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Mellan fält och genre 

En textanalys av hur ämneskunskaper beskrivs inom genrepedagogiken 

Björn Kindenberg 

Sammanfattning 

 

Cirkelmodellen, en del av genrepedagogiken, är en fasindelad undervisningsmodell där systemisk-

funktionell lingvistik och ett sociokulturellt perspektiv på lärande tillämpas i ämnesundervisning för att 

göra elever uppmärksamma på hur språkliga resurser uttrycker mening i olika typer av texter i skolans 

olika ämnen. Cirkelmodellens inledande fas behandlar ämneskunskapen och de följande uppmärksam-

mar genrens syfte och språkliga resurser. I litteratur om genrepedagogik uttrycks ofta att denna under-

visningsmodell utvecklar både språk- och ämneskunskaper hos flerspråkiga elever. Samtidigt skiljer sig 

litteraturen åt beträffande principer för urval av ämnesinnehåll. Då innehållsurvalsprinciper är en bä-

rande del av ämnesdidaktiken, vars syfte är att undersöka förutsättningar för att utveckla ämneskun-

nande, vill denna studie undersöka hur litteraturen framställer samhällsämnesdidaktiska principer i för-

hållande till genrepedagogisk undervisning. Studien har avgränsats till nio metodinriktade handböcker 

i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och genrepedagogik, avsedda för lärare. En kvalitativ jäm-

förande textanalys har gjorts med hjälp av en för undersökningen konstruerad analysmodell som kom-

binerar ämnesdidaktiskt inriktade teorier med genrepedagogikens teoretiska underbyggnad och visar på 

skillnader mellan olika undersökta framställningar. I undersökningens avslutande del diskuteras vilka 

pedagogiska konsekvenser dessa skillnader kan tänkas få för språk- och kunskapsutvecklande undervis-

ning. 
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Genrepedagogik, cirkelmodellen, ämnesdidaktik, ämneslitteracitet, systemisk-funktionell grammatik. 

 

 
  



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ........................................................................................ 1 

1.1. Syfte och frågeställningar ........................................................................... 1 

2. Bakgrund ........................................................................................ 2 

2.1. Teoretiska utgångspunkter ......................................................................... 2 

2.1.1. Systemisk-funktionell grammatik – genrepedagogikens bas ..................... 2 

2.1.2. Genrepedagogik .................................................................................. 3 

2.1.3. Kritik av genrepedagogiken .................................................................. 4 

2.1.4. Cirkelmodellen .................................................................................... 5 

2.1.5. Principer för innehållsurval: ämnesdidaktik och ämneslitteracitet .............. 6 

2.2. Tidigare forskning ..................................................................................... 8 

3. Metod .............................................................................................. 8 

3.1. Material och urval ...................................................................................... 9 

3.2. Genomförande .......................................................................................... 9 

3.3. Analysmodell för relationen fält-genre .........................................................10 

3.3.1. Analys av beskrivet innehållsurval i fas 1 ..............................................10 

3.3.2. Analys av relationen fält-genre ............................................................10 

3.4. Etiska aspekter ........................................................................................11 

4. Resultat ........................................................................................ 12 

4.1. Framställningar i analyskategori A ..............................................................13 

4.1.1. Löthagen m.fl. (2012) Framgång genom språket ....................................13 

4.1.2. Pauline Gibbons (2013) Lyft språket, lyft tänkandet ................................13 

4.1.3. Pauline Gibbons (2016) Stärk språket stärk lärandet ..............................14 

4.2. Framställningar i analyskategori B ..............................................................14 

4.2.1. Derewianka (2004) Exploring how texts work ........................................14 

4.2.2. Rose och Martin (2013) Skriva, läsa, lära ..............................................15 

4.3. Framställningar i analyskategori C ..............................................................16 

4.3.1. Kuyumcu (2011, 2013) Utvärdering av Knutbyprojektet ..........................16 

4.3.2. Johansson och Sandell Ring (2015) Låt språket bära ..............................17 

4.4. Framställningar i analyskategori D ..............................................................18 

4.4.1. Knapp & Watkins (2005) Genre, text, grammar .....................................18 

4.4.2. Bjerregaard & Kindenberg (2015) Språkutvecklande SO-undervisning ......19 

5. Diskussion .................................................................................... 20 

5.1. Resultatdiskussion ....................................................................................20 

5.2. Metoddiskussion .......................................................................................24 

5.3. Vidare forskning .......................................................................................24 

6. Referenser .................................................................................... 25 

7. Bilagor .......................................................................................... 29 



 

 

7.1. Bilaga: Didaktiska analysfrågor enligt Klafki.................................................29 

 

 
 



 

1 

 

1. Inledning  

När jag för några år sedan började undervisa i SO i en klass med övervägande andel flerspråkiga elever, 

blev det som ibland kallas språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ett högst påtagligt utvecklingsbe-

hov i min undervisning. Självstudier av genrepedagogiken och cirkelmodellen, dess handfasta under-

visningsmodell, kom då att svara mot utvecklingsbehovet: att hitta ett sätt att utveckla elevernas ämnes-

kunskaper med språket som verktyg. Med åren har jag både sett och insett att genrepedagogiken och 

cirkelmodellen kan bli en dynamisk, men också mekanisk undervisningsform, där genrer och mönster 

ibland riskerar ta överhanden över ämnesdidaktiska hänsyn istället för att uppmärksamma språkets 

funktion för att uttrycka ämneskunskaper. I bakhuvudet har jag under mina undervisningsår och under 

min läsning av genrepedagogisk litteratur också haft tanken att genrepedagogiken skulle kunna utveck-

las i ett möte med ämnesdidaktisk forskning.  

Det är mot bakgrund av detta som jag i denna uppsats undersöker framställningar i genrepedagogisk 

litteratur av relationen mellan språk och ämne. Genom att här, med en kvalitativ, jämförande textanalys 

undersöka olika sätt att i genrepedagogisk, handboksinriktad litteratur framställa förhållandet mellan 

språk och ämneskunskaper i de samhällsorienterande ämnena i cirkelmodellen, vill jag bidra till en ökad 

medvetenhet om förhållandet mellan genrepedagogik och ämnesdidaktik. De framställningar, nio till 

antalet, jag här valt ut är sådana som SO-lärare (och även andra ämneslärare) kan tänkas komma i kon-

takt med. Framställningarna har också det gemensamt att de för fram en språkinriktad undervisnings-

modell (cirkelmodellen), tänkt att användas av ämneslärare. Som lärare i både svenska som andraspråk 

och SO är min fromma förhoppning att öppna för en diskussion språk- och ämneslärare emellan om hur 

vi med en sådan medvetenhet kan använda, anpassa och kombinera olika perspektiv på undervisning, 

både de som berör ämnesdidaktik och de som utgår från flerspråkiga elevers lärande. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna jämförande, kvalitativa, textanalyserande studie är att undersöka på 

vilket sätt relationen mellan ämneskunskaper och genre beskrivs inom genrepedagogisk litteratur. Gen-

repedagogiken, som bygger på såväl teorier om systemisk-funktionell lingvistik som utbildningssocio-

logiska och sociokulturella perspektiv på lärande, kan ses som både en skrivpedagogik och en modell 

för ämnesundervisning (Axelsson & Magnusson, 2012, s. 320-326). En bärande del i genrepedagogiken 

är cirkelmodellen, en undervisningsmodell beskriven i olika framställningar vilka här kommer att un-

dersökas. Den är indelad i olika faser, där den inledande fasen, här kallad att ”etablera fältet”, har fokus 

på ämneskunskaper. Följande faser, främst den andra som här benämns ”dekonstruera genren”, fokuse-

rar på hur språket uttrycker ämneskunskaper.  

I ovan beskriva syfte har följande frågeställning formulerats för underökningen: 

På vilka olika sätt beskrivs relationen mellan undervisning i cirkelmodellens fas 1 (etablera fältet) 

och fas 2 (dekonstruera genren) i genrepedagogisk litteratur? 
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Avgränsningar av denna frågeställning i fråga om urval av litteratur och framställningar diskuteras i 

särskilt avsnitt (3.1). Beskrivningar av relationen analyseras med en analysmodell som presenteras i 

avsnitt 3.3 

2. Bakgrund 

2.1. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt diskuteras inledningsvis systemisk-funktionell grammatik, ett teoretiskt fundament inom 

genrepedagogiken, följt av en beskrivning av även andra teoretiska utgångspunkter för genrepedagogik. 

Dessa avsnitt, tillsammans med det efterföljande avsnittet om kritik mot genrepedagogiken är tänkt att 

visa på spännvidden i beskrivningar och tillämpningar av genrepedagogiken. Därpå diskuteras principer 

för innehållsurval i form av ämnesdidaktik och ämneslitteracitet som en bakgrund till den analysmodell 

som ligger till grund för textanalysen.  

2.1.1. Systemisk-funktionell grammatik – genrepedagogikens bas 

M. A. K. Halliday, förgrundsgestalt inom systemisk-funktionell lingvistik och den systemisk-funktion-

ella grammatiken, SFG (Halliday, 2014), ser språket som den viktigaste semiotiska resursen och därmed 

som en central dimension av lärande: ”all human learning is essentially semiotic in nature” (1993, s. 93) 

vilket innebär att människan parallellt med att hon lär sig språk också lär sig genom språket (ibid).   

Utgångpunkten för SFG som den beskrivs hos Halliday (2014) är alltså att språket genom lexikogram-

matik1 uttrycker, eller realiserar, mening. Med begreppet lexikogrammatikens metafunktioner beskriver 

Halliday (2014, s. 30f) hur grammatiken fungerar för att språket i olika kontexter ska uttrycka olika 

(men sammanhängande) typer av mening: att konstruera, tolka eller representera våra mänskliga erfa-

renheter (ideationell metafunktion), kommunicera dessa till andra (interpersonell) och organisera en 

given text (textuell). Kontexten kan variera med avseende på field, tenor och mode: vad situationen 

handlar om, vilka som deltar respektive vilken roll språket intar. Kontextens variabler svarar alltså mot 

de lexikogrammatiska metafunktionerna enligt Halliday (2014, s. 34). 

Språket är ett flexibelt system med givna valmöjligheter för att kombinera språkliga drag. Dessa val-

möjligheter är av typen antingen/eller, man uttrycker exempelvis antingen en fråga, eller så gör man det 

inte och frågan kan vara antingen en ja/nej-fråga eller en annan typ av fråga, och så vidare. Systemet är 

dock flexibelt så till vida att valmöjligheterna ska förstås som sannolikheter, i en given situation är det 

troligt att vissa språkliga val kommer göras (2014, s. 22-24).  

Med begreppet instansiering beskriver Halliday (2014, s. 27-30) hur vi rent faktiskt möter dessa språk-

liga val i det språkliga systemet. Vi möter systemet i form av ”text”, varje form av muntlig eller skriftlig 

språkhändelse, från en hälsningsfras till en roman. Olika texter kan ha gemensamma drag med andra 

texter, de kan vara av samma texttyp, exempelvis sportkommentarer, avhandlingar, spökhistorier, kall-

prat, och så vidare. Texter av liknande typ kan ses som ”subsystems” eller register, respektive ”intance 

types” eller texttyper (ibid), av vilka det kan finnas i princip hur många som helst. Olika variationer av 

                                                      
1 Halliday använder termen ”lexikogrammatiskt” för att beskriva ord och grammatik som delar av ett kon-

tinuum, snarare än som separata enheter. 
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texttyper kan ses som skilda mönster för instansiering av ett system, en språklig realisering av den givna 

situationskontexten.  

Med sin stratamodell beskriver Halliday (2014, s. 24-27) olika språkliga skikt eller strata på olika ni-

våer: uttrycksnivå med ett fonetiskt och ett fonologiskt stratum samt innehållsnivå med ett lexikogram-

matiskt respektive ett semantiskt stratum. Inre strata realiserar de yttre och ett yttersta stratum, som 

innesluter de andra, är kontexten (2014, s. 26), där erfarenheter och relationer till andra ingår: ”experi-

ence and interpersonal relationships are transformed into meaning; this is the stratum of semantics /…/ 

the meaning is further transformed into wording; this is the stratum of lexicogrammar” (Halliday, 2014, 

s. 25). Meningsskapande uppstår på den semantiska nivån och består av mönster, ”patterns of meaning 

not wording” (Halliday, 2014, s. 660), vilka kommer till uttryck lexikogrammatiskt.  

Den systemisk-funktionella grammatiken utgår sammanfattningsvis från att grammatiken på ett naturligt 

sätt svarar mot den mening som ska uttryckas, vilket gör SFG lämplig för att synliggöra meningsskap-

andet: ”meanings are realized through wordings; and without a theory of wordings – that is, a grammar 

– there is no way of making explicit one’s interpretation of the meaning of a text” (Halliday, 1994, s. 

xvii).  

 

2.1.2. Genrepedagogik  

Genrepedagogik kan ses som en pedagogik byggd på teorier om lärande och språk, som vill synliggöra 

skolspråkets och litteracitetens betydelse för lärande. Genrepedagogiken uppstod i Australien på 1980-

talet som en skrivpedagogik baserad på aktionsforskningsprojekt inom den så kallade ”Sydneyskolan” 

(Rose & Martin, 2013, s. 13f). Genom denna forskning kartlades och klassificerades olika typer av 

skrivuppgifter i genrer av skrivande, det vill säga mer eller mindre förutsägbara mönster för hur texter 

i olika skolämnen är uppbyggda (Kuyumcu, 2013, s. 611). Sydneyskolan är påverkad av i huvudsak tre 

teoribildningar: sociokulturell utvecklingsteori, systemisk-funktionell lingvistik, och utbildningssocio-

logisk forskning om språkliga och kulturella koder (Kuyumcu, 2013, s. 606), även om genrepedagogisk 

litteratur kan skilja sig ifråga om i vilken grad dessa teorier betonas.  

Sociokulturella utvecklingsteorier betonas i de flesta framställningar och här är det sociokulturella 

perspektivet på lärande framträdande. Det är perspektiv som bygger vidare på Vygotskijs idéer om lä-

rande som deltagande i en social och kulturell verksamhet (Rose & Martin, 2013; Carlgren, 2015, s. 

164ff). Enligt Vygotskijs synsätt ligger en elevs potentiella prestationsnivå över vad eleven förmår pre-

stera på egen hand, förutsatt att eleven ges hjälp av en mer kunnig (Vygotskij, 1934/1999, s. 329). Inom 

genrepedagogik ses synliggörandet av språkets funktion som en sådan hjälp eller stöttning (Rose & 

Martin, 2013, s. 28).  

Synliggörandet av språket görs med utgångspunkt från systemisk-funktionell grammatik: att gram-

matik uttrycker mening och därmed att lärandet är semiotiskt (och i första hand språkligt) till sin natur. 

Från denna utgångspunkt har genrebegreppet utvecklats inom genrepedagogiken, där Sydneyskolan med 

Rose och Martin anpassat Hallidays stratamodell, genom att lägga till genre som ett eget stratum, som 

innesluter register och språk (Halliday & Martin, 1993, s. 38; Rose & Martin, 2013, s. 69). En vanlig 

definition av genrer är att se dem som kulturellt målbestämda sociala processer: ”social processes for 

achieving purposes within the culture” (Christie & Derewianka, 2008, s. 7). Till denna definition brukar 

också läggas att processen sker i ”igenkännbara steg” (Johansson & Sandell Ring, 2015, s. 22) samt att 

de följer vissa mönster: ”Att berätta en komplicerad händelse skapar en berättelse. Att förklara en serie 
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orsaker och följder blir en förklaring” (Rose & Martin, 2013, s. 37). Berättelser och förklaringar är då 

exempel på olika typer av genrer, med olika sociala syften och olika steg.  

Utöver genrer används SFG för att peka på särskilda skolspråkliga drag, bland annat grammatiska me-

taforer, som innebär att ett lexikogrammatiskt kongruent sätt att realisera ett semantiskt innehåll byts 

mot ett metaforiskt realisationssätt (Halliday, 2014, s. 687). Ett exempel skulle kunna vara när vi för att 

uttrycka handling istället för ett verb (vilket vore kongruent) använder ett substantiv (inkongruent). 

Begreppet register inom genrepedagogiken används vanligen för att beskriva registervariation, i vilken 

grad texter inom en genre är vardagliga, personliga och muntliga/talspråkliga, respektive abstrakta, ob-

jektiva och skrivna/skriftspråkliga. Register kan då ses som en närmare bestämning av en genre (Rose 

& Martin, 2013, s. 37). Inom genrepedagogiken ses skolans genrer som relativt stabila och här skiljer 

sig användningen av register från Hallidays, där register är beroende av aktuell situationskontext och 

alltså kan variera i mycket hög grad (Knapp & Watkins, 2005, s. 22). 

Bernsteins utbildningssociologiska teorier om språkliga, socioekonomiska och kulturella koder har 

varit av betydelse främst för Sydneyskolan enligt Rose och Martin (Kuyumcu, 2013, s. 606; se även 

Rose & Martin, 2013). Bernsteins teorier om vardagskunskapens ”horisontella diskurs” kontra den aka-

demiska kunskapens ”vertikala diskurs” (2013, s. 29) används då för att formulera genrepedagogikens 

övergripande uppgift: att demokratisera skolväsendet genom att synliggöra outtalade krav på diskurs-

kompetens (2013, s. 358). Rose och Martin använder även Bernsteins teorier om att olika områden av 

mänsklig aktivitet utmärks av olika sätt att se på omvärlden, olika kunskapstyper (Rose & Martin, 2013. 

s. 29) för att identifiera hur områden som ”historievetenskap” och ”naturvetenskap” speglas i olika sko-

lämnen (2013, s. 101-143).  

2.1.3. Kritik av genrepedagogiken 

Genrepedagogiken har blivit kritiserad för att vara alltför begränsad i sin syn på texter. Liberg (2009) 

uttrycker en farhåga om att ”genrediskursen” (2009, s. 310) kan få ett ensidigt fokus och att andra sätt 

att tala om text, t.ex. i en sociopolitisk diskurs, riskerar att hamna i skymundan om inte läraren har ett 

brett perspektiv på läs- och skrivundervisning (2009, s. 311). Hos Rose och Martin finns dock en med-

vetenhet om texters potentiellt politiska kontext och vikten av kritisk läsning och de ser, med hänvisning 

till Bernstein, genrepedagogiken som ett sätt att ”omfördela semiotiska resurser genom utbildning i lit-

teracitet” (2013, s. 358) till förmån för socioekonomiskt och utbildningsmässigt missgynnade elever.  

Knapp och Watkins (2005) lyfter fram denna ansats inom genrepedagogiken, men menar att detta kri-

tiska förhållningssätt ofta har hamnat i skymundan, dels i den faktiska undervisningen, dels i framställ-

ningar av genrepedagogik (2005, s. 23). Just Watkins har också kritiserat den mekaniska undervisning 

som hon menar riskerar att bli följden av ett fokus på form och text istället för syfte och kontext 

(Watkins, 1999). 

Den beskrivna kritiken kan kanske sägas träffa avarter av genrepedagogikinriktad undervisning, snarare 

än genrepedagogiken eller dess teoretiska utgångspunkter. Även den systemisk-funktionella grammati-

ken har dock kritiserats. Freadman (1998) menar att ”The very specification of "language" or "text" is 

the key to the problem” (1998, s. 35) och att följden av Hallidays språkmodell oundvikligen blir en 

förenklad text/kontextmodell där sociala processer reduceras till textkomponenter (ibid). 

Denna kritik förs även fram av Knapp och Watkins, som menar att SFG, åtminstone i dess genrepeda-

gogiska tappning enligt Martin med flera, följer en strukturalistisk tankemodell där språket som system 

ges företräde framför dynamisk social aktivitet (2005, s. 22). Ett tankefel hos genrepedagogiken, tycks 

Knapp och Watkins mena, är att den ser exempelvis ”berättelser” som en genre, med det överordnade 
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sociala syftet ”att berätta”, ett syfte som kommer att gynnar vissa språkliga drag framför andra. I motsats 

till detta företräder Knapp och Watkins idén att genrer ska ses som formade av dynamiken i sociala 

processer (2005, s. 25). Det ”att berätta” ska då förstås som en oförutsägbar, dynamisk process i sig, 

hellre än som ett ordnande (förutsägbart) syfte för processen.  

2.1.4. Cirkelmodellen 

Det som i engelskspråkig genrepedagogisk litteratur benämns the teaching and learning cycle kallas på 

svenska vanligen cykeln för undervisning och lärande eller (vanligast) cirkelmodellen. I denna under-

sökning kommer den sistnämnda termen att användas. Namnet cirkelmodellen betecknar den fasinde-

lade, explicitgörande, texttypsfokuserande undervisningsmodell som förekommer i de olika framställ-

ningar som undersöks. Den inledande fasen i cirkelmodellen har olika namn i olika framställningar, men 

kallas här genomgående för ”etablera fältet” eller ”fas 1”. Den andra fasen i cirkelmodellen, som här 

kallas ”dekonstruera genren”, eller ”fas 2”, syftar till att studera och göra eleverna medvetna om hur en 

typisk text i den aktuella genren är uppbyggd.  

Cirkelmodellen har reviderats sedan den först utarbetades i mitten på 1980-talet och förekommer idag i 

ett antal olika varianter. Modellen var från början inte återgiven i cirkelform, utan linjärt beskriven i sju 

steg: introducera en genre (implicit), fokusera en genre (explicit), gemensam konstruktion av en genre, 

forskning, utkast, konsultation och publicering. De tre sistnämnda stegen hämtades från den vid tid-

punkten (i australisk utbildningskontext) utbredda processkrivningsmetodiken och de fyra föregående 

stegen sågs som ett sätt för läraren att synliggöra vad som förväntades i de följande stegen (Rose & 

Martin, 2013, s. 78f). 

Modellen kom att omarbetas till en cirkelform, för att visa på möjligheten att låta undervisningen börja, 

avslutas eller stanna kvar i lämplig fas. Faserna definierades då som modellering, gemensam konstrukt-

ion och individuell konstruktion, där modellering innefattade att belysa den aktuella textens innehåll och 

sätta den i ett kulturellt sammanhang (ibid, s. 80). Detta fokus på kontexten omarbetades i en senare 

version av modellen till en separat fas: förhandling om fältet för att ”betona vikten av gemensam upp-

levelse om ämnet ifråga vid genreundervisning” (ibid, s. 82). Rose och Martin har sedan integrerat fasen 

ytterligare i en kontinuerlig undervisningsprocess (Figur 1) för att framhålla att etableringen av fältet 

genomsyrar hela undervisningsprocessen och samtidigt låta modellen öppna för en kritik av de makt-

förhållanden som konstituerar genrerna (ibid, s. 83).  
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Figur 1: Cirkelmodellen i tre faser (återgiven från Rose & Martin 2013) 

 

En i Sverige vanligt förekommande beskrivning av cirkelmodellen2 återger den i fyra faser med etable-

ring av fältet (bygga upp kunskap) som en separat fas och där en av läraren skriven modelltext är ett 

vanligt inslag i att dekonstruera genren.  

2.1.5. Principer för innehållsurval: ämnesdidaktik och ämneslitteracitet 

Frågor om undervisningsmässiga innehållsurval undersöks i ämnesdidaktiskt inriktad forskning, ofta 

åskådliggjort i en triangelmodell där valen kan göras i olika relationer mellan elev, lärare och innehåll 

(Hopmann, 1997). Relationen lärare-innehåll undersöks inom läroplansteori (se bl. a. Englund, Fors-

berg, & Sundberg, 2012), en innehållsurvalsaspekt som inte är framträdande i de undersökta framställ-

ningarna, även om den förekommer (Johansson & Sandell Ring, 2015). Fokus i undersökningen ligger 

på relationen elev-innehåll, där fenomenografin tidigt har lyfts fram (Hopmann, 1997, s. 206). 

Fenomenografisk forskning belyser elevers olika uppfattningar om specifika lärandeinnehåll (Marton, 

2015). Denna ämnesdidaktiska forskning är inriktad på hur elever erfar eller uppfattar ett visst under-

visningsinnehåll, i förhållande till det av läraren avsedda lärandemålet (Marton & Booth, 2009, s. 110ff). 

Angränsande till fenomenografin är forskning kring pedagogical content knowledge (PCK) som upp-

                                                      
2 se Hedeboe och Polias (2008), Johansson och Sandell Ring (2015), Löthagen, Lundenmark  & Modig 

(2012), Gibbons (2013) med flera 



 

7 

 

märksammar elevers uppfattningar, eller missuppfattningar om ämnet (Shulman, 1986). PCK som forsk-

ningsområde har med viss framgång belyst lärares innehållsrelaterade pedagogiska frågor och valmöj-

ligheter (Abell, 2008; Berry, Loughran, & van Driel, 2008).  

Utöver fenomenografins (och PCK:s) elevuppfattningsfokuserande frågor för Hopmann (1997) fram 

den inom ämnesdidaktiken inflytelserike Wolfgang Klafkis analysmodell didaktisk analys som kärnan 

i undervisningsförberedelse (1995; 1997). Klafkis didaktiska analysfrågor (se bilaga i avsnitt 7.1), till-

sammans med elevuppfattningsfokuserande perspektiv från fenomenografi och PCK, används i analys-

modellen (avsnitt 3.3) för att undersöka innehållsrelaterade urvalsprinciper. Analysmodellen innefattar 

även ämneslitteracitetsrelaterade urvalsprinciper.  

Begreppet ämneslitteracitet har kommit att användas i ämnesdidaktiken för att diskutera undervisnings-

innehåll (Carlgren, 2015, s. 186).  Termen, som kan ha olika innebörd, används övergripande för att 

beskriva de sätt att förstå ett ämnesområde som är utmärkande för de verksamma. Denna användning 

anknyter till exempelvis Shorts definition av akademisk litteracitet som ämnesverksammas ”habits of 

mind” (Short, 2002, s. 20). Användningen av begreppet ansluter även till David Bartons (2007) ekolo-

gisk litteracitet, som understryker att litteracitet handlar om litteracitetspraktiker, sociala praktiker i ett 

komplext historiskt och socialt samspel, grundat i praktisk handling (2007, s. 36).  

Litteracitet är alltså inte begränsad till förståelse av texter, vilket ligger nära den beskrivningen av genrer 

som en målinriktad social process (avsnitt 2.1.2). Genrer, litteracitetspraktiker och ämneslitteracitet kan 

därför ses som gränsande mot varandra. Rose och Martin talar (som nämnts i avsnitt 2.1.2) om den 

genrebaserade undervisningen som ”en utbildning i litteracitet” (2013, s. 358) och underbygger även 

litteracitetsbegreppet med Bernsteins utbildningssociologiska teorier.  

 

En kort diskussion av historielitteracitet får här exemplifiera olika möjliga tolkningar av ämneslittera-

citet, som också visar hur termen gränsar mot genrebegreppet. Historielitteracitet har studerats inom det 

historiedidaktiska fältet där bland annat systematiskt och undersökande arbete, hermeneutisk tolkning 

av handlingar och motiv samt historiebruk lyfts fram (se exempelvis Nokes, 2013). Med utgångspunkt 

i genrepedagogik har Schleppegrell och Achugar undersökt litteracitet i historieämnet och urskiljer olika 

typer av orsaksförklaringar inom historieämnet, främst den kausala och den finala (2005, s. 300). Att 

tänka i olika typer av orsaksförklaringar kan då ses som en typ av ämneslitteracitet som utmärker histo-

rieämnet.  Coffin (2004) ser förutom åtskillnaden mellan kausala och finala förklaringstyper även en 

åtskillnad mellan förklaringar på individ- och strukturnivå som utmärkande för historielitteracitet (2004, 

s. 265). Ytterligare aspekter av historielitteracitet som uppmärksammats inom genrepedagogisk teori-

bildning är arkeologiskt undersökande arbetssätt (Christie & Derewianka, 2008) samt källkritiskt tän-

kande, vilket Rose och Martin sätter i samband med att värdera graden av sanning i texter inom histo-

rieämnet (2013, s. 128-135). 

Sammanfattningsvis kan man tala om två sammanhängande typer av ämnesdidaktiska urvalsprinciper, 

innehållsrelaterade och ämneslitteracitetsrelaterade. Med den förra utgår valen från undervisningsinne-

hållet i sig, till exempel vad man behöver känna till för att förstå franska revolutionens utbrott. Det kan 

även vara ett urval som baseras på att genom stoffet lyfta fram mer allmänna principer eller lagbunden-

heter eller att innehållet bedöms vara strukturerat på ett sådant sätt att vissa delar av det måste lyftas 

fram i en bestämd ordning. Med ämneslitteracitetsrelaterade urvalsprinciper ställer sig läraren frågan 

hur en person verksam inom ett givet fält, till exempel historia, skulle ta sig an problem, förstå eller 

tänka inom fältet, för att därefter i undervisningen försöka förmedla detta sätt att tänka till eleverna. Ett 

visst innehåll kan då tänkas väljas för att det är lämpligt för att illustrera och utveckla ämneslitteraciteten 

i fråga. 
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2.2. Tidigare forskning 

Denna studie undersöker framställningar i genrepedagogisk litteratur av relationen mellan språk och 

ämne, med särskilt fokus på samhällsorienterande ämnen, en relation som egentligen inte är beforskad 

i någon högre utsträckning. Det finns mycket forskning som på olika sätt undersökt genrer i ämnesun-

dervisning (Knapp & Watkins, 2005; Kuyumcu, 2013; Rose & Martin, 2013; Gibbons, 2016) baserat på 

författarnas, eller av författarna åberopad, forskning om tillämpning av cirkelmodellen i ämnesunder-

visning. Denna typ av forskning är i första hand riktad mot undervisningseffekter av cirkelmodellen som 

arbetssätt och är inte litteraturstudier av den beskrivna relationen mellan cirkelmodellens olika faser.   

Det finns ett flertal studier av språkliga aspekter av att bemästra och uttrycka kunskaper inom samhälls-

orienterande ämnen, vilket denna studie är avgränsad till. Här återfinns Yeh (1998), Coffin (2004), 

Schleppegrell (2004), Bailey (2007), Christie & Derewianka (2008), och Langer (2011) samt på svenska 

exempelvis Olvegård (2014) och Sellgren (2011). Dessa studier undersöker förhållandet mellan språk 

och ämne ur ett i första hand andraspråkdidaktiskt perspektiv och finner samband mellan ämneskun-

skaper och språklig uttrycksförmåga, även om relationen fält-genre inte specifikt belyses. Sellgrens stu-

die (2011) går emellertid närmare in på relationen mellan undervisningsinnehållets behandling i cirkel-

modellens olika faser och där konstateras att den förståelse för ämnesinnehållet som utvecklas hos ele-

verna genom muntlig interaktion i fas 1, återspeglas i den skriftliga produktionen i cirkelmodellens föl-

jande faser (2011, s. 74ff).  

Relationen mellan ämnesdidaktik och språk är inte i någon större utsträckning uttryckligen beforskad. 

Ämnesdidaktiska aspekter på flerspråkighet, bland annat utifrån cirkelmodellen, tas upp i Skolverkets 

kunskapsöversikt Greppa språket – Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet (Skolverket, 2012), 

men mer i allmändidaktisk än ämnesrelaterad betydelse. Marton och Tsui (2004) samt Marton (2015) 

för kortare diskussioner om relationen mellan språk och ämneskunskaper ur ett ämnesdidaktiskt per-

spektiv, men behandlar inte specifikt genrepedagogiken eller cirkelmodellen.  

Det är dock möjligt att se ämneslitteracitet som en del av ämnesdidaktiken (se avsnitt 2.1.5) och olika 

typer av områdesspecifika litteraciteter kan då undersökas i termer av genrer och andra begrepp från 

systemisk-funktionell lingvistik och/eller genrepedagogik. Även andra kan nämnas Rose och Martin 

(2013), Christie och Derewianka (2008), Bailey (2007), Schleppegrell (2004) och Coffin (2004). Dessa 

tar dock inte specifikt upp relationen fält-genre på det sätt som görs i denna undersökning.  

3. Metod 

I undersökningen görs en kvalitativ textanalys av ett urval av litteratur där cirkelmodellen beskrivs. Här 

beskrivs urval av litteratur och bearbetning av densamma.  
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3.1. Material och urval 

Den valda litteraturen utgörs av Gibbons (2016), Gibbons (2013), Kuyumcu (2011; 2013), Johansson & 

Sandell Ring (2015), Bjerregaard och Kindenberg (2015), Löthagen, Lundenmark och Modigh (2012) 

samt Rose & Martin (2013), där analysenheterna är framställningar av cirkelmodellen. Urvalsprincipen 

har varit att välja litteratur på svenska avsedd för lärare, innehållande praktiska undervisningsexempel i 

samhällsorienterande ämnen (SO-ämnen). Med handboksinriktad litteratur menas här sådan som, vid 

sidan av en beskrivning av genrepedagogisk teori, ger exempel på hur teori kan omsättas i undervis-

ningspraktik. 

Utöver urvalet av litteratur på svenska har även Derewianka (2004) och Knapp och Watkins (2005) 

undersökts. Derewiankas bok har tagits med då den svenska handboksinriktade litteraturen ofta refererar 

till denna. Valet av Knapp och Watkins kan motiveras med att boken används vid lärarutbildning, men 

också i och med att den brukar föras fram när kritiska perspektiv på genrepedagogik diskuteras, se ex-

empelvis Kuyumcu (2011) och Nygård Larsson (2011). Litteratur som valts bort är sådan innehållande 

redogörelser för lärares upplevelser av undervisning enligt cirkelmodellen (Berg Nestlog & Fristedt, 

2016) eller där undervisningsexempel i samhällsorienterande ämnen inte ges, exempelvis Hedeboe och 

Polias (2008) och Stehagen (2014).  

I den valda litteraturen har en avgränsning av analysenheterna gjorts till de delar av framställningarna 

som beskriver arbete i cirkelmodellens fas 1 och 2 i samhällsorienterande ämnena (historia, geografi, 

religion och samhällskunskap). Denna avgränsning har dels gjorts av praktiska skäl, för att göra analysen 

omfångsmässigt hanterlig, dels då cirkelmodellens fas 3 och 4 kan ses som fortsättning av fas 2 (se 

avsnitt 2.1.4).  

3.2. Genomförande 

För att belysa olika sätt att beskriva relationen mellan att etablera fältet och att dekonstruera genren i 

cirkelmodellen har en litteraturstudie genomförts i form av en kvalitativ textanalys, enligt en analysmo-

dell. Textanalys kan göras av definierade analysenheter utifrån på förhand uppställda kategorier, där det 

som Denscombe kallar ”speciella idéer eller företeelser i datamaterialet” (1998, s. 247) eftersöks. Ana-

lysenheterna är här textställen i den valda litteraturen som beskriver undervisningsområden baserade på 

cirkelmodellen och med samhällsorienterande ämnesinnehåll.  

Som Denscombe tar upp, så genomgår dock analyskategorier under arbetets gång vad som träffande 

beskrivs som en ”kontinuerlig raffineringsprocess” (1998, s. 247). I denna undersökning har processen 

i ett första steg bestått i att genom läsning av texter identifiera skilda mönster och teman i framställningar 

av cirkelmodellen. I ett andra steg har avsikten varit att utifrån observerade mönster och skillnader och 

med koppling till ämnesdidaktisk forskning, konstruera en analysmodell med analyskategorier, ett till-

vägagångssätt som kan kallas en ”problematiserande dimension” (Widén, 2009, s. 144) av textanalys 

som resulterar i ”teoretiskt drivna analysfrågor”. (s. 145). En omläsning av analysenheterna har sedan 

gjorts utifrån analysmodellen (se avsnitt 4).  
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3.3. Analysmodell för relationen fält-genre 

En analysmodell (Figur 2) har skapats för denna undersökning, som används för att kategorisera hur 

förhållandet mellan fält och genre beskrivs i den undersökta litteraturen. Till grund för analysmodellen 

ligger dels ämnesdidaktiska principer vilka diskuterats i avsnitt 2.1.5, dels beskrivningar av genrer inom 

genrepedagogiken, vilka diskuterats i avsnitt 2.1.1 - 2.1.4. Analysen undersöker dels huruvida en fram-

ställnings beskrivning av innehållsurvalet i fas 1 (etablera fältet) utgår från ämnesdidaktiska principer 

eller ej, dels hur relationen mellan fält och genre framställs.  

3.3.1. Analys av beskrivet innehållsurval i fas 1 

Två principer för innehållsurval har föreslagits i avsnitt 2.1.5. Om någon av eller båda dessa principer 

kan utläsas ur en undersökt framställning, antas ett ämnesdidaktiskt innehållsurval föreligga.   

1. Innehållsrelaterade urvalsprinciper: Hur är undervisningsinnehållet strukturerat? Hur uppfattar 

eleverna undervisningsinnehållet? Vilka erfarenheter behöver eleverna göra för att undervis-

ningsinnehållet ska bli levande och greppbart?  

2. Ämneslitteracitetsrelaterade urvalsprinciper: Vilka aspekter av ämneslitteracitet kan utvecklas 

hos eleverna utifrån valet av undervisningsinnehåll? Vilka grundläggande principer eller regler 

för ämnet illustreras av undervisningsinnehållet? I vilket senare undervisningssammanhang 

kommer dessa grundläggande principer bli aktuella?  

3.3.2. Analys av relationen fält-genre 

I en undervisning byggd på cirkelmodellen behöver läraren göra två huvudsakliga val, val av genre och 

val av ämnesinnehåll. Det finns då ett antal tänkbara typer av relation mellan dessa val. En typ av relat-

ion, är en där undervisningsvalen (utifrån vad framställningen ger vid handen) görs mer eller mindre 

fristående från varandra och där ämnesinnehållet tas för givet utan särskilda urvalsprinciper. Detta ka-

tegoriseras i analysmodellen som typ A (analyskategori A). En annan typ av relation utgörs av analys-

kategori B. I denna typ av framställningar beskrivs och motiveras först ett val av genre och därefter 

beskrivs ett ämnesinnehåll som är lämpligt för den valda genren. Valet av ämnesinnehåll motiveras då 

även utifrån ämnesdidaktiska principer.  

Framställningar av typ C i analysmodellen är omvänt sådana där ett beskrivet ämnesdidaktiskt inne-

hållsurval återfinns och där detta urval sedan avgör valet av genre3. Kategori D inrymmer framställ-

ningar där ett ämnesdidaktiskt innehållsurval beskrivs och där detta innehållsurval sedan leder till mo-

difieringar av en vald genre. Skillnaden mot analyskategori C är alltså att det här inte handlar om att 

hitta en ”färdig genre” att matcha mot ett utvalt ämnesinnehåll, utan om att anpassa den valda typen av 

text, utifrån det ämnesdidaktiska innehållsurvalet. 

Ytterligare en aspekt av relationen mellan fält och genre gäller graden av överensstämmelse mellan hur 

ämnesinnehållet behandlas i undervisning i fas 1 respektive i fas 2. Exempelvis finns en överensstäm-

melse om det i en framställning där den valda genren är en beskrivande och klassificerande informat-

ionsrapport framgår att undervisningen i fas 1 innehåller aktiviteter som syftar till att ta reda på och 

                                                      
3 En variant av analyskategori B och C skulle vara tänkbar, där valet av genre styr valet av ämnesinnehåll, 

eller vice versa, men där ämnesinnehållsurvalet inte motiveras utifrån ämnesdidaktiska principer. Såd-

ana framställningar återfinns dock inte i det undersökta litteratururvalet, varför ingen sådan analyskate-

gori konstruerats. 
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klassificera information om undervisningsinnehållet. En sådan överensstämmelse, eller konsekvens i 

framställningen, kallas i analysmodellen för samband.  

Ett starkt samband, i analysmodellen betecknat med siffran 2, föreligger då undervisningsaktiviteter i 

fältet i framställningen är tydligt framskrivet och ligger i linje med hur innehållet behandlas i den valda 

genren. I de fall där undervisningen i fas 1 framställs som mer fristående från undervisningsaktiviteter 

som hänger ihop med genren betecknas detta som ett svagt samband (siffran 1). Beteckningarna 1 eller 

2 speglar en allmän bedömning. Eftersom relationer av typ A enligt definitionen ovan är fristående från 

varandra, har ingen åtskillnad av beskrivet samband gjorts för denna analyskategori. 

 

Analyskategori Beskrivet samband mellan fält och genre 

Typ A 

 

Inget innehållsurval utifrån ämnesdidaktiska 

principer beskrivs. Framställning av fält och 

genre fristående från varandra. 

 

 

A 

 

Typ B 

Valet av genre avgör innehållsurvalet, vilket 

dock även motiveras utifrån ämnesdidaktiska 

principer 

B1 (svagt) B2 (starkt) 

Typ C 
Ett ämnesdidaktiskt innehållsurval görs och 

avgör val av genre 
C1 (svagt) C2 (starkt) 

Typ D 

Ett didaktiskt innehållsurval görs och avgör 

val av genre samt leder till innehållsanpassade 

modifieringar av genren 

D1 (svagt) D2 (starkt) 

Figur 2: Analyskategorier Relationen mellan val för fält och genre 

 

3.4. Etiska aspekter 

Då en litteraturstudie inte involverar informanter och deras uppgifter har etiska principer, exempelvis 

som de formuleras hos Vetenskapsrådet (2002) inte bedömts tillämpliga. Att återge andemeningen i 

citerade texter kan förvisso göras med olika grad av objektivitet och tendens, men är då i första hand en 

fråga om forskningsmässig akribi och inte forskningsetik.  
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4. Resultat 

Här presenteras analysen av valda framställningar, baserad på den tidigare beskrivna analysmodellen. 

Framställningarna redovisas sorterade på de kategorier. Ordningen framgår av tabell i Figur 3, där fram-

ställningarna även kort kommenteras, för att öka översiktligheten i resultatredovisningen. 

Nr Typ Utmärks av Framställning Kommentar 

1 

A 

Inget innehållsurval utifrån 

ämnesdidaktiska principer 

beskrivs. Framställning av 

fält och genre fristående från 

varandra. 

Löthagen m.fl. 

(2012) 

Beskriver inte närmare i vilket syfte ämnesinne-

hållet behandlas. 

2 Gibbons (2013) Beskriver inte val av ämnesinnehåll. 

3 Gibbons (2016) Beskriver val av ämnesinnehåll, dock ej princi-

per för urval. 

4 

 

B1 

Valet av genre avgör inne-

hållsurvalet, vilket även mo-

tiveras/diskuteras ämnesdi-

daktiskt. Liten överenstäm-

melse mellan beskrivna akti-

viteter i fält resp. genre 

Derewianka (2004) Valet av genre föregår valet av undervisningsin-

nehåll, vilket motiveras tydliga ämneslitteraci-

tetsrelaterade principer. Otydligt samband mel-

lan undervisningsaktiviteter i de olika faserna. 

5 

B2 

Valet av genre avgör inne-

hållsurvalet, vilket även mo-

tiveras/diskuteras ämnesdi-

daktiskt. Hög överenstäm-

melse mellan beskrivna akti-

viteter i fält resp. genre 

Rose & Martin 

(2013) 

Valet av genre likställs med val av innehåll. 

Mycket uttalad överensstämmelse mellan under-

visningsaktiviteter som syftar till att etablera 

fältet, respektive dekonstruera genren, vilket i 

framställningen är liktydigt. 

6 

C1 

Ett ämnesdidaktiskt inne-

hållsurval görs och avgör val 

av genre, men överensstäm-

melsen mellan undervis-

ningsaktiviteter i fält/genre 

är inte tydlig. 

Johansson & San-

dell Ring (2015) 

Ämnesdidaktiska urvalsprinciper tydligt fram-

trädande vilket avgör val av en bestämd genre.  

Låg grad av överensstämmelse mellan undervis-

ningsaktiviteter i olika faser. 

7 Kuyumcu (2011; 

2013) 

Innehållsurvalsprinciper i första hand gjorda för 

utveckling av språkligt beskrivande förmåga, 

vilket styr genrevalet, dock ej med tydlig över-

ensstämmelse mellan undervisningsaktiviteter i 

olika faser. 

8 

D2 

Ett didaktiskt innehållsurval 

görs och avgör val av genre 

samt leder till innehållsan-

passade modifieringar av 

genren 

Knapp & Watkins 

(2005) 

Innehållsurval diskuteras ur flera aspekter och 

leder till anpassningar av den valda genren.  

9 Bjerregaard & Kin-

denberg (2015) 

Figur 3 Olika typer av samband fält-genre i undersökta framställningar 
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4.1. Framställningar i analyskategori A 

4.1.1. Löthagen m.fl. (2012) Framgång genom språket 

I boken Framgång genom språket av Annika Löthagen, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh (2012) 

beskrivs ett arbetsområde där en lärare i svenska som andraspråk undervisar enligt cirkelmodellen till-

sammans med en SO-lärare i en klass i åk 7 ”kring Egypten och mumier” (s. 143). I framställningen 

inleds arbetet (fas 1) med att klassen gemensamt sammanställer vad de kommer ihåg från de föregående 

historielektionerna om Egyptens historia och utifrån detta formulera egna frågor och besvara dessa ge-

nom läsning av sakprosatexter (2012, s. 144). Detta moment följs av studiebesök på museum, där ele-

verna utifrån olika tilldelade kunskapsområden söker svar på av läraren formulerade ”specifika fråge-

ställningar” (ibid). Eleverna ställer under museibesöket ”mängder av frågor” och ”hittar svaren på yt-

terligare några frågor”, vilka alla sammanställs efter museibesöket (ibid).  

Arbetet i den följande fas 2 består i att gemensamt skriva en ”sakprosatext om mumier och mumifie-

ringsprocessen” (ibid). En sakprosatext kan i det här fallet, utifrån hur författarna beskriver sakprosa-

texter på annat ställe i boken (2012, s. 133f) likställas med genren beskrivande rapport, som utmärks av 

att den beskriver vad något är och/eller hur det fungerar (2012, s. 134). I framställningen nämns att den 

modelltext som används är en bearbetning av en text om vikingatida begravningar så att den bättre passar 

lärarens syfte (2012, s. 144), vilket får antas vara att beskriva olika inslag och deras funktion, vad gäller 

begravningsritualer.  

Framställningen faller under analyskategori A. I framställningen beskrivs inte närmare i vilket syfte 

mumier och mumifieringsprocesser behandlas, vilken typ av frågor eleverna ställer eller som läraren 

specificerar och det går därför inte att av framställningen utläsa ett ämnesdidaktiskt innehållsurval eller 

uttala sig om ett eventuellt samband mellan de undervisningsaktiviteter som hör till att etablera fältet 

respektive att dekonstruera genren. 

4.1.2. Pauline Gibbons (2013) Lyft språket, lyft tänkandet 

I Pauline Gibbons Lyft språket, lyft tänkandet beskrivs schematiskt ett arbete med cirkelmodellen som 

utgångspunkt (2013, s. 170-177). Syftet med att etablera fältet beskrivs som att bygga upp information 

om ämnet och att bekanta sig med ”ämnets nyckelbegrepp” (2013, s. 172).  Allt läraren gör som ”ut-

vecklar ämneskunskaper” (2013, s. 172) är då relevant liksom ”alla undervisningsaktiviteter”(2013, s. 

173) som läraren normalt gör. Olika ”språkbaserade” (ibid) undervisningsaktiviteter för att bekanta ele-

verna med ämnesspecifika begrepp, söka eller sammanfatta information presenteras, till exempel be-

greppskartor, begreppsrelationer, dictogloss, grafiska översikter och skärmkorsord (ibid).  

Valet av genre, som det beskrivs i framställningen, föregår arbetet med undervisningsinnehållet: ”Låt 

oss anta att du valt en viss genre du vill fokusera på i ett projektarbete eller temaarbete” (2013, s. 172). 

Denna genre ska då enligt framställningen vara ”relevant för projektet” (ibid), det vill säga ämnesområ-

det. Framställningen specificerar inte vad som gör en viss genre relevant för ett visst ämnesområde, men 

ger ett antal exempel: ”att skriva en rapport i naturkunskap som fokuserar på utformningen av ett expe-

riment, en kort berättelse i svenska eller en argumenterande text i samhällskunskap” (ibid).   

Gibbons framställning beskriver inte innehållsurval, som skulle kunna hänföras till någon av urvalsprin-

ciperna ämneslitteracitet eller undervisningsinnehållet i sig. Möjligen kan ”ämnets nyckelbegrepp”, och 
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indirekt även undervisningsaktiviteterna begreppskarta och grafiska översikter, tolkas som att vissa cen-

trala begrepp och begreppsrelationer har företräde. Dessa är dock inte tydligt beskrivna och ges i fram-

ställningen inte heller någon koppling till val av genre, som i framställningen görs före innehållsurvalet. 

Valet av genre kan alltså inte kopplas till ett ämnesdidaktiskt innehållsurval och framställningen kate-

goriseras som typ A enligt analysmodellen. 

4.1.3. Pauline Gibbons (2016) Stärk språket stärk lärandet 

Pauline Gibbons bok Stärk språket, stärk lärandet (2016) beskriver ett exempel på undervisning enligt 

cirkelmodellen i yngre skolår. Den tänkta läraren i exemplet har inledningsvis bestämt sig för att arbeta 

med genren förklarande rapport ”om hur någonting (eller något) ser ut” (2016, s. 129), i detta fall dino-

saurier.  

I fas 1 presenteras ett flertal aktiviteter (tankekartor, stöttande planscher, ankardiagram, med mera) där 

eleverna på olika sätt samlar information och fakta om dinosaurier för att ”bygga upp gemensam kun-

skap” (2016, s. 130). Aktiviteterna syftar huvudsakligen till att samla information och öva språkliga 

färdigheter som behövs för att utseendemässigt beskriva dinosaurier och hitta likheter och skillnader 

mellan dessa (2016, s. 129ff), exempelvis med hjälp av begrepp som ”krokiga tänder, kam, ryggrad, 

benplåtar, svans” (2016, s. 131). Det påpekas dock i en undervisningsaktivitet att ämnesområdet även 

kan användas för att ”utveckla forskningsförmåga, genom att utnyttja biblioteket och Internet” (ibid). 

Den följande fasen (dekonstruera genren) är huvudsakligen koncentrerad kring rapporters uppbyggnad 

och språkliga drag för att ”presentera saklig information”, där eleverna studerar språkliga drag i en mo-

delltext skriven av läraren. Vid sidan av språkliga drag nämns på ett ställe även att läraren bör förklara 

för eleverna att forskning och faktakunskap om dinosaurier är behäftad med osäkerhet och spekulation 

till följd av långa tidsperspektiv (2016, s. 134).   

Framställningen presenterar alltså inledningsvis ett val av genre, som sedan avgör val av undervisnings-

innehåll, det vill säga dinosauriers utseende. Framställningen tar inte upp huruvida det beskrivna in-

formationssökandet, och därmed undervisningen, bör styras av någon ämnesdidaktisk urvalsprincip. Att 

utseendemässigt beskriva dinosaurier kan inte i sig ses som ett ämnesdidaktiskt (SO-didaktiskt) inne-

hållsurval. Däremot kan utveckling av forskningsförmåga och medvetenhet om osäkerheten i arkeolo-

giskt kunskapsbyggande ses som exempel på ämnesdidaktiskt (ämneslitteracitetsrelaterat) motiverat in-

nehållsurval. Den osäkra grunden för arkeologisk kunskap som omnämns i fas 2 framträder dock inte 

som ett innehållsurval i beskrivningen av fas 1. Undervisningsaktiviteten som nämner forskningsför-

måga är också svår att se som avhängig en ämnesdidaktisk (SO-didaktisk) urvalsprincip, utan framstår 

i sammanhanget mer som vägledd av mycket allmänna informationssökningsprinciper och –tillväga-

gångssätt. Såväl innehållsurval och val av genre, som beskrivningen av undervisningsaktiviteter i fas 1 

respektive fas 2 får därför ses som fristående från varandra (analyskategori A). 

 

4.2. Framställningar i analyskategori B 

4.2.1. Derewianka (2004) Exploring how texts work 

Beverly Derewianka beskriver i Exploring how texts work ett undervisningsexempel utifrån cirkelmo-

dellen i genren argumenterande text (2004, s. 68-75). Exemplet är hämtat från årskurs 5, ämnet historia. 
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Ämnet för de argumenterande texterna är den historiska personen Ned Kelly4 och huruvida denne var 

skyldig eller oskyldig till de brott han dömdes för. 

Det beskrivna exemplet inleds med att läraren bestämmer sig för att låta eleverna arbeta med argumen-

terande text, då de har en begränsad repertoar vad gäller skrivande (2004, s. 68).  Eleverna arbetar med 

ett datorprogram med historiskt källmaterial från rättegången, för att ”bli historiker” (ibid), sammanstäl-

ler vad de redan vet och tar reda på mer fakta genom att se filmer och läsa berättelser varvid eleverna 

uppmärksammas på att återgivna händelseförlopp alltid är förknippade med viss osäkerhet. Detta görs 

genom upplevelseövningar där eleverna får avge och värdera egna vittnesmål kring en arrangerad klass-

rumsincident, vilket väcker frågor som om vad som räknas som bevis (2004, s. 69).   

Under arbetet i fas 2 introducerar läraren eleverna för idén med logiska argument (ibid) och visar i det 

följande hur en argumenterande text är uppbyggd med tes, argument och återupprepning av argument 

(2004, s. 70). Detta exemplifieras i en lärarskriven text med en argumentation kring ett samtida, omdis-

kuterat rättsfall, varpå eleverna skriver en argumenterande text för att påverka skolans rektor att göra 

mer för att vidta säkerhetsåtgärder med anledning av en på skolan nyligen begången datorstöld. (2004, 

s. 70f). Som kontrast mot argumenterande text arbetar eleverna också med en diskuterande text, där en 

fråga om hur sträng lagen bör vara mot förstagångsförbrytare belyses ur olika perspektiv (2004, s. 71).  

Läraren har i exemplet valt genre, i avsikt att bredda elevernas repertoar av skrivande, innan ämnesin-

nehållet bestäms5. Valet av genre i framställningen föregår valet av undervisningsinnehåll, men disku-

teras samtidigt utifrån relativt utförligt beskrivna ämnesdidaktiska urvalsprinciper. Relationen mellan 

fält och genre kan därför sägas vara av typen B. Elevernas arbete med att utveckla en historisk äm-

neslitteracitet, med ett historiskt undersökande och källkritiskt arbetssätt, innefattande skepsis mot vitt-

nesmål, är exempel på detta.  

Dessa undervisningsaktiviteter har ett visst samband med valet av genre och undervisningen i fas 2, där 

eleverna ska skriva en argumenterande text, med stöd i historiska faktauppgifter. Sambandet kan dock 

klassificeras som relativt svagt (B1). Källkritik som en del av en historielitteracitet, vilket eleverna ar-

betar med i fas 1, är inte framträdande i den genre eleverna sedan ska skriva i, där istället mer allmänna 

drag för argumenterande texter förs fram. Arbetet med genren växlar också fokus, både innehållsmässigt 

(från rättslig bevisföring till materialinköp) och formmässigt (från argumenterande till diskuterande 

text), vilket ytterligare försvagar sambandet med de källkritiska övningar kring historiska vittnesmål 

som görs.   

4.2.2. Rose och Martin (2013) Skriva, läsa, lära 

Den undersökta framställningen från Rose och Martins (2013) Skriva, läsa, lära tar upp ett undervis-

ningsområde i historia på högstadiet om bakgrunden till den sydafrikanska apartheidpolitikens sönder-

fall. Det undervisningsmoment som beskrivs gör egentligen ingen åtskillnad mellan fas 1 och fas 2, i 

linje med författarnas utformning av cirkelmodellen (avsnitt 2.1.4). Det undervisningsexempel som åter-

ges består i lärarledd läsning i helklass av en text som beskriver den politiska situationen i Sydafrika. 

Centralt för läraren i framställningen av detta undervisningsmoment är att peka på språkliga mönster 

                                                      
4 Ned Kelly (1855-1880) var en mytomspunnenperson i australiensisk historia och folkmedvetande, som 

kommit att uppfattas som antingen laglös eller folklig hjälte.  

5 Tillvägagångssättet att inledningsvis välja genre och därefter att göra eleverna bekanta med ämnesom-

råde och genre är ett annat än det Derewianka tidigare i boken (s. 6) föreskriver, där det beskrivs att 

läraren bör identifiera den typ av förståelse och de förmågor som ska utvecklas, för att därefter hitta en 

genre som är lämplig för att utveckla dessa förmågor. 
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som hör till den aktuella genren faktoriella förklaringar (2013, s. 221), främst orsakssamband och gram-

matiska metaforer (se avsnitt 2.1.1) med abstrakt betydelse (ibid).  

Läraren vägleder i helklass läsningen i form av frågor i både upprepade och varierade text- och inne-

hållsfokuserande sekvenser: ”förbereda”, ”utveckla”, ”fokusera”, ”föreslå”, ”identifiera”, ”bekräfta” 

och ”vägleda” (2013, s. 222), i syfte att reda ut, förklara och sammanfatta textinnehållet. En samman-

fattning av texten görs under läsningens gång i form av anteckningar i form av stödord och nyckelfraser, 

vilka sedan används när eleverna tillsammans med läraren omformulerar texten, med ledning av de 

språkliga mönster läraren uppmärksammat eleverna på (2013, s. 225).  

I undervisningsexemplet ger läsvägledningsmomentet ”utveckla” läraren tillfälle att förklara speciella 

ords betydelse. Förklaringarna ger faktakunskap, men är i exemplet första hand inriktade mot gramma-

tiska metaforer, som ”politiken rämnade” och ”resning” (2013, s. 222f). Ord som inte är grammatiska 

metaforer verkar inte stå i fokus i förklaringen. Exempelvis förklaras inte ordet politik då det ”inte är en 

grammatisk metafor som står för en aktivitet, som uppror, utan det är en ämnesspecifik beteckning inom 

samhällsvetenskap” (2013, s. 223) vars innebörd förutsätts vara känd för eleverna.   

Med undersökningens analysmodell kan man tala om en relation mellan val för fält och genre av typen 

B, det vill säga att valet av genre är givet och avgör innehållsurval. Rose och Martins framställning är 

lite speciell, och svårkategoriserad, så till vida att den praktiskt taget likställer genre med ämneslittera-

citet. Författarnas motiv till valet av genre får därmed ses även som en ämnesdidaktisk motivering, 

exempelvis då de hävdar att eleverna genom genren lär sig hur samhällsvetenskaperna ”konstruerar och 

värderar abstrakta begrepp om det sociala livet” (2013, s. 220).  

Det specifika undervisningsinnehållet, apartheidpolitiken, motiveras inte närmare. Däremot finns en 

mycket hög grad av överensstämmelse mellan de undervisningsaktiviteter som görs när det gäller att 

etablera fält och dekonstruera genre (B2), i och med att läraren genom hela undervisningssekvensen 

väver samman förklaring av samhällsvetenskapligt abstrakt innehåll i texten med språkliga uttrycksme-

del för ”hur man skriver abstrakt diskurs” (2013, s. 225). 

 

4.3. Framställningar i analyskategori C 

4.3.1. Kuyumcu (2011, 2013) Utvärdering av Knutbyprojektet 

I Eija Kuyumcus Utvärdering av Knutbyprojektet (2011; även sammanfattad i 2013) beskrivs ett arbets-

område på lågstadiet om dinosaurier och geologiska tidsåldrar, med cirkelmodellen som utgångspunkt6. 

I fas 1 kartläggs elevernas förkunskaper och elevernas egna frågor om dinosaurier inventeras (2011, s. 

90ff). Syftet med fasen är att eleverna ska ”tillägna sig de grundläggande ord och begrepp som dessa 

urtidsdjur beskrivs med” (2011, s. 90), vilket konkret görs genom beskrivningsövningar med plastdino-

saurier, planscher, pussel, ordbankar och faktaböcker som hjälpmedel (2011, s. 90f).  

I arbetet med att etablera fältet beskrivs undervisningsaktiviteter, innefattande bland annat faktablad och 

studiebesök för att ”ta reda på olika slags fakta” (2013, s. 618) eller samla fakta ”av olika slag” (ibid). 

Insamlingen av fakta är då inriktad dels mot att beskriva dinosaurier, dels mot att beskriva de geologiska 

                                                      
6 Dinosaurier kan uppfattas ligga närmare de naturorienterande NO-ämnena än SO-ämnen. Enligt 

Kuyumcus framställning (2013, s. 616) ingår dinosaurier i ett undervisningssammanhang av geologiska 

tidsperioder, vilket faller inom geografiämnets centrala innehåll. 
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tidsperioderna trias, jura och krita, innefattande periodernas omfattning i tid, utmärkande klimat- och 

naturtyper, växt- och djurliv inklusive dinosauriearter (2011, s. 92f). Det huvudsakliga syftet med akti-

viteterna beskrivs som att utveckla ”grundläggande förståelse för ämnet” (2013, s. 619), vilket i fram-

ställningen genomgående är liktydigt med att använda ett ämnesspecifikt beskrivande ”som kunskaper 

och fakta om dinosaurier bygger på” (2011, s. 90). Det finns dock lektioner som beskriver lärarens 

direkta förmedling av faktauppgifter om dinosaurier och geologiska tidsperioder (2011, s. 93) eller elev-

lärardialogsekvenser, där läraren efterfrågar betydelsen av ordet forskning och vilken grund dinosauri-

eforskare kan ha för sin kunskap (2011, s. 97f). 

I fas 2 dekonstrueras en modelltext, en beskrivande informationsrapport och syftet med denna typ av 

rapport förklaras för eleverna (2013, s. 619). Dekonstruktion av modelltexter sker genom exempelvis 

diskussioner och lucktextövningar (2011, s. 96ff), samt närläsning av faktatexter där lärare och elever i 

dialog analyserar vad de av texten får veta om dinosaurier (2013, s. 619f). Detta görs för att uppmärk-

samma texters mönster för att strukturera och kategorisera information i utseende, utbredning, föda, 

faror och livscykel (2013, s. 620, 626). Modelltextens sätt att strukturera information blir ett verktyg för 

eleverna i det fortsatta faktainsamlingsarbetet (2013, s. 621). Faserna i den framställda undervisningen 

är dock inte åtskilda, vilket gör att dessa aktiviteter även kan ses som en del av fas 1. 

Valet av innehåll motiveras i framställningen inte på så sätt att det tydligt kan identifieras som ämnes-

didaktiskt. Det skulle dock ur den nämnda elev-lärardialogen kunna utläsas ett ämneslitteracitetsrelaterat 

urval. Arbetet med att etablera fältet kan ses som ett innehållsurval inriktat mot vissa grundläggande 

principer för ämnesförståelse. Det skulle då kunna vara att eleverna ska lära sig ”om jordens historia 

genom att studera dinosaurier” (2013, s. 616), en innehållsrelaterad urvalsprincip. Arbetsområdet ingår 

också delvis i ett ”övergripande kunskapsområde” (2011, s. 90) som behandlar tidsbegreppet i flera 

ämnen, vilket även det kan ses som en innehållsrelaterad urvalsprincip. 

Syftet med beskrivande informationsrapporter om dinosaurier definieras som att ”eleverna ska läsa och 

förstå texter som beskriver dessa urtidsdjur” (2013, s. 616) och lärarens syfte med valet av denna genre 

är också att eleverna ska ”lära sig olika fakta om dinosaurier” (ibid). Valet av ämnesinnehåll kan av den 

anledningen ses som att det avgör valet av genre och framställningen kan då kategoriseras som typ C i 

och med att ett innehållsurval görs på ämnesdidaktisk grund (det illustrerar jordens historia och tidsbe-

greppet), även om det inte görs på tydligt framskrivna ämnesdidaktiska principer.  

Det ämnesdidaktiska sambandet mellan de presenterade undervisningsaktiviteterna och arbetet med 

genretexten kan betecknas som svagt (C1). De undervisningsaktiviteter som tas upp är förvisso riktade 

mot att utseendemässigt beskriva dinosaurier, vilket till viss del motsvarar informationsrapporten. Sam-

tidigt går flera undervisningsaktiviteter ut på att koppla dinosauriers egenskaper och utseende till under-

sökta geologiska tidsperioder, vilket inte återspeglas i informationsrapporten. Det framgår inte heller av 

framställningen vilka undervisningsaktiviteter som, innan eleverna arbetar med informationsrapporten, 

syftar till att klassificera och kategorisera den insamlade informationen. 

4.3.2. Johansson och Sandell Ring (2015) Låt språket bära 

I Britt Johanssons och Anniqa Sandell Rings bok Låt språket bära (2015) beskrivs ett arbete i historia 

enligt cirkelmodellen för elever på mellanstadiet (2015, s. 30ff). I det beskrivna arbetsområdet har lära-

ren flera syften, dels att eleverna ska kunna identifiera viktiga historiska händelser och reflektera kring 

dessa utifrån olika perspektiv: hur historikers tidsbegrepp skiljer sig från våra personliga upplevelser av 
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tid; vad som skiljer en linjär kronologisk framställning från en cyklisk, där tidsepokindelade narrativ7 

avlöser varandra; hur olika dominerande samhälleliga motsättningar drivit historien framåt samt hur 

idéer kan åstadkomma förändring (2015, s. 120f). Eleverna övar att anlägga dessa perspektiv genom 

kommunikativa aktiviteter, dock inte närmare beskrivna (ibid). 

Det rör sig alltså om ett stort antal ämnesdidaktiska innehållsurval som tas upp i framställningen av fas 

1, främst enligt principen om ämneslitteracitet, som visar sig i att läraren vill uppmärksamma historikers 

sätt att använda tidsbegrepp, och i det konfliktbaserade perspektivet på samhälleliga motsättningar i 

historien. Även den urvalsprincip som utgår från innehållet i sig finns representerad, i och med läraren 

vill att eleverna ska se hur de idéer som hör tidsepokerna till leder till förändring. Att läraren uppmärk-

sammar skillnaden mellan personlig och historisk tidsuppfattning visar på en urvalsprincip som hänger 

samman med undervisningsinnehållet i förhållande till elevernas egna uppfattningar. 

Genren, en ”historiskt återgivande genre” (2015, s. 121) är en text som läraren konstruerat med utgångs-

punkten att den ska hjälpa eleverna att få ”en förståelse för historiska förlopp över tid” (ibid) för att 

därigenom nå de mål i historieämnet som rör ”förmågan att urskilja utvecklingslinjer och förändrings-

processer” (ibid). Den i framställningen återgivna modelltexten innehåller två steg ”bakgrund och hän-

delsesteg” (2015, s. 106). Bakgrundssteget i modelltexten består av en mening: ”Det politiska livet i 

Sverige under 1700-talet kan delas in i tre perioder: stormaktstiden, frihetstiden och den gustavianska 

tiden” (2015, s. 122) och dessa perioder utgör sedan de så kallade händelsestegen. Även om det som 

författarna kallar cyklisk tid exemplifieras i modelltexten (2015, s. 122), saknas moment som beskrivs i 

fas 1, exempelvis idéer eller motsättningar som en orsak till förändringar. 

Johansson och Sandell Rings framställning kan kategoriseras som typ C. Ett tydligt framskrivet och ur 

flera aspekter ämnesdidaktiskt innehållsurval presenteras i fas 1. Lärarens syfte med att konstruera mo-

delltexten tyder på en avsikt att anpassa genren till det ämnesdidaktiskt utvalda innehållet, men den 

presenterade texten svarar bara till viss grad mot detta. I och med att sambandet mellan de syften och 

aktiviteter som beskrivs när fältet etableras och det som behandlas i fas 2 inte är tydligt beskrivet be-

tecknas graden av överensstämmelse här som svag (C1). 

4.4. Framställningar i analyskategori D 

4.4.1. Knapp & Watkins (2005) Genre, text, grammar 

Knapp och Watkins, i Genre, text, grammar (2005) gör en framställning av ett arbete i den förklarande 

genren, i en undervisning om solsystemet och årstider8, avsedd för elever i årskurs 3-4 (2005, s. 137-

144). Författarna undviker att tala om en stegvis indelad undervisningsmodell i stil med cirkelmodellen, 

som de upplever kan bli begränsande för undervisningspraktiken (2005, s. 82), men framställningen 

innehåller ändå moment som kan ses som motsvarigheten till att etablera fältet och dekonstruera genren.  

Framställningen uppmärksammar att undervisningen bör ta sin utgångspunkt i att det är ett avstånd från 

elevers observationer av konkreta fenomen till vetenskapens abstraktioner av våra erfarenheter (2005, 

s. 137). Av den anledningen bör undervisningen börja i elevernas egna föreställningar om dygn och 

årstider, där elevernas tankar om dag och natt bildar utgångspunkt för att med en ljuskälla och en modell 

av jorden undersöka jordens rörelse runt solen (2005, s. 138). Fortsatta undersökande aktiviteter beskri-

ver och förklarar dygnet, som en grund för att sedan förstå jordaxelns lutning och uppkomsten av årstider 

                                                      
7 Alltså att exempelvis Frihetstiden så att säga inleds, når sin höjd och sedan avslutas. 

8 I Sverige en del av innehållet i SO-ämnet geografi.  
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(2005, s. 142f). De undersökande aktiviteterna varvas med textaktiviteter där eleverna görs uppmärk-

samma på de grammatiska drag som behövs för att först beskriva och därefter förklara ett fenomen. 

Sådana textfokuserande aktiviteter består exempelvis i att uppmärksamma den typ av verb eller konnek-

torer som utmärker beskrivningar och förklaringar. (2005, s. 139ff).  

De innehålls- och textfokuserande aktiviteterna följs av ett moment av textskrivande där eleverna ska 

förklara årstidernas växlingar, utifrån övningar med konkret åskådliggörande material och visuali-

seringar. Eleverna ges i skrivandet stöttning i form av en textmall med rubriker för att inledningsvis 

beskriva årstiderna, varefter i tur och ordning årstiderna vår och höst respektive sommar och vinter ska 

förklaras, vilket bygger på upplägget i den föregående undervisningen (2005, s. 143f).  

I framställningen beskrivs ett ämnesdidaktiskt innehållsurval, där innehållet valts för att illustrera det 

vetenskapliga angreppssättet att med abstraktioner förklara konkreta upplevelser av omvärlden. Under-

visningens upplägg att utgå från elevernas tankar om fenomen som dygnets och årstidernas växlingar 

för att sedan kontrastera beskrivningar byggda på observation mot förklaringar byggda på abstraktion, 

kan då ses som en gradvis utveckling av ämneslitteracitet, som också tar hänsyn till elevernas egna 

föreställningar om innehållet.   

Då genrearbetet kontinuerligt anpassas till, eller kanske snarare utgör en del av, behandlingen av under-

visningsinnehållet, så kan man tala om en relation av kategori D. Den förklarande text som eleverna 

skriver har exempelvis anpassats till den föregående undersökningen av årstiderna, vilket styr ordnings-

följden i förklaringen. Undervisningsaktiviteternas uttalade överensstämmelse med genrearbetet ger ett 

starkt samband (D2).  

4.4.2. Bjerregaard & Kindenberg (2015) Språkutvecklande SO-undervis-

ning 

I Bjerregaard och Kindenbergs bok Språkutvecklande SO-undervisning (2015) beskrivs ett undervis-

ningsexempel i geografi för åk 8, utgående från cirkelmodellen (2015, s. 162-181). Undervisningen sker 

utifrån det uttalade syftet att eleverna ska ”analysera samspel mellan människa, samhälle och natur” 

(2015, s. 164). I det område som beskrivs i framställningen handlar analysen om lokalisering av företag 

och industrier. Eleverna arbetar under fas 1 med övningar där de tillämpar ämnesspecifika begrepp för 

lokalisering, som exempelvis transport och marknadsorienterade produkter i muntliga diskussioner, 

inledningsvis om mer vardagsnära varor och typer av tillverkning (2015, s. 167-171). Sådana övningar 

kan handla om att eleverna ska samtala med hjälp av begreppen i stödordsform (2015, s. 168), att läraren 

muntligt ”modellerar begreppsanvändning” (2015, s. 169) eller att eleverna vid olika tillfällen skriftligt 

resonerar kring geografisk lokalisering (ibid). I framställningen nämns även visualiserade geografiska 

analysmodeller som ett stöd för eleverna, även om användningen av sådana inte närmare beskrivs i 

anslutning till undervisningsexemplet (2015, s. 171). 

Arbetet i den följande fasen beskrivs i framställningen som att läraren utgående dels från elevernas 

skriftliga produktion under arbetsområdet, dels från sin egen bild av vad ett utvecklat geografiskt reso-

nemang om lokalisering innebär, författar en modelltext (2015, s. 172). Denna text är inte uttryckligen 

kopplad till någon identifierad genre eller texttyp, utan beskrivs som ”ett mer utvecklat svar” (ibid) på 

den uppgift läraren ställt eleverna inför. Modelltexten inleds med en sammanfattning av uppgiften samt 

de faktorer eller begrepp som är relevanta att använda i analysen, vilka i texten sedan tillämpas på ett 

antal olika typer av industrier (2015, s. 173) 

Utgående från denna undersöknings analysmodell kan den undervisning som presenteras i framställ-

ningen kategoriseras som D2. Ett didaktiskt innehållsurval görs, som i första hand tar fasta på innehållet 
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i sig och hur det är strukturerat, medan urvalsprinciper byggda på ämneslitteracitet framträder mer indi-

rekt, med den från den aktuella kursplanen lånade formuleringen om att analysera geografiskt betingade 

samspel. Det didaktiska innehållsurvalet leder i sin tur direkt till både val av genre och anpassningar av 

densamma, i syfte att lyfta fram det läraren vill förmedla om geografiska analyser av det aktuella ämne-

sinnehållet (2015, s. 172). Det ämnesdidaktiska sambandet mellan fält och genre kan betecknas som 

starkt (D2), då modelltextens form för analys och resonemang kring undervisningsinnehållet svarar mot 

de aktiviteter eleverna genomgår. 

 

 

5. Diskussion 

5.1. Resultatdiskussion 

Syftet med denna undersökning har varit att belysa olika sätt på vilka relationen mellan språk och ämne 

kan beskrivas i genrepedagogiken och cirkelmodellen. Syftet har konkretiserats i frågeställningen: på 

vilka olika sätt beskrivs relationen mellan undervisning i cirkelmodellens fas 1 (etablera fältet) och fas 

2 (dekonstruera genren) i genrepedagogisk litteratur? Urvalet av litteratur har avgränsats till lärartillvänd 

litteratur av handbokskaraktär. En ytterligare avgränsning har gjorts vad gäller undervisningsexempel, 

till sådana som beskriver arbetsområden inom grundskolans samhällsorienterande ämnen.  

För att påvisa likheter och skillnader mellan olika framställningar har en analysmodell konstruerats, som 

fokuserar dels i vilken utsträckning ett ämnesdidaktiskt betingat innehållsurval tas upp i framställning-

arna, dels på vilket sätt framställningarna uttalar sig om relationen mellan undervisningen i fas 1 och fas 

2. I analysen framträder fyra kategorier av samband (kategorierna A-D). I en relation av typen A disku-

teras inget innehållsurval grundat på ämnesdidaktiska principer och ingen uttalad koppling mellan val 

av innehåll och genre görs. I analyskategori B beskrivs ett innehållsurval som bestäms av ett föregående 

val av genre. Framställningar av typen C beskriver ett ämnesdidaktiskt innehållsurval, som sedan leder 

till val av en bestämd genre. Analyskategori D liknar C, men med skillnaden att framställningen även 

tar upp anpassningar eller modifieringar av den valda genren, i förhållande till det ämnesdidaktiska in-

nehållsurvalet. Slutligen har även siffrorna 1 och 2 använts för att identifiera graden av överensstäm-

melse (svag respektive stark) mellan undervisningsaktiviteter som hör till fält respektive genre. 

I den undersökta litteraturen överväger framställningar av typen A eller B, alltså framställningar där det 

didaktiska innehållsurvalet antingen inte diskuteras, eller styrs av valet av genre. Framställningar av 

typen A uppvisar heller inget egentligt samband mellan de beskrivna aktiviteter som görs i fas 1 och fas 

2. Detta blir naturligt följden då framställningen innehåller en låg grad av innehållsmässiga, ämnesdi-

daktiskt grundade överväganden i kombination med att undervisningsaktiviteter är mycket kortfattat 

beskrivna. Det ska dock påpekas att Gibbons båda framställningar, liksom Löthagens m.fl., kan vara 

medvetet kortfattade, skrivna i avsikt att överblicka cirkelmodellen och idén med arbetssättet, snarare 

än att tillhandahålla detaljerade undervisningsexempel. Det kan också vara så att författarna i annat 

sammanhang utförligare behandlat innehållsliga val i undervisning enligt cirkelmodellen.  
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Oavsett vilket så finns risken att en framställning som inte problematiserar det ämnesdidaktiska inne-

hållsurvalet i förhållande till valet av genre får ett ensidigt text- och genrefokus. Man kan då, exempelvis 

utifrån Gibbons (2016) fråga sig hur en sådan problematisering istället skulle ha kunnat se ut? Som 

påpekats (avsnitt 4.1.3) är inte utseendemässig beskrivning i sig ett ämnesdidaktiskt (det vill säga SO-

didaktiskt) innehållsurval9. 

I framställningen föreslås dock undervisningsaktiviteter som skulle kunna ses som ämnesdidaktiskt ur-

valsbetingade, nämligen de som berör villkor för arkeologisk forskning och (o)säkerheten i denna typ 

av kunskap. En problematisering av ämnesinnehållsurval i relation till genren, skulle innebära att den 

valda genren anpassas, förslagsvis med ett avsnitt som beskriver vad man kan och inte kan veta med 

säkerhet i fråga om forntida växt- och djurliv. I motsvarande grad skulle då undervisningsaktiviteterna 

när eleverna etablerar fältet behöva anpassas för att uppmärksamma att kunskapen är osäker, exempelvis 

genom att be eleverna beskriva en dinosaurie enbart med utifrån bilder av bevarade skelettdelar, samt 

kunskap om klimat och annat växt- och djurliv då dinosaurien antas ha levat. 

Man kan här invända att arbetsområdet är tänkt för yngre barn och att denna typ av innehållsurval då är 

för avancerat. Det är en relevant invändning, särskilt med tanke på att ämnesdidaktiskt innehållsurval i 

grund och botten måste ta hänsyn till elevernas ålder, förkunskaper och föreställningar om ämnet. 

Samma invändning kan dock riktas även mot det oproblematiserade valet av förklarande rapport, base-

rad på lärarens uppfattning om vad som utmärker en ”forskningsrapport”, som eleverna i exemplet ges 

i uppgift att skriva. I framställningens exempel är det svårt att avgöra dels om eleverna beskriver ”bilder 

av dinosaurier” snarare än ”dinosaurier”, dels om det formellt beskrivande ”rapportspråket” (som läraren 

eftersträvar) motsvarar elevernas bild av vad det innebär att beskriva något10.  

Detta kan kopplas till den risk för att eleverna i undervisningen imiterar en diskurs, snarare än att med 

förståelse delta i den, som nämnts (avsnitt 2.1.2) som exempel på kritik mot ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande. Denna risk löper även Derewiankas framställning i analyskategori B, där valet av genre 

föregår, och därmed överordnas, valet av ämnesinnehåll. Även om dessa innehållsliga val motiveras 

med ämnesdidaktiska överväganden, så finns här risken att ämnesdidaktikens användning är begränsad 

till att legitimera valet av genre. 

Också det svaga sambandet i de båda framställningarna vad gäller sambandet inom och mellan under-

visningsaktiviteter i faserna etablera fältet och dekonstruera genren kan tolkas som att ämnesdidaktiska 

överväganden har hamnat i bakgrunden. Detta framträder exempelvis när eleverna arbetar med historisk 

källkritik, men samtidigt också med en fråga kring lag och rättsväsende, med inslag av teknisk, juridiskt 

hållbar bevisföring och argumentation utifrån straffrättsliga principer, vilket i sin tur skiljer sig från 

arbetet med att dekonstruera genren, där argumentationsuppgiften i stället handlar om vilken typ av 

stöldskyddsfrämjande åtgärder den egna skolan bör vidta. I de fall undervisningsaktiviteterna i de olika 

faserna inte har ett tydligt samband finns risken att syftet med såväl genre som ämnesinnehåll blir otyd-

ligt för eleverna.  

                                                      
9 Däremot kan beskrivande språkliga uttryck, vad som utmärker dessa, i vilka sammanhang de är lämp-

liga och/eller effektiva etc utgöra ett ämnesdidaktiskt betingat innehållsurval i grundskoleämnen som 

svenska, svenska som andraspråk eller moderna språk. 

10 För att komma närmare elevernas bild skulle ”genren” ifråga kanske ha behövt vara ett reportage i text 

och bild om dinosaurier, i undervisningen till exempel inom ramen för en påhittad tids- och reportage-

resa till tidiga geologiska perioder. 
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Medan Derewiankas framställning ger exempel på vad som verkar vara stimulerande, engagerande och 

kunskapsutvecklande aktiviteter, så går det samtidigt att ställa sig frågan om inte syftet med de textfo-

kuserande aktiviteterna hade blivit tydligare för eleverna om texttypen från början hade varit anpassad 

till ett övergripande, ämnesdidaktiskt bestämt syfte. I Derewiankas framställning hade detta kunnat in-

nebära att undervisningens syfte, texttyp och aktiviteter alla hade fokuserat antingen på frågor om be-

visföring och förmildrande omständigheter, eller på källkritiska problem som rör skildringar av händel-

ser (inklusive brott och rättsfall) i det förflutna.  

I kontrast till Derewianka uppvisar Rose och Martins framställning en mycket stark koppling mellan 

aktiviteter som går ut på att etablera fältet respektive att dekonstruera genren. Som framgår av avsnitt 

2.1.2 om cirkelmodellen, så ser dessa författare fältet som en helt integrerad del av alla faser i cirkelmo-

dellen, vilket får till följd att aktiviteter med fokus på ämnesinnehåll mer eller mindre sammanfaller med 

aktiviteter med fokus på genre. 

Rose och Martins framställning har kategoriserats som typen B, det vill säga den utgår från ett val av 

genre, som i sin tur bestämmer det innehållsliga urvalet. Innehållsurvalet sker dock på, för Rose och 

Martin, mycket tydligt ämnesdidaktiska urvalsgrunder, då de gör mycket liten åtskillnad mellan fält och 

genre. Ur lärandesynpunkt kan det ses som positivt att de olika undervisningsaktiviteterna ingår i ett 

tydligt sammanhang och i hög grad överensstämmer med undervisningens syfte. Samtidigt ger under-

visningen i den undersökta framställningen intryck av att vara mycket textstyrd, vilket hänger samman 

med det exakta likställande mellan genre, litteracitetspraktiker och ämneslitteracitet som Rose och Mar-

tin utgår från. Som nämndes i avsnitt 2.1.5 kan litteracitet även förstås i betydelsen ekologisk litteracitet, 

det vill säga i ett socialt helhetsperspektiv av text, språk, handlingar och verksamheter. Man kan då ställa 

sig frågan om eleverna i exemplet verkligen förstår fenomenet apartheid, eller om de i första hand förstår 

en lärobokstext om apartheid. Den andra problematiska aspekten rör det faktum att de definitioner av 

ämneslitteracitet (exempelvis historielitteracitet) som används inom genrepedagogiken är utvecklade av 

verksamma inom fältet genrepedagogik (och därmed text- och genrefokuserande) snarare än av verk-

samma inom olika ämnesdidaktiska fält. Risken finns här att förståelse av samhällsvetenskapliga texter 

oreflekterat görs till mall för elevers förståelse. 

Att texten eller genren blir styrande går i viss mån tillbaka på vad som diskuterats i avsnitt 2.1.1 - 2.1.4 

om systemisk-funktionell grammatik och genrepedagogikens cirkelmodell. Som där visades går det en 

form av skiljelinje mellan en mer flexibel och en mer fixerad uttolkning av det registerbegrepp Halliday 

introducerat. Begreppet register används av Halliday som ett sätt att beskriva olika typer av texter, utan 

att hänvisa till en bakomliggande genre11 där en text är en instansiering (en ”ögonblicksbild”) av ett 

system, avhängig situationskontexten och sannolikhetsbaserad snarare än regelstyrd. Register hos Hal-

liday kan alltså ses som ett mer flexibelt sätt att visa på samband mellan texter. Register kan på det viset 

ses som ett ”mjukt” verktyg för att kategorisera texter som uppvisar samma mönster, i motsats till en 

exakt bestämning av en uppsättning på förhand givna genrer.  

Här kan också Rose och Martins revidering av stratamodellen, med genrer som ett separat och i skolsam-

manhang stabilt stratum, leda till att register uppfattas som fixerade texttyper. Även om det hos Rose 

och Martin också förekommer reservationer mot att se genrer som liktydigt med text, så ger det fram-

ställda undervisningsexemplet i praktiken, inte minst med tanke på den lärarstyrda fråga-svar-metodi-

ken, intryck av att huvudsyftet är att eleverna lär sig en textform, snarare än ett innehåll. Den systemisk-

funktionella grammatiken är, som diskuterats i avsnitten om SFG och genrepedagogik, tänkt att vara ett 

verktyg för att komma åt meningen i texter. Det förutsätter ett sammanhang där grammatiken används 

                                                      
11 Halliday använder inte själv ”genre” som en framträdande del av SFG. 
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för att förstå och beskriva meningen hos texter, inte för att beskriva själva texten. Om ämnesinnehåll 

och ämnesdidaktiska val underordnas beskrivningen av text och grammatik, kan det finnas en risk för 

att undervisningen fastnar i textformen.  

De framställningar som i undersökningen kategoriserats som typen C eller D har utgångspunkt i ämne-

sinnehåll och ämnesdidaktik på ett annat sätt än framställningar i kategorierna A och B. Hos Johansson 

och Sandell Ring finns en jämförelsevis hög grad av ämnesdidaktisk medvetenhet vad gäller innehålls-

urval, men framställningen ger samtidigt intryck av att det finns en bestämd genre som svarar mot det 

aktuella innehållsurvalet. Det kan ifrågasättas om den i framställningen beskrivna modelltexten svarar 

mot de tydligt ämnesdidaktiskt bestämda syften arbetsområdet utgår från. En diskuterande text som 

strukturerats icke-kronologiskt kring ett huvudtema av 1700-talets samhällspåverkande idéer och poli-

tiska motsättningar hade gissningsvis bättre motsvarat undervisningens syfte än en kronologiskt deskrip-

tiv, historiskt återberättande genre med narrativa drag. Ur ämnesdidaktisk synpunkt hade det här alltså 

varit önskvärt med en flexiblare användning av genre- och registerbegreppen, som möjliggjort en till 

syftet/syftena mer anpassad modelltext. 

Avsikten med analyskategori D har varit att fånga den typ av genrepedagogiskt arbetssätt som, åt-

minstone enligt de undersökta framställningarna, utgår från en ämnesdidaktisk analys som leder till att 

anpassningar av vald genre. Exempelvis Knapp och Watkins framställning problematiserar den genre 

som i vissa framställningar benämns ”förklarande rapport” och som utgår från ett vetenskapligt beskri-

vande och klassificerande angreppssätt. Ett sådant angreppssätt kan hamna i konflikt med elevers ut-

gångspunkt i det konkret observerbara, om inte läraren planerar för att i undervisningen stegvis över-

brygga avståndet mellan det observerade fenomenet och den abstrakta förklaringen. Genom att anpassa 

genren och låta de kunskapsbyggande aktiviteterna sammanfalla med de genrebaserade, visar Knapp 

och Watkins på en möjlighet till flexibel ämnesanpassning av genrer.  

Mot det framställda undervisningsexemplet, och möjligen även mot kategoriseringen av detsamma, kan 

anföras att det är svårt att avgöra om eleverna, genom de undersökande undervisningsaktiviteter som 

beskrivs, når en ”verklig” förståelse av sambandet mellan jordens och solens rörelser respektive dygnets 

och årstidernas växlingar. Om något visar detta på lärandets komplexa natur och att vare sig ämnesdi-

daktik, genrepedagogik eller ett sociokulturella perspektiv i sig är någon garanti för att avgöra vad som 

är ”äkta förståelse”. Det kan vara värt att påminna om, då den diskussion som här förts av de undersökta 

framställningarna kan ge intryck av ett motsats- eller spänningsförhållande mellan genrefokuserande 

kontra ämnesdidaktiskt fokuserande undervisningsperspektiv. En ur pedagogisk synvinkel konstruktiv 

lösning handlar dock inte om att ersätta det ena perspektivet med det andra, utan om att låta dem kors-

befrukta och berika varandra. Exempelvis kan ett inledande fokus på form vara strategiskt motiverat, 

även i ämnesundervisning. 

En medvetenhet om ämnesdidaktiska aspekter kan förutom säkrare innehållsval också leda till större 

säkerhet i val av genre för att uttrycka kunskaper och förståelse, liksom medvetenhet om vilka eventuella 

anpassningar av den valda genren som behöver göras, där det kan vara lämpligt att utgå från Hallidays 

definition av registerbegreppet och lexikogrammatikens metafunktioner i givna situationskontexter, sna-

rare än det fixerade genrebegreppet. För det senare krävs en inblick i genrepedagogikens teoretiska 

grundvalar såväl som en undervisningbetingad innehållsanalys, som klargör situationskontexten i äm-

nesdidaktiskt hänseende.  
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5.2. Metoddiskussion 

En litteraturstudie sådan som gjorts i denna undersökning, där analysenheterna består av utvalda avsnitt 

i utvald litteratur innebär både möjligheter och utmaningar. Att välja ut ett specifikt område av litteratur 

om genrepedagogik har möjliggjort ett fokus på det ämnesspecifika, på ämnesinnehållet, i cirkelmo-

dellen som språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och hur detta relaterar till språkliga uttrycksfor-

mer. Att närma sig detta undersökningsområde med hjälp av ämnesdidaktiska analysverktyg och inte, 

som annars är vanligt, med hjälp av teorier om andraspråksutveckling, har också potential att närmare 

belysa hur språk- och (ämnes-) kunskapsutveckling hänger samman. 

Samtidigt finns det problem med detta angreppssätt, inte minst urvalsproblem. I denna framställning 

har, för att inte göra undersökningen ohanterlig, en avgränsning till litteratur som berör undervisning i 

SO-ämnen gjorts. Det har gjorts för överskådlighetens skull, men innebär samtidigt en godtycklighet. 

Det är inte säkert att SO-avsnittet är det som är mest representativt för respektive framställning. Förfat-

taren/författarna kan ha koncentrerat sin beskrivning av cirkelmodellen till ett särskilt bekant ämne, och 

behandlat övriga ämnen mer eller mindre ingående. Det är en tämligen vanlig ambition hos genrepeda-

gogiska handböcker att vara ”heltäckande” och ge exempel från skolans alla ämnen, vilket kan leda till 

stora skillnader i hur ingående olika ämnen behandlas. En ytterligare problematik gäller det faktum att 

vissa framställningar utgår från svensk undervisningsmiljö och andra från västerländsk (australisk) kon-

text, vilka skiljer sig åt vad gäller de samhällsorienterande ämnenas indelning och innehåll.   

Det är bara av dessa anledningar vanskligt att se analyskategorierna som objektiva, men till subjektivi-

teten bidrar också att analysmodellen i sig är en konstrukt som inte prövats i något sammanhang utanför 

denna undersökning och vars validitet därför återstår att utvärdera. Att det finns skillnader mellan de 

undersökta framställningarna vad gäller beskrivningen av fasen etablera fältet är uppenbart. Men den 

kategorisering av skillnader som här gjorts, utifrån graden av ämnesdidaktiska överväganden i fram-

ställningarna, är en oprövad, för att inte säga tentativ kategorisering.  

Avsikten med analysmodellen har varit att peka på skillnader i ämnesdidaktisk problematisering i den 

undersökta litteraturen. Författarna själva har dock inte skrivit i syfte att diskutera ämnesdidaktiska pro-

blematiseringar och hade kanske i så fall utformat framställningarna på annat sätt. Här finns alltså både 

urvals- och avgränsningsproblem, som i sin tur spiller över i både tolkningsproblem och jämförelsepro-

blem: innebär en summarisk redogörelse för elevernas kunskapsbyggande i en given framställning att 

ämnesdidaktiska perspektiv saknas, eller anser författaren tvärtom att dessa ämnesdidaktiska perspektiv 

är så självklara att de inte behöver sättas på pränt i varje enskilt exempel? Det går inte att bortse från att 

det här kommer in ett moment av tolkning, även om analyskategorier benämnda med bokstäver och 

siffror ger ett skenbart objektivt intryck.  

 

5.3. Vidare forskning 

Forskning om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, innefattande genrepedagogiken och cirkel-

modellen är angelägen med tanke på den både höga och ökande andelen flerspråkiga elever i grundsko-

lan. Mycket forskning ger stöd för att undervisning som integrerar språk- och ämneskunskapsutveck-

lande undervisning stärker lärandet för denna elevgrupp (Vetenskapsrådet, 2012). Samtidigt har denna 

forskning ofta bedrivits på språkdidaktisk snarare än ämnesdidaktisk grund. Denna undersökning utgör 

ett försök att föra samman dessa perspektiv, men mycket forskning saknas kring hur sambandet mellan 

språk- och kunskapsutveckling ser ut på en konkret ämnesinnehållslig nivå.  
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Genrepedagogiken har i många avseenden tagit intryck av teorier om ämneslitteracitet (se bl.a. Coffin, 

2004; Christie & Derewianka, 2008; Rose & Martin, 2013), vilket också är ett område som ämnesdi-

daktisk forskning kommit att närma sig (Carlgren, 2015). Det finns med andra ord en potential för tvär-

vetenskaplig forskning, där ämnesdidaktiska perspektiv förs samman med forskning om flerspråkiga 

elevers lärande och där ämnesdidaktiken och fenomenografin kan bedrivas i kombination med andra 

vetenskapliga undervisningsdiskurser, ett behov som också uppmärksammats inom detta fält (Ullström, 

2009), se även Håkansson och Sundberg (2012) för en vidare diskussion om ämnesdidaktikens utveckl-

ingsbehov.  
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7. Bilagor 

7.1. Bilaga: Didaktiska analysfrågor enligt Klafki 

 

 Vilken sorts grundläggande fenomen, princip, lag, problem, teknik eller attityd kan det valda 

undervisningsinnehållet illustrera? 

 I vilket senare undervisningssammanhang kommer den kunskap eleven tillägnar sig bli aktuell, 

antingen i sin helhet eller i form av enskilda ingående delar: insikter, begrepp, värdeuppfatt-

ningar, arbetsmetoder eller tekniker? 

 Är undervisningsinnehållet av aktuell betydelse för eleverna och vilka föreställningar har de i 

så fall om det? 

 Vilken betydelse kommer undervisningsinnehållet ha för eleverna i framtiden? 

 Hur är undervisningsinnehållet strukturerat: vilka enskilda delar ingår och hur relaterar dessa 

till varandra? Finns det grundläggande faktakännedom och mer underliggande begrepp? I vilket 

större sammanhang ingår undervisningsinnehållet? Finns det egenheter i innehållet som kan 

tänkas vålla eleverna svårigheter (till exempel i förhållande till deras vardagliga uppfattningar)? 

 Vilka särskilda fall, fenomen, upplevelser, erfarenheter med mera gör undervisningsinnehållet 

intresseväckande och levande för eleverna?  
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