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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur språkforskningen ser på andraspråkselevers 
möjligheter att lära ett nytt språk. Vi har sökt svar på hur lärare som arbetar med 
andraspråkselever ser på elevernas språkutveckling och om de är medvetna om de språkliga krav 
som ställs på eleverna i ämnesundervisningen. Genom litteraturstudier har vi sökt kunskap om 
genrepedagogiken och fördjupat oss i den sociokulturella skolan. Vi har använt oss av en 
deduktiv metod och kvalitativa intervjuer. 

Resultatet av intervjuerna med personer inom andraspråksforskningen visar följande:          En 
socialt stödjande miljö är viktigt och elevernas kulturella bakgrund och tidigare kunskaper bör ses 
som resurser i andraspråksundervisningen. Forskningen ser ett behov hos lärarna av ökade 
kunskaper om språkets betydelse i ämnesundervisningen. Ämnesövergripande och tematiska 
arbetssätt ökar elevernas möjligheter att utveckla ett andraspråket. En förutsättning för 
språkutveckling är elevgruppens sammansättning och ”Envägsprogram – två språk” framhålls 
som en lämplig modell. Modersmålets användning i undervisningen är viktigt för 
andraspråkselevernas förförståelse i ämnesundervisningen Genrepedagogiken skapar nya 
möjligheter inom språkundervisningen och cirkelmodellen framhålls som en metod att påskynda 
andraspråksutvecklingen. 

Resultatet av intervjuerna med andraspråkslärarna visar att de är medvetna om de krav som ställs 
på eleven och läraren i ämnesundervisningen och de framhåller:          Studiehandledning är 
viktigt och undervisning på modersmålet ger likvärdiga förutsättningar i ämnesundervisningen 
som även påverkas av lärarens kunskap om språkets betydelse. Det finns ett stort behov hos 
lärarna att samarbeta över ämnesgränserna för att skapa sammanhang i undervisningen för 
andraspråkseleverna. Studien visar på varierande kunskap hos lärarna om genrepedagogiska 
metoder och det finns ett behov av vidareutbildning inom språkområdet och ökade kunskaper om 
elevernas kulturella bakgrund för att kunna anpassa undervisningen till elevernas olika behov. 

Nyckelord 

Sociokulturellt perspektiv, språket, genrer, register, kommunikation, stöd, systemisk funktionell 
lingvistik, cirkelmodellen, proximala utvecklingszonen 



 3

Linguists’ and Teachers’ 
ideas of teaching genre 
The role of Language in subject learning 

Per Liw and Anette Rundgren 

Abstract 

The purpose of this degree thesis is to investigate how language research looks at second-
language pupils’ possibilities to learn a new language. We have looked for answers how 
teachers’, who are teaching second language pupils’, look at the pupils’ development of 
language and if they are aware of the linguistic demands of the pupils’ in curriculum content 
teaching. We have searched for knowledge in the genre pedagogy and entered deeply into the 
Social-Cultural School through studying literature. We have used a deductive method and 
qualitative interviews. 
 
The result of the interviews with persons within second language research shows that a 
social supporting environment is important and the pupils’ cultural background and earlier 
knowledge should be seen as resources in the second language teaching. The researchers 
point at a need to increase the teachers knowledge of the use of the second language in the 
subject teaching. Subject comprehensive and thematically way of working gains pupils’ 
possibility to develop a second language.  On condition of language development is the 
composition of the group of pupils and  “One way – two languages” is pointed out as an 
model to use. The mother tongue is important in the teaching of language for the second 
language pupils’ understanding of the subject teaching. The genre-pedagogy creates new 
possibilities of the teaching of language and the curriculum cycle could well be a method to 
increase the development of a second language. 
 
The results of the interviews of the second language teachers show that they are aware of the 
requirements on the pupils and the teachers in subject teaching and they point out: That the 
study tutoring is important and teaching in the mother tongue gives an equivalent condition in 
the subject teaching which is also influenced by the teachers’ awarness of the use of language. 
There is a large need among the teachers to cooperate over the boundaries to create a context 
in the teaching for the second language-learners.  
The study shows a variety of knowledge among the teachers of the methods in the genre-
pedagogy and there are a necessity of further knowledge of the cultural background of the 
pupils to confirm the teaching of the pupils’ different needs. 

Keywords 

Social-Cultural School, the Speech, genre, register, communication, scaffold, Systemic 
functional linguistic, the curriculum cycle, the zone of proximal development 
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Förord 

När vi gav oss in i detta forskningsområde visste vi att det var stort, men inte så stort och 
framförallt inte så komplext. Vi har lärt oss mycket nytt och har haft god användning för de 
kunskaper vi erhållit under vår lärarutbildning. 

Examensarbetet har krävt mycket av vår tid och många timmar av djupstudier har hållit oss 
långt ifrån vardagen. Vi hoppas att alla som tar del av vårt arbete ska finna 
forskningsområdet intressant. Vi anser att skolan behöver ett nytänkande och ser den 
genrepedagogiska cirkelmodellen som en möjlig metod då denna, enligt många forskare och 
lärare, är ett ypperligt redskap för att hjälpa eleverna i deras språkliga utveckling och i 
inhämtandet av nya ämneskunskaper. 

Vi vill tacka vår handledare för ett gott stöd och många ”glada tillrop” under hela 
skrivprocessen. Vi vill också framhålla vår tacksamhet till de personer vi valt att intervjua 
då de visat stor välvilja och varit tillmötesgående då de besvarat våra frågor. Givetvis vill vi 
också tacka våra familjer för att de har visat stort tålamod och förståelse under denna 
studietid.  

Per o Anette 

 

 



 

 

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

Syfte................................................................................................................... 2 

Bakgrund........................................................................................................... 2 
Tidigare genomfört projekt..............................................................................................................2 
Det sociokulturella perspektivet .....................................................................................................4 

Förhållandet mellan modersmål och andraspråk .....................................................................5 
Vygotskijs betydelse för den sociokulturella skolan .................................................................7 
Kommunikation och kunskapsutveckling i ett sociokulturellt perspektiv.................................8 
Situerat lärande och språkets betydelse...................................................................................8 
Den proximala utvecklingszonen och betydelsen av stöttning............................................. 10 

Det sociokulturella perspektivet och genrepedagogiken........................................................... 12 
Cirkelmodellen.............................................................................................................................. 19 

Skapa textförebilder................................................................................................................. 19 
Skapa en gemensam text ....................................................................................................... 20 
Skapa en text på egen hand ................................................................................................... 20 
Bygga upp kunskap om fältet ................................................................................................. 20 
Sammanfattning av cirkelmodellen ........................................................................................ 21 

Metod............................................................................................................... 21 

Resultat ........................................................................................................... 22 
Resultat av intervjuer med forskare ............................................................................................ 22 

Elevers andraspråkutveckling och behov av stöd ................................................................. 23 
Pedagogiska metoder ............................................................................................................. 24 
Undervisning på modersmålet ................................................................................................ 25 
Behov av kompetensutveckling .............................................................................................. 26 
Samarbete mellan forskning och skola .................................................................................. 28 

Resultat av intervjuer med lärare ................................................................................................ 28 
Elevers andraspråkutveckling................................................................................................. 29 
Pedagogiska metoder ............................................................................................................. 30 
Undervisning på modersmålet ................................................................................................ 32 
Behov av kompetensutveckling .............................................................................................. 33 
Samarbete mellan forskning och skola .................................................................................. 34 

Sammanfattning av intervjuer med lärare och forskare............................................................. 35 

Diskussion ...................................................................................................... 37 

Reflektion........................................................................................................ 40 

Referenslista................................................................................................... 42 

Bilagor............................................................................................................. 44 
Bilaga 1: Systemisk-funktionell språkmodell .............................................................................. 44 
Bilaga 2: Vanliga genrer i skolan ................................................................................................ 45 
Bilaga 3: Cirkelmodellen .............................................................................................................. 46 
Bilaga 4: De vanligaste texttyperna i skolan .............................................................................. 46 
Bilaga 4: De vanligaste texttyperna i skolan .............................................................................. 47 
Bilaga 5: Intervjufrågor till språkforskare .................................................................................... 48 
Bilaga 6: Intervjufrågor till lärare ................................................................................................. 49 



 1

Inledning 

Under de senaste åren har en allt större uppmärksamhet riktats mot genrepedagogiska 
metoder. Andraspråksforskare har sedan ett par år tillbaka deltagit i olika 
genrepedagogiska projekt som genomförts på några skolor med stöd från 
Kompetensfonden. Utvärderingar visar en gynnsam språkutveckling hos elever som 
deltagit i projekten. Bland lärare som är verksamma inom andraspråkundervisningen är 
genrepedagogiken ännu föga känd, men intresset ökar. 

Detta examensarbete är resultatet av ett samarbete mellan två lärarstudenter inom SÄL 
III:1-utbildningen som är verksamma inom två olika yrkesförberedande 
gymnasieprogram. Bakgrunden till vårt val av område är att en av oss har egen 
erfarenhet av genrepedagogiska metoder från ett tidigare ämnesintegrerande delprojekt 
inom aktionsforskningsprojektet ”Ämne och språk”.  I delprojektet som döptes till ”Lär 
känna skolan” tillämpades ett tematiskt arbetssätt, och den genrepedagogiska 
cirkelmodellen användes i undervisningen. Vi har tidigare berört detta projekt i en B-
uppsats som jämförde ämnesintegrerande arbetssätt på två skolor (Liw m.fl. 2007). 

Under arbetet med B-uppsatsen funderade vi på vilket ämne vi skulle välja för 
kommande examensarbete och fann att genrepedagogiken var ett intressant område. 
Även lärarna som deltog i delprojektet beslöt att gå vidare med sina erfarenheter och har 
fortsatt att arbeta med genrepedagogiska metoder. De fördjupar nu sina kunskaper 
genom att delta i en forskningscirkel inom området systemisk funktionell lingvistik och 
den genrepedagogiska cirkelmodellen. Parallellt undervisar lärarna andraspråkselever, 
som utifrån tidigare skrivna motioner, får lära sig hur argumenterande texter är 
uppbyggda. Målet är att de på egen hand ska skriva motioner till Ungdomsparlamentet 
2007. 

Våra tidigare erfarenheter, liksom arbetet med examensarbetet, har lett oss till insikten 
att tvåspråkiga elever står inför den dubbla uppgiften att förutom att lära sig ett nytt 
språk också ska lära på det nya språket. Vi kan se att lärare står inför en mycket svår 
uppgift, att för nyanlända invandrarungdomar förklara ord och begrepp som skolans 
olika ämnestexter är uppbyggda av. Vår undersökning ser vi som en del i vår egen 
kompetensutveckling inom området undervisning av andraspråkselever.  

Tidigare språkundervisning byggde på att eleverna först skulle lära sig det svenska 
språket för att sedan kunna ta till sig övrig ämnesundervisning. Dagens språkforskare är 
i stort sett eniga om att framgångsrik språkinlärning sker genom integrering av ämne 
och språk. Den genrebaserade pedagogiken bygger på att eleverna ges olika skrivna 
förebilder. I mötet med dessa texter får eleverna stöd av läraren i ett kollaborativt arbete 
som hjälper dem att upptäcka textens struktur och grammatik (Kuyumcu, 2004). 

Med utgångspunkt i litteraturen, och genom intervjuer med personer som är verksamma 
inom andraspråksforskningen, beskriver vi genrepedagogiken och ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande som har ett ökande inflytande på dagens språkforskning och 
andraspråksundervisning. Läroplan och kursplaner utgår också från ett sociokulturellt 
synsätt som stämmer väl med den genrepedagogiska synen på språkets betydelse i 
ämnesundervisningen.  
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Vi intervjuar verksamma andraspråkslärare för att jämföra deras erfarenheter med vad 
modern språkforskning säger, och hur man ser på genrepedagogiken och den australiska 
cirkelmodellen (The curriculum model). De intervjuades svar redovisar vi genom 
sammanfattningar och anonyma citat. Ur ett etiskt perspektiv anser vi det viktigt att 
bevara de intervjuades anonymitet då våra frågor berör områden som kan upplevas som 
känsliga. När det gäller resultatet av vår undersökning bör det beaktas att modellen är 
utvecklad i den australiska undervisningskontexten. Modellen har tillämpats 
framgångsrikt i undervisningen av bland annat aboriginer. Att överföra dessa erfarenheter 
till den svenska andraspråksundervisningen kan vara problematiskt då undervisningen 
har sin egen historia, kulturella förutsättningar och pedagogiska traditioner. 

Syfte 

Studien syftar till att undersöka om genrepedagogiska metoder kan tillämpas i språk- 
och ämnesundervisningen för att förstärka andraspråkselevernas språkinlärning och 
därmed öka deras möjligheter att tillgodogöra sig skolans ämnesundervisning. 

Studien avgränsas av följande frågeställningar: 

1) Vad säger den genrepedagogiska forskningen om andraspråksinlärningens 
förutsättningar och möjligheter? 

2) Vad säger lärarna om andraspråksundervisningen och är de införstådda med de 
språkliga krav som ställs på eleven och läraren i ämnesundervisningen? 

Bakgrund 

Vi utgår i detta arbete från det sociokulturella perspektivet som bygger på 
kommunikation och samspel mellan människor. Det sociokulturella perspektivet på hur 
språkinlärning går till har vidareutvecklats inom den systemisk funktionella lingvistiken 
av bland annat Halliday, som framhåller den sociala kontextens betydelse för språkets 
utveckling (Kuymucu, 2004). Språket är ett av de viktigaste verktygen för individens 
tillägnande av nya kunskaper, och då skolan har ett stort ansvar att utveckla elevernas 
språkliga förmåga, ser vi det som viktigt att vi som undervisande lärare har nödvändig 
kompetens inom området. Under de senaste åren har forskare och pedagoger inom 
andraspråksundervisningen fått erfarenheter av genrepedagogik. För att tydliggöra vårt 
arbete börjar vi med att kort redogöra för ett tidigare projekt och kommunernas ansvar. 

Tidigare genomfört projekt 
Under 2005 – 2006 genomfördes aktionsforskningsprojektet ”Ämne och språk” på fem 
grundskolor och två gymnasieskolor i Stockholm. Bakgrunden till projektet var en 
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utvärdering av Stockholm stads språksatsning för tvåspråkiga elever, ”Stärkta trådar” 
(Axelsson m.fl., 2005).  I utvärderingen konstaterade man att de tvåspråkiga eleverna 
hade stora svårigheter att tillgodogöra sig skolans ämnesundervisning. Resultatet 
pekade på ett behov av ökad samverkan mellan lärare i svenska som andraspråk och 
ämneslärare. Vidare konstaterade man i utvärderingen att ämnesläraren i alltför hög 
grad fokuserar på kunskapsinnehållet och fäster liten vikt vid de språkliga faktorer som 
påverkar inlärningen.  Med stöd från kompetensfonden1 kunde 
aktionsforskningsprojektet Ämne och språk genomföras och syftet formulerades på 
följande sätt: 

Att presentera pedagoger från skolår sex t.o.m. gymnasiet för ett språkpedagogiskt redskap, 

genrepedagogiken, till stöd för två och enspråkiga elevers utveckling att läsa, förstå och 

producera texter med särskilt fokus på samhälls- och naturvetenskap. Att tillsammans med 

pedagogerna utveckla och implementera genrepedagogiken i den aktuella verksamheten. Att 

synliggöra på vilket sätt samhälls- och naturvetenskapliga texter är kulturellt betingade och 

språkligt uppbyggda. 

(Ämne och språk, 2006:5) 

 

För att skolorna ska tillgodose andraspråkselevernas behov har man inom 
gymnasieskolan skapat individuella program. De individuella programmen anpassar 
undervisningen till elevernas förutsättningar för att förbereda eleverna för vidare 
studier. Idag är kommunerna skyldiga att erbjuda utbildning på dessa program för de 
elever som inte tagits in på ett nationellt program, specialutformat program eller som 
avbrutit en påbörjad utbildning. Skyldigheten omfattar ungdomar fram till första 
kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Programmen kan vara av olika längd och med 
mycket varierat innehåll. Det är den enskilde elevens behov och förutsättningar som 
avgör hur ett individuellt program utformas. Huvudsyftet är att ungdomarna så 
småningom ska kunna gå över till ett nationellt program (5 kapitel 4b § skollagen).  

Det individuella programmet inrymmer även invandrarintroduktion för nyanlända 
invandrare över 15 år där studierna kombineras med undervisning i svenska för 
invandrare. Med utländsk bakgrund avses i detta sammanhang antingen att eleven själv 
är född utomlands eller att eleven är född i Sverige men att båda föräldrarna är födda 
utomlands. 

För att de nyanlända invandrarna över 15 år skall kunna beredas plats på ett nationellt 
gymnasieprogram måste eleverna nå upp till godkänt i grundskolans kärnämnen (åk 9) i 
svenska, engelska och matematik. Här spelar elevernas språkliga förståelse en stor roll 
för att de ska uppnå godkänt i de tre kärnämnena. För att belysa språkets betydelse i 
ämnesundervisningen följer nedan utdrag ur mål som eleverna skall ha uppnått i 
nuvarande kursplaner: 

Svenska som andraspråk (grundskolan) 

 … muntligt kunna redovisa ett arbete så att innehållet framgår och är begripligt. 

                                                
1 Kompetensfonden, Stockholmstads framtidsinvestering 2003 – 2006. 
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Kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt och med en sådan 

språkriktighet som syftet med skrivandet kräver 

Kunna uppfatta variationer, värdeladdningar och nyanser i det svenska språket.  

Engelska (grundskolan) 

Kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i enklare skönlitterära och andra berättande, 

beskrivande och argumenterande texter som behandlar kända ämnesområden. 

Kunna begära och ge information i skrift samt berätta och beskriva något. 

Matematik (grundskolan)  

Kunna tolka, sammanställa analysera och värdera data i tabeller och diagram. 

Kunna tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer, samt kunna tolka och 

använda grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden och händelser. 

 

En förutsättning för att eleverna når upp till kursplanernas mål och lyckas i skolan är att 
de utvecklar sin kunskapsrelaterade språkbehärskning. I skolans läromedel och inom 
ämnesundervisningen används ett tekniskt avancerat språk som tar lång tid att utveckla 
(Cummins, 1984). Dagens språkforskning visar att det i bästa fall tar 5 till 7 år för 
andraspråkselever att utveckla det skolrelaterade språket (Axelsson m.fl., 2002). Flera 
språkforskare har i olika undersökningar visat att andraspråksutvecklingen är beroende 
av i vilken ålder inlärningen påbörjas. Ju äldre barnet är desto längre tid tar det att 
komma ikapp jämnåriga och därmed hämta in nödvändiga kunskaper i skolans olika 
ämnen (Sellgren, 2005:6).  

Dagens IVIK-elever2, som befinner sig på en åldersnivå där det tar lång tid att fullt 
utveckla ett kunskapsrelaterat språk, ska samtidigt med utvecklingen av ett andraspråk 
klara av att  inhämta likvärdiga ämneskunskaper som de jämnåriga kamraterna med 
svenska som modersmål. I nuvarande läroplan kan vi läsa: ”Förtrogenhet med Sveriges 
kultur och historia samt det svenska språket skall befästas genom undervisningen i 
många av skolans ämnen.” (Lpf , 94:5). Det är skolans uppgift att möta elevernas 
språkliga behov så att de kan tillgodogöra sig undervisningen och uppnå fastställda 
kursmål. 

Det sociokulturella perspektivet  
Inom skola och undervisning är det viktigt att kunna möta elevers olika behov och 
språkforskningen arbetar för att utveckla olika pedagogiska tillämpningar för att 
förbättra undervisningen. Inom genrepedagogisk forskning har olika metoder utvecklats 
för att stärka språk- och ämnesinlärningen hos andraspråkselever. Vi utgår från en 
teoretisk ram som bygger på ett sociokulturellt perspektiv där vi ser klara kopplingar till 

                                                
2 Individuellt program för sent anlända invandrarelever. Med sent anlända elever avser 

Myndigheten för skolutveckling ”de elever som när de kommer till Sverige påbörjar något 

av skolans fyra sista år eller börjar direkt på gymnasium”. (2005). 
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genrepedagogiken. För att tydliggöra dessa kopplingar redogör vi nedan för den 
sociokulturella skolan och bakgrunden till genrepedagogiken. Då vi ser Vygotskij som 
en central gestalt ger vi också en historiks bakgrund av honom som en av den 
sociokulturella skolans skapare.  

Vygotskij berörde på sin tid vikten av att människan bör kunna flera språk då samhället 
utvecklas och människor flyttar. Han betonade särskilt flerspråkig kunskap för 
människor med minoritetsanknytning då detta var en livsnödvändighet (Bråten, 1998). 
Då allt fler elever inom skola och utbildning har annat modersmål än svenska är 
området språk och inlärning av stort intresse för många forskare och pedagoger.             
I inledningen till första kapitlet av ”Lärande i praktiken” säger Säljö: ”De forskare som 
skulle kunna förklara exakt hur människor lär borde i detta perspektiv ha en strålande 
framtid. Om vi skulle lösa gåtan med hur lärande ’går till’, skulle vi – kan man tänka – 
kunna förbättra våra livsvillkor och nå maximal lycka” (Säljö, 2000:12).  Det är detta 
som gör det så intressant med lärandeprocesser, att de ännu inte är lösta och ger så stort 
utrymme för olika tankar och idéer.  

Genrepedagogiken växte fram under 1980- talet med hjälp av en forskare vid namn Jim 
Cummins, en kanadensisk psykolingvist. Han bygger sin forskning på bland annat 
Halliday och andra lingvisters forskning inom området systemisk funktionell lingvistik 
(se vidare sid.15 samt bilaga 1). 

Förhållandet mellan modersmål och andraspråk 

Cummins har i sin forskning kommit fram till liknande resultat som Vygotskij vad 
gäller vikten med ett utvecklat andraspråk. Han har även (åter) lanserat Vygotskijs teori 
om en ömsesidig påverkan mellan modersmål/förstaspråk och främmande 
språk/andraspråk (Bråten, 1998:155ff). Vygotskij framhöll att modersmål och 
andraspråk ömsesidigt bidrar till varandras utveckling, vilket också framhålls inom 
genrepedagogiken. Vygotskij menade att förhållande mellan modersmålet och 
andraspråket påminner om det mellan spontana begrepp och akademiska begrepp. De 
kunskaper en individ har i sitt modersmål har stor betydelse för hur andraspråket 
utvecklas då tidigare kunskaper tydliggör de nya språkliga kunskaperna. Nordheden 
säger: ”En stark förstaspråksbas har visat sig vara en stor tillgång vid 
andraspråksinlärning och elever som dessutom gått några år i skolan i sitt hemland kan 
ha stor fördel av sina utbyggnadskunskaper i förstaspråket, som i stor utsträckning är 
överförbara till det nya språket” (Hultinger & Wallin 1996: 88). 

En viktig faktor som på senare tid fått allt större uppmärksamhet inom lingvistiken är 
hur språket återspeglar den kulturella kontext som språket är en del av. Nordheden 
menar att ”Kunskap om orden har inte bara med ordens bokstavliga betydelse att göra. 
Språket speglar den sociala och kulturella verklighet i vilken det används” 
(a.a.1996:91). 
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Bakgrundskunskap      även av 
Upplevelser                 individens         
Erfarenheter                kultur          
Insikt                         påverkade 
(våra begrepp om det vi vet och kan) 

Spontana 
begrepp 

   Akademiska    
    begrepp 

Figuren nedan beskriver förhållandet mellan modersmål och andraspråk. När en individ 
lär sig ett nytt språk påverkas inlärning av tidigare språkliga kunskaper och den sociala 
kontext i vilket modersmålet utvecklats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 1: Fritt efter Bråten (1998, sid. 156) 

 

De metoder som den genrepedagogiska forskningen framhåller bygger på att 
språkinlärningen påverkas av individens generella bakgrundskunskaper, upplevelser, 
erfarenheter och insikter. Detta innebär att när individen utvecklar ett andraspråk 
utvecklas samtidigt en dubbel kulturkompetens. Individen blir i och med de nya 
språkliga kunskaperna även medveten om olika kulturers likheter och olikheter.  

I olika kommunikativa sammanhang kompletterar individen tidigare begrepp med 
medvetenhet och helhetsuppfattning. Ett flertal forskare poängterar att ett första språk 
förvärvar man omedvetet och i första hand muntligt. Ett andra språk lär man sig 
vanligtvis medvetet och under medvetna former, till exempel vid formell undervisning. 
Det första språket bygger på omedveten kunskap som bidrar till att språket utvecklas 
och internaliseras – det finns kvar hos individen även om det inte används frekvent. Ett 
andra språk måste däremot användas regelbundet av individen för att inte glömmas bort. 
(Hultinger & Wallin, 1996:189). 

I ett sociokulturellt perspektiv är det viktigt att lärare som undervisar andraspråkselever 
har förmåga att tillvarata elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter för att 
kunskapsutvecklingen ska bli så gynnsam som möjligt, både för det nya språket och 
inom de olika ämnena. Lärarna är dessutom viktiga för elevernas personliga utveckling 
och de som arbetar med andraspråkselever från olika kulturer måste kunna visa eleverna 
hänsyn och respekt utifrån deras bakgrund. ”Skolan är en social och kulturell 
mötesplats, som har både möjlighet och skyldighet att stärka denna förmåga hos alla 
som arbetar där” (Lpf, 94:3). Det går inte att behandla alla lika då elevernas 
förutsättningar är olika. Det kan gälla matvanor, religiösa förbud eller 

Modersmål 
förstaspråk 

Andraspråk 
Främmande 
språk 
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familjeförhållanden som några exempel. Forskning inom språkområdet visar på vikten 
av att ta hänsyn till ovan nämnda faktorer och avspeglas i ett allt större intresse för 
Vygotskijs teorier och det sociokulturella perspektivet på lärande. 

Vygotskijs betydelse för den sociokulturella skolan 

Tillsammans med Alexander R Luria och Alexej N Leontjev kom Lev S Vygotskij att 
grunda den kulturhistoriska skolan, även kallad den sociohistoriska skolan eller den 
sociokulturella skolan. Det var efter en kritisk föreläsning 1924, riktad mot Pavlovs 
reflexiologi, som stor uppmärksamhet och intresse riktades mot Vygotskij och hans 
nytänkande. Han blev kallad till Moskvauniversitetet som forskare och träffade där de 
två ovan nämnda. Vygotskij hade, trots sin ringa ålder av 28 år, en gedigen studie- och 
forskarbakgrund. Han växte upp i staden Gomel i Vitryssland, var mycket duktig i 
skolan och utsågs att bli en av de få judar som fick lov att studera. Vidare studerade han 
medicin i Moskva. Medicinstudierna avbröts dock efter en kort tid och byttes till juridik. 
Parallellt med dessa studier läste Vygotskij även litteratur, konst, filosofi och historia av 
eget intresse.  

1917 återvände Vygotskij till Gomel och undervisade bl.a. psykologisk logik vid en 
lärarhögskola samt även etik, filosofi, litteratur och historia vid en yrkesskola. Under 
denna period kom Vygotskij i kontakt med handikappade barns utveckling och började 
alltmer intressera sig för området psykologi och lärande. Då psykologin inte var så 
utvecklad i gamla Ryssland under denna tid, vände sig Vygotskij helt enkelt utomlands. 
Vygotskij var väl orienterad om samtidens forskare i väst. Olika forskare kom att 
påverka Vygotskijs forskning, bland annat behavioristerna Watson och Thorndike, 
fransmannen Durkheim och inte minst kognitivisten Piaget, med sin forskning kring 
barns utveckling.  

Vygotskij dog av tuberkulos 1934, endast 37 år gammal. Strax efter hans död 
svartlistades forskningen av Stalin då den inte ansågs ha Marxism- Leninismen som 
utgångspunkt. Först under Chrustjovs era, i mitten av 50-talet, när det politiska klimatet 
ändrades publiceras hans texter igen. Efter Vygotskijs död fortsatte Luria och Leontjev 
att utveckla hans tankar.  

Under 60-talet översattes allt fler av Vygotskijs texter vilket ledde till att fler kunde läsa 
om hans forskning och den sociokulturella skolan fick en nystart. Bråten framhåller 
Vygotskijs förtjänster och skriver: ”Lev Vygotskij är utan tvekan en av pedagogikens 
och psykologins stora genier”  (Bråten, 1998:7). Liknande uttalanden har även 
framförts av andra forskare inom pedagogiken, t ex. Bruner, Miller och Wertch har 
uttalat sig positivt om Vygotskij och hans verk.  

Enligt Arfwedsson (2003:142) har Vygotskij varit en central gestalt inom kognitiv 
psykologi i USA sedan 60-talet då engelska versionen av hans verk ”Tanke och språk” 
(”Thought and language”) lanserades. Enligt Thurmann–Moe och Bråten har intresset 
för Vygotskijs utvecklingspsykologi än mer ökat under de senare åren i väst, och den 
roll som social interaktion spelar i undervisningen har alltmer kommit i fokus inom 
modern pedagogisk forskning (Bråten, 1998:103). Det sociokulturella perspektivet kom 
att riktigt blomstra under 1980-talet och vi ser ett klart samband mellan denna 
utveckling och den genrepedagogiska andraspråksforskningen.  
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Kommunikation och kunskapsutveckling i ett sociokulturellt perspektiv 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande utgörs inte kunskap och färdigheter av 
ett lager i vår hjärna som vi vid rätt tillfälle kan plocka fram och använda. Kunskap 
skapas utifrån de insikter och handlingsmönster i vilka vi blir delaktiga genom 
interaktion och samarbete med andra människor. I denna växelverkan, som råder då 
människor samspelar, får vi del i det som historiskt byggts upp i en kultur (Dysthe, 
2005, Säljö, 2000). Vygotskij betonar att kunskapsutvecklingen börjar redan vid barnets 
födelse: ”Learning and development are interrelated from the childs very first day of 
life” (Vygotskij, 1978:84) 

Vi kan inte undvika att lära och i all mänsklig verksamhet där samarbete förekommer 
sker alltid kunskapsutveckling. Individen påverkas både aktivt och passivt (Björklid: 
Fischbein, 1996). Den nya kunskapen och miljön i vilken kunskap tillägnats, det vill 
säga den kultur som råder, påverkar individens vidareutveckling och en av 
grundtankarna i ett sociokulturellt perspektiv på lärande är att det genom 
kommunikation skapas sociokulturella resurser. Nu liksom förr förs de vidare genom 
kommunikation och den historiska utvecklingen finns närvarande i den nuvarande 
utvecklingen.  

I undervisning av andraspråkselever är det viktigt att ta hänsyn till elevernas tidigare 
kunskaper och se dem som resurser. Oavsett skolbakgrund finns kunskap och 
erfarenheter som har betydelse för elevens fortsatta språk- och kunskapsutveckling. 
Genom kommunikation och dialog har läraren möjlighet att tillvarata de resurser i form 
av tidigare erfarenheter som eleven bär med sig. Holmgard och Wikström framhåller:  
”I klasser med elever med varierande språklig och kulturell bakgrund och skiftande 
referensramar måste läraren ha en dialog med eleverna för att kunna möta var och en 
av dem på den nivå de befinner sig, språkligt och kunskapsmässigt” (Hyltenstam och 
Lindberg, 2004:552). 

Situerat lärande och språkets betydelse 

Allt lärande påverkas av kultur, insikter och handlingsmönster som byggts upp 
historiskt i ett samhälle. Genom den sociala samvaron, kommunikationen och 
samarbetet människor emellan, utvecklar individen de grundläggande kognitiva 
färdigheterna, det vill säga uppfattningen om sig själv och andra människor (Säljö, 
2000:16f). ”Grunden i Vygotskijs teori om människans utveckling är det dialektiska 
förhållandet mellan människa och kultur; mellan utveckling på individplanet och 
utveckling på samhällsplanet” (Bråten, 1998:104). 

I ett sociokulturellt perspektiv är lärandet en social process som alltid pågår i en viss 
social situation, det så kallade situerade lärandet. Denna situation ser alltid ut på ett visst 
sätt och kunskap nås aldrig genom en direktkontakt med den värld man har kunskap om 
utan är medierad, det vill säga förmedlad med hjälp av redskap eller verktyg. Redskapen 
och verktygen innehåller tidigare generationers erfarenheter och insikter, och när vi 
använder dem utnyttjar vi dessa erfarenheter. I första hand när vi tänker på redskap eller 
verktyg avses oftast fysiska föremål. Dessa benämnde Vygotskij artefakter. Han 
använde även uttrycket psykologiska redskap och menade då språk, räknesystem, 
formler, regler samt vetenskapliga- och andra begrepp (Vygotskij, 1978; Säljö, 2000). 
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I olika kulturer utvecklas olika redskap utifrån de behov som finns. Dessa resurser finns 
delvis hos individen, delvis i social interaktion och delvis i den materiella omvärlden. 
Utvecklingen av redskap har stimulerats och stimuleras av människans egen 
begränsning. Som exempel kan nämnas hävstången som gör människan starkare eller 
miniräknaren som gör det möjligt att ”enkelt” utföra komplicerade matematiska 
uträkningar (Säljö, 2000).  

 Att lära ett språk är för en individ eftersträvansvärt utifrån olika perspektiv. Vi lär oss i 
alla sammanhang oavsett om de är vardagliga eller specifika lärandesituationer och 
språkets primära funktion är kommunikation och således ett viktigt medel för social 
samvaro. När ett barn utvecklar ett språk får det en större möjlighet att göra sig förstådd 
och kan kontrollera sig själv och det egna beteendet. Barnet förstår också sin omgivning 
och förbereder sig inför kommande aktiviteter. 

”By far the most important sign-using behavior in children´s development is human speech. 

Through speech children free themselves of many of the immediate constrains of their 

environment. They prepere themselves for future activity; they plan, order, and control their 

own behaviour as well as that of others.”                                              (Vygotskij, 1978:126) 

Varje språklig framställning innebär hållningar och värderingar och placerar oss i en 
kulturell och historisk tradition. Språket har på olika sätt stor betydelse för individen 
och Dysthe skriver att: ”Vi använder språket för att förstå och tänka för egen del och 
för att förmedla det vi förstår till andra” (Dysthe, 2003:49) och vidare skriver Säljö: 
”Språket är samtidigt ett kollektivt och individuellt sociokulturellt redskap. Det är 
därför det fungerar som en länk mellan kultur, interaktion och individens tänkande. Att 
lära sig kommunicera är att bli sociokulturell” (Säljö, 2000: 87). Enligt Vygotskij är 
språket människans viktigaste redskap, ett intellektuellt medel för kommunikation och 
lärande (Vygotskij, 1978, 1999). 

Språket lär man sig i ett socialt sammanhang och är en del av ett situerat lärande 
(Berglund, 2005). Vygotskij menar att samspelet i undervisningen var det centrala och 
att kunskap utvecklas då erfarenheter förmedlas genom språket (Säljö, 2000). 

Skolan är en central plats för utvecklande av språket och en viktig uppgift för läraren är 
att förse eleverna med språkliga verktyg. Sjökvist och Lindberg skriver: ”En mycket 
viktig del i arbetet i andraspråksundervisningen består därför i att ge eleverna verktyg 
för att de själva ska kunna utveckla och finslipa sitt språk på ett medvetet sätt och i 
samband med att de tillägnar sig ämneskunskaper av olika slag” (Hultinger & Wallin, 
1996:94). 

Vygotskij ansåg att det fanns en nära och ömsesidig relation mellan tänkande och tal 
genom att tänkandet uttrycks och kommuniceras genom språket. Han delade in språket i 
spontana- och akademiska begrepp (Vygotskij, 1999). De spontana begreppen, även 
kallat vardagligt språk, kommer en individ i kontakt med i olika vardagliga sociala 
sammanhang. Det intellektuella språket, de akademiska begreppen, utvecklas först då 
individen får en högre (inre) förståelse och kan använda begreppen mer generellt. I 
tanken gestaltar individen de nya orden och de når en högre nivå hos individen. 
Individen kan nu använda språket utifrån en egen tankemening i passande situation. 
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Framförallt ser Vygotskij att språket utvecklas inom skolan och andra 
undervisningssituationer (Vygotskij, 1978). I olika sociala sammanhang har barnet en 
möjlighet att lära genom att imitera och enligt Vygotskij (1999) har också denna 
imitation en grundläggande betydelse för inlärningen hos barnet och är således ett 
centralt moment i hela inlärningsprocessen. Inom skolan är imitation en förutsättning 
för lärande och för språkinlärare är det än viktigare då de hör och kan härma det nya 
språket. Vygotskij menar också att imitation ger barnet en möjlighet att förflytta sig till 
en högre intellektuell nivå eftersom det genom att härma kan utföra sådant som det på 
egen hand inte kan klara. Inom den genrepedagogiska forskningen används begreppen 
vardags- respektive kunskapsrelaterat språk. Den genrepedagogsiska cirkelmodellen tar 
hänsyn till dessa begrepp genom att läraren ger eleverna förebilder som de imiterar. På 
detta sätt leds eleverna till en högre språklig nivå som möjliggör självständig 
språkanvändning. 

Den proximala utvecklingszonen och betydelsen av stöttning 

En vanlig syn på lärande är att ny kunskap ska anpassas till barnets kognitiva 
utvecklingsnivå, något som bland andra Piaget framhåller. Detta synsätt innebär att man 
ser barnets utveckling och möjliga kunskapsnivå i första hand som beroende av barnets 
mognad och således ska såväl undervisning som uppgifter vara väl anpassade efter 
barnets ålder. Det sociokulturella synsättet innebär att man ser barnets 
kunskapsutveckling i ett socialt sammanhang och betonar istället individens delaktighet 
i en historisk och kulturell kontext (Bråten, 1998:104). 

Vygotskij (1978) anser att man bör finna två lärandenivåer. Den ena är den aktuella 
utvecklingsnivån (the actual development level), vilken visar på barnets nuvarande 
kunskapsnivå och vad barnet klarar på egen hand. Inom olika forskningsprojekt och 
inom skolan påvisar olika test och prov denna nivå. Den andra nivån är barnets möjliga 
utvecklingsnivå (the level of potential development), en nivå som kan nås med stöd från 
en mer kunnig person. Vygotskijs syn på en individs möjlighet att ta till sig ny kunskap 
skilde sig från många av de samtida psykologerna och han menade att ett barn vid en 
viss ålder, istället för att ”låsas” vid en viss kunskapsnivå, befinner sig i en zon för 
utveckling. Denna zon kallade han, den närmaste utvecklingszonen (zone of proximal 
developement). Han beskriver den på följande sätt:  

It is the distance between the actual development level as determined by independent problem 

solving and the level of potential development as determined through problem solving under 

adult guidance or in collaboration with more capable peers.  

                    (Vygotskij, 1978:86) 

 
 
 
 

 

Figur 2: Källa: Lärande i praktiken, Roger Säljö, (2005, sid.122) 
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Ett sociokulturellt synsätt på lärande innebär att en individ med rätt stöd (eng. 
scaffolding) kan nå en potentiellt högre kunskapsnivå än vad som är möjligt att klara på 
egen hand. Med stöd av till exempel lärare, kamrat eller annan fysisk person hjälps 
individen vidare i sitt kunskapsinhämtande. En stötta kan också utgöras av ett redskap 
(en artefakt) såvida individen klarar av att på egen hand använda denna till sin hjälp. 

Ett välkänt, och av många författare inom pedagogiken välanvänt citat ur Vygotskijs 
verk, är ”What the child can do in cooperation today, he can do alone tomorrow” 
(Vygotskij, 1988:188). Ett citat som på olika sätt lyfts och som stödjer individens 
möjlighet att utvecklas från sin faktiska nivå inom ett område till en högre 
utvecklingsnivå, den potentiella. I ”Tanke och språk” skriver Vygotskij att:  

…det som på ett stadium vid en given ålder ligger inom den närmaste utvecklingszonen 

förverkligas och övergår till den aktuella utvecklingens nivå på ett efterföljande stadium. Med 

andra ord är det så att det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att 

kunna göra självständigt.                                                                           (Vygotskij, 1999: 333)  

Björklid och Fischbein, som i sina skrifter behandlar samspelet mellan människan och 
hennes omgivning i pedagogiska situationer, menar att för Vygotskij innebär pedagogik 
ett aktivt förhållningssätt från lärarens sida till barnet. De beskriver barnets möjliga 
utveckling på följande sätt:  

Ett barn utvecklas framåt genom att det finns ett samspel med vuxna där vuxna introducerar 

nya krav, nya förhoppningar och framför allt nya medel så att barnet på det sättet får möjlighet 

att ta ett steg framåt i sin utveckling. Drivkrafterna i barnets handlande, utveckling, ligger i 

relationen mellan barnet och vuxna i omvärlden. Det intressanta är inte vad barnet befinner sig 

idag, utan var barnet skulle befinna sig om det fick hjälp.   

(Björklid och Fischbein, 1996:80)  

 

Vygotskij framhöll att det inte bara går att mäta grad av en individs kunskap utifrån 
ålder, utan menade istället att varje ny social situation ger individen en ny möjlighet att 
”appropriera”, det vill säga ta till sig eller ta över ny kunskap.”En suggestiv tanke i 
Vygotskijs idévärld är att människor ständigt befinner sig under utveckling och 
förändring. Vi har i varje situation möjlighet att ta till oss – appropriera kunskaper från 
våra medmänniskor i samspelssituationer” (Säljö, 2005:119). Detta innebär att de 
situationer en individ kommer att vara delaktig i också kommer att påverka kunskapen. 
Bara för att ett barn befinner sig i en viss ålder, behöver de inte hindras i sin 
kunskapsutveckling utan med viss pedagogisk hjälp kan barnet förstå och ta till sig 
kunskap som ligger över den egna förmågan. Dysthe skriver: ”Det viktiga är den 
potential för utveckling som ligger mellan vad den lärande kan klara på egen hand och 
vad han eller hon kan åstadkomma med stöd från en vuxen eller en kamrat som kommit 
längre.” (Dysthe, 2003: 51) 

Inom den genrepedagogiska forskningen framhåll av bland andra Gibbons (2002) att 
andraspråkselevers prestationer inte bara kan ses som resultat av begåvning utan 
påverkas även av den sociala och språkliga miljön. Det stöd som eleverna kan få i 
samband med kognitivt och utmanande uppgifter har därför en avgörande betydelse. 
Gibbons framhåller:”Språkinlärning är en process som är socialt inbäddad och inte 
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enbart psykologiskt driven. Det lärarna väljer att göra i klassrummet, och då i 
synnerhet den stöttning de ger, har en avgörande betydelse för att eleverna skall 
lyckas.” (Gibbons, 2006:28). 

Processen för elevens språkutveckling och lärarens stöd är en viktig del i 
genrepedagogiken och processen kan enligt Feez (2002:27) delas in i följande fyra 
faser: 

Elevens ingångsnivå              Omfattande hjälp        Minskning av hjälp när  Eleven arbetar på egen 

(lärarens bedömning)             från läraren.      elevens prestation ökar  hand utan hjälp. 

 

Genrepedagogiken framhåller att med rätt stöttning kan komplicerade texter, som ligger 
över elevernas nuvarande kunskapsnivå, föras in i undervisningen och förstås av 
eleverna. Detta stämmer väl överens med det ovan angivna citatet där Vygotskij säger 
att det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att kunna göra 
självständigt.  

Det finns olika sätt att se på språkinlärning, men allt fler forskare menar på att 
språkinlärning bäst sker i det kontextuella sammanhang där det hör hemma. En 
avgörande förutsättning för att en individ ska kunna utveckla ett språk är dessutom att 
individen får höra språket talas och ges möjlighet att försöka tala själv. 
Kommunikationen bör ske i interaktion med vuxna eller andra individer som kan 
språket bättre då dessa utgör ett nödvändigt stöd, en stötta, vilken är nödvändig för att 
ramarna för inlärning ska kunna tänjas, det vill säga inom Vygotskijs proximala zon för 
utveckling. 

Det sociokulturella perspektivet och 
genrepedagogiken 
Genrepedagogiken bygger på Vygotskijs teori om språkets utveckling i det sociala 
sammanhanget och hur kunskap om denna process kan användas i 
andraspråksundervisningen. Stöttning och den proximala utvecklingszonen kan ses som 
en fortsättning på den progressiva skolan och de teorier som utvecklades av bland annat 
Dewey och Piaget. Den progressiva skolans kunskapssyn stod i stark kontrast till 
traditionell undervisning, där eleverna ses som passiva mottagare av information som på 
ett mekaniskt sätt fylls på av läraren. Enligt denna modell ses inte eleven behöva agera 
aktivt utan endast memorera och upprepa det läraren säger. Ett sociokulturellt och 
genrepedagogiskt synsätt innebär att individen kan klara av att handskas med komplexa 
intellektuella och fysiska redskap genom att inlärning sker i en process där individen 
aktivt genomgår ett antal faser. Säljö (2000:124) beskriver de olika faserna  i ett 
sociokulturellt perspektiv på följande sätt:  

1. I den första fasen saknar man förtrogenhet med redskapet och dess funktion i en 

speciell praktik.  

2. Därefter kommer en fas då man kan använda redskapet under handledning av en mer 

kompetent person.  
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3. Successivt ökar den lärandes autonomi och förmåga att hantera redskapet på egen 

hand. Man kan också avgöra när det skall användas. Stödet kan nu minskas eller vara 

mer indirekt.  

4. Den lärande behärskar nu redskapet eller färdigheten på egen hand. Hon/han vet när 

och hur det ska användas.  

Genom att tillämpa Vygotskijs teorier om språkets utveckling försöker den 
genrepedagogiska forskningen utveckla pedagogiska metoder för språkinlärning som 
bygger på forskning om kommunikation och hur olika texter är uppbyggda. Genom 
dessa metoder förstärks såväl språkinlärning som lärande på det nya språket.  

I dag är det en allmän uppfattning bland språkforskare att såväl första- som 
andraspråksinlärning är en process som bygger på andraspråksinlärarens aktiva 
medverkan. Detta konstruktivistiska synsätt bygger på att man uppfattar inlärning som 
en aktiv konstruktionsprocess. ”När ett barn (eller en vuxen) möter ny kunskap 
relaterar han/hon denna kunskap till sin personliga erfarenhet och kunskap och 
konstruerar på så sätt sin egen mening ur det nya” (Arfwedson, 2003:116) .  

Dessa slutsatser tillämpas även inom den moderna språkforskning som ser inlärningen 
som en skapande process ”Människor lär sig alltså inte huvudsakligen genom att ta 
över färdiga former och strukturer utan bygger successivt upp egna kreativa system för 
hur språkliga former kan användas för att uttrycka olika typer av betydelser” 
(Hultinger & Wallin, 1996:80). 

Genrebegreppet 

Begreppet genre har enligt den finske professorn Jyrki Kallioskoski sitt ursprung i 
poetriken och användes för att dela in olika litterära texter i drama, elegi, epik och mer 
detaljerat i tragedi, elegi och romans.(Kalliokoski 2001) 

Genre är alltså inte något nytt begrepp och den amerikanska lingvisten Ann M. Johns 
som stödjer sig på tidigare forskning av Freedman & Medway (1994) delar in skriven 
text i genrerna; a) primarily literary, b) entirely defined by textual regularities in form 
and content, c) fixed and immutable, d) classifiable into neat and mutually exclusive 
categories and subcategories (Johns, 2002). 

Den moderna genreteorin har sin grund i den funktionella grammatiken som bland annat  
beskrivits av Bakhtin3 och som vidareutvecklats av Halliday (1985) i den språkteori 
som benämns Systemisk-Funktionell Lingvistik (SFL). Denna teori delar in genrer 
utifrån socialt förankrade textsorter rotade i en viss social kontext (Bilaga 1). 

Halliday utvecklade i slutet av 1970-talet sin syn på relationen mellan språkets 
utformning och det sociala sammanhang där språket används. Han kom i sin forskning 
fram till att språkets utformning stod i ett systemiskt funktionellt förhållande till den 
sociala kontexten, vilket innebär att olika texter speglar den sociala situationen i vilken 
den används. Halliday beskriver förhållandet mellan den sociala miljön och språket på 
följande sätt: 

                                                
3 Michail Bakhtin, 1895 –1975, rysk litteraturforskare. 
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The context of situation, the context in which the text unfolds, is encapsulated in the text, not in 

a kind of piecemeal fashion, not at the other extreme in any mechanical way, but through a 

systematic relationship between the social environment on the one hand, and the functional 

organization of language on the other. If we treat both text and context as semiotic phenomena, 

as modes of meaning, so to speak, we can get from one to the other in a revealing way. 

                                                                                                         (Halliday & Hasan, 1985:11f) 

 

Genreteoretisk forskning använder genre i ett brett perspektiv med syfte att finna 
signifikanta mönster i såväl det talade som det skrivna språket. Kuyumcy (2004) 
beskriver det teoretiska perspektivet för denna forskning: 

Den moderna genreteorin definierar genrer som identifierbara mönster för språkanvändningen i 

sociala kontexter, både i tal och skrift. Med andra ord följer språkanvändningen mönster som är 

tämligen förutsägbara enligt vissa konventioner som gäller för den sociala interaktionen inom 

en specifik kultur… I detta avseende blir genrebegreppet särskilt användbart inom 

andraspråksundervisningen, bl.a. för att tydliggöra för elever med annan språklig och kulturell 

bakgrund hur informationen i svenska läromedelstexter är organiserad och vad som utgör olika 

kulturella konventioner för olika typer av muntliga och skriftliga texter i och utanför skolans 

värld”                                                                                                            (Kuyumcu, 2004:574) 

 

I vardagligt tal används ofta begreppet genre i samband med skrifter till exempel dikter, 
pjäser eller romaner som i sin tur kan delas in i ytterligare underkategorier. Inom 
genrepedagogiken används begreppet för att beskriva olika texters språkliga drag. 
Gibbons beskriver genre på följande sätt: ”a genre has a specific purpose; a particular 
overall structure; specific linguistic features; and is shared by members of the culture.” 
(Gibbons, 2002:53)  

Schleppegrell har genom att dela in olika texter som används i skolans undervisning 
karaktäriserat några vanliga genrer i kategorierna: personliga genrer, faktagenrer och 
analytiska genrer (Bilaga 2) (Axelsson m.fl., 2006:8f).  

Den genrepedagogiska forskningen har gett upphov till tre olika skolor. Nedan ger vi en 
kort beskrivning av de tre inriktningarna för att sedan fördjupa oss i Sydneyskolans 
teorier vilka ligger till grund för vår undersökning.  

Den nyretoriska skolan 

Nordamerikansk forskning är en inriktning mot akademiska studier och 
uppsatsforskning. Denna skola studerar olika genrers syfte och funktion i samhället 
(kontexten) och vilka attityder, uppfattningar, värderingar och beteenden som är 
kopplade till olika genrer. Den kanadensiske språkforskaren Richard M. Coe beskriver 
den nyteoretiska skolans syn på genrer: 1) Genres embody socially established 
strategies for achieving purposes in rhetorical situations. 2) Genres are not just text 
types; they imply/invoke/create/(re)construct situations (and contexts), communities, 
writers and readers (that is, subject possitions). 3) Understanding genre will help 
students become versatile writers, able to adapt the wide variety of types of writing 
tasks they are likely to encounter in their live (Coe, 2002). 
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ESP (English for Specific Purposes) 

Genrer är enligt denna forskningsinriktning uttryck för olika kommunikativa händelser 
med specifika syften inom olika sociala kontexter. Exempelvis uppvisar diskurser inom 
olika yrkesgrupper olika språkliga drag och mönster. En texts syfte bestämmer vilka 
språkliga drag, mönster och konventioner som används. Företrädare för ESP inriktar sig 
bl.a. mot pedagogiska tillämpningar på yrkesförberedande högskolekurser för första- 
och andraspråkselever (Kuyumcu, 2004). 

Sydneyskolan 

Denna skola ser genrer som en strukturerad, målinriktad och social process som ger 
upphov till olika textmönster i olika sociala sammanhang. Genom att analysera olika 
texter går det att urskilja textmönster utifrån den övergripande textorganisationen. 
Sydneyskolan har gett upphov till olika genrepedagogiska tillämpningar inom skolans 
skriv- och läsundervisning för vuxna immigranter.    

Australiska pedagoger, har på ett framgångsrikt sätt tillämpat genrepedagogisk teori i 
språkundervisning. Den metod vi avser att undersöka, att i språkundervisningen utgå 
från olika genrer, bygger på Hallidays teori om språkets sociala funktion och har 
vidareutvecklats i Sydneyskolan av forskare som Martin, Gibbons, Christie m.fl. Dessa 
forskare framhåller skriftspråkets betydelse och vikten av undervisning i de textgenrer 
som förekommer i skolans olika ämnen. Nedan följer ett citat av Christie (Johns 
2002:142) som beskriver den genrepedagogiska teori som Sydneyskolan bygger på:  

… a text is understood as a functioning in a context, where context is said to operate at two 

levels: at the level of register, where field (social activity, tenor (the interpersonal relationships 

among people using language) and mode (the part played by language in building 

communication) all have consequences for the choices made in the linguistic system; and at 

the level of genre, where social purpose  in using language also has consequences for 

linguistic choices made. For any given instance of language use, a genre is selected (be that a 

report, a narrative, a trade encounter, and so on) and particular choices are made with respect 

to field, tenor, and mode, all of which are realized in language choices. 

(Christie 1991:142) 

 

Av australisk språkforskning framgår att traditionell skrivundervisning sällan förmedlar 
kunskaper i att skriva faktatexter som till exempel rapporter och specialarbeten 
(Kuymucu, 2004). Speciellt andraspråkselever behöver explicit (tydliggörande) 
undervisning i hur man presenterar fakta. Genom att identifiera språkliga strukturer och 
genom undervisning i hur man producerar olika texter (genrer), ökar elevernas 
möjligheter att förstå språk och innehåll i en social kontext.  

För att visa på skillnaden mellan vardagsspråket och skolans mer kunskapsrelaterade 
språk delar Cummins in olika texter i kontextbundna och kontextreducerade (Gibbons, 
2006). I språket förenas dessutom den förmedlade funktionen (yttre språk) och 
funktionen att tänka (ordets inre mening) (a.a.).  

Genom att identifiera språkliga strukturer och genom undervisning i hur man producerar 
olika texter (genrer), ökar andraspråkselevernas möjligheter att förstå språk och innehåll 
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i en social kontext. Olika texters register återspeglar i olika grad de sammanhang de 
beskriver och Gibbons (2002:20ff) beskriver i följande exempel, som är hämtad från ett 
experiment i magnetism, hur språkets register ökas från det vardagliga (kontextbundna) 
till det mer kunskapsrelaterade (kontextreducerade): 

• Titta, den gör så det rör sig. De där fastnade inte. 

• Vi upptäckte att nålarna fastnade i magneten 

• Vårt experiment visade att magneter attraherar vissa metaller. 

• Magnetisk attraktion inträffar enbart mellan ferromagnetiska ämnen. 

 

I ovanstående exempel rör sig de fyra texterna inom samma kunskapsområde men blir 
alltmer explicita. Vilket innebär att ju längre från själva experimentet lyssnaren befinner 
sig desto mer avancerat blir språket. 

 

Den systemisk funktionella Lingvistiken (SFL) 

Genrepedagogiken bygger, som vi tidigare nämnt, på den systemisk funktionella 
lingvistiken som menar att språket vuxit fram i sociala sammanhang utifrån de behov 
som funnits. Språket används alltid i ett kulturellt sammanhang (kulturell kontext) men 
också i en bestämd situation (situationskontext). (se figur 3) 

Den kulturella kontexten innebär att människorna delar oskrivna regler och normer i 
samhället. Situationskontext innebär att språket anpassas till olika sammanhang.  
Användandet av språket i en situationskontext bestäms enligt Gibbons (2006) av tre 
faktorer; 1) det man talar (skriver) om, 2) förhållandet mellan talarna eller författaren 
och läsaren, 3) om det är talspråk eller skriftspråk.  

Halliday och Hassan (1985) menar att språk finns med i de flesta sammanhang och att 
det används i en bestämd social kontext. Denna kontext kan delas in i variablerna;  field, 
tenor och mode som tillsammans utgör en texts4 register. Med field menas det ämne 
som en text handlar om, tenor handlar om förhållandet mellan talaren/lyssnaren eller 
författaren/läsaren och mode syftar på sättet som kommunikationen förmedlas. Att lära 
sig ett språk innebär att lära sig att anpassa innehållet till det språkliga sammanhanget 
(Gibbons, 2002; 2005). Sambandet mellan den kulturella och sociala kontexten och 
språket form och register beskrivs i följande figur:  

 

 

 

 

 

                                                
4 Med text i detta sammanhang avses såväl tal- som skriftspråk. 
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  Det kulturella och sociala sammanhanget 

 Situationskontext 

 

   

 

 

                                      

 

 

 

 

 

                          Figur 3: Egen tolkning av Halliday och Hassan (1985). 

 

Gibbons (2006) definition av en genre framhåller att olika genrer har specifika drag som 
går att känna igen och skilja från varandra; ett specifikt syfte, en övergripande typisk 
struktur, specifika språkliga drag och känns igen och delas av dem som tillhör samma 
kultur. Hon framhåller att lärarna genom ämnesintegration och tematiska arbetssätt kan 
hjälpa eleverna att hitta språkliga drag och mönster som underlättar för dem att inhämta 
nödvändiga ämneskunskaper. Genom ett ämnesintegrerande och tematiskt arbetssätt ges 
andraspråkselever möjlighet att komma ikapp de enspråkiga kamraternas språkliga 
försprång. Sellgren (2005) diskuterar de ojämnlika förutsättningar som möter 
andraspråkselever i ämnesundervisningen: ”Det handlar både om att språkligt komma 
ikapp men också om att lyckas med det kognitivt krävande tillägnandet av all kunskap i 
matematik, NO, SO och i språk enligt kursplanemålen för varje skolår.” (Sellgren, 
2005:208) 

Sambandet mellan elevens språkliga nivå och undervisningens innehåll och utformning 
påverkar elevens möjligheter att uppnå kursmålen. Cummins beskriver i en 
fyrfältsmodell (se figur 4) relationen mellan elevens språkliga nivå och undervisningens 
språkliga krav och utformning. Cummins menar att det finns en risk att 
andraspråkselever får undervisning på en alltför låg kognitiv nivå (figur 4 nedre högra 
hörnet), istället bör eleverna i ökad utsträckning arbeta med uppgifter på högre 
kognitiva nivåer (Den streckade linjen i figur 4). Genom att följa den streckade linjen 
får andraspråkseleverna arbeta med alltmer kognitivt krävande uppgifter. För att klara 
uppgifterna behöver eleverna ökad kontextualisering och återkoppling till tidigare 
kunskaper och erfarenheter.  

 

 

 

Språkliga variabler 

Field 
(fält) 

Tenor 
(Relation) 

Mode 
(Kommunikationssätt) 

Olika språkliga register anpassade till sammanhanget 
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Hög kognitiv svårighetsgrad 
 
 

 
Andraspråksinlärare behöver  
merparten av sin undervisning i  
detta fält så att den kognitiva nivån 
successivt kan höjas samtidigt som 
förståelsen garanteras genom ett  
konkret och kontextualiserat  
innehåll och ett interaktivt  
arbetssätt. 
 

       Kontextbunden 

       
      Språket som tanke och  

inlärningsverktyg och  
uttrycksmedel i samband  
med språkligt kognitivt 
krävande uppgifter 
(inlärningstid: 5 - 7 år)  

 

 

                  Kontextreducerad 
 

Grundläggande kommunikativ 
förmåga 
(inlärningstid: ca 2 år) 

 
 
 
Tvåspråkiga elever behöver gå 
Utmed denna axel för en optimal 
språk- och kunskapsutveckling. 
 

 

Icke önskvärt område! 

Undvik aktiviteter här! 

Låg kognitiv svårighetsgrad 
 

Figur 4. Källa: Cummins modell över kontextuellt stöd och kognitiv svårighetsgrad utifrån en uppgifts 

språkliga krav, Sellgren (2005). 

 

Kuyumcu, (2005), menar att huvudprincipen för genrebaserad undervisning handlar om 
att ge eleverna en mångfald av förebilder för sitt skrivande. Dessa förebilder skapas 
genom att eleverna får ta del av texter med olika syften från olika sammanhang i och 
utanför skolan. Valet av läromedelstexter är viktigt och påverkar elevernas möjligheter 
att förstå hur informationen är paketerad. Genom att analysera texten utifrån dess 
kontext, sociala funktion, schematiska struktur och språkliga drag ökar elevernas 
förståelse. Säljö (2000) framhåller vikten av en individs förståelse av olika kulturella 
företeelser och kommunikativa mönster (eller genrer) för att förstå ett språk: 
”Betydelsen finns inte enbart i texten utan är beroende av en bakgrundskunskap och 
kännedom om det sammanhang i vilket budskapet produceras” (Säljö, 2000:15). 

De genrepedagogiska modeller som kommit att användas i andraspråksundervisningen 
utgår huvudsakligen från två Australiska forskningsprojekt som genomfördes i slutet av 
80-talet. The Disadvantaged Schools Program in Sydney och The Literacy and 
Education Research Network (LERN). 

Resultaten av de två projekten utmynnade i en kritik mot skolans traditionella 
skrivundervisning. De menade att undervisningen lade för stor vikt vid övningar där 
eleverna skriftligen får berätta om egna upplevelser och erfarenheter. Forskarna 
konstaterade att eleverna sällan får lära sig att skriva faktatexter som rapporter och 
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specialarbeten. I stället förutsätts eleverna behärska förmågan att på ett ämnesadekvat 
sätt presentera sina kunskaper. 

Med utgångspunkt från de australiska forskningsprojekten har språkforskare och 
pedagoger dragit slutsatsen att elever med svårigheter att ta till sig skolans 
ämnesundervisning behöver explicit undervisning i hur olika texttyper är uppbyggda. 
Detta tycks särskilt vara fallet med de andraspråkselever som saknar de språkliga 
verktygen för att tillägna sig ämnesundervisningen i skolan. 

Genom att låta eleverna diskutera och analysera texter som hämtats från olika 
sammanhang, skapas förebilder som man sedan kan tillämpa i det egna skrivandet. En 
grundläggande princip i genrepedagogiska modeller är att utgå från olika texttyper 
(bilaga 4) med målsättningen att eleverna skall uppnå ett genremedvetande som kan 
ligga till grund för det egna skrivandet. 

Cirkelmodellen 
Den genrepedagogiska cirkelmodellen (bilaga 3) som utarbetats av Martins, har bland 
annat tillämpats i den australiska andraspråksundervisningen av aboriginer. I Sverige är 
erfarenheterna ännu begränsade men modellen har använts i några projekt som 
utvärderats av språkforskare (Axelsson m.fl., 2006). Följande genomgång av 
cirkelmodellen ligger till grund för vår undersökning av de intervjuade lärarnas 
erfarenheter av andraspråksundervisningen samt deras förståelse av elevernas språkliga 
behov i ämnesundervisningen. Med hjälp av cirkelmodellen kan 
andraspråksundervisningen delas in i fyra faser: 

• skapa textförebilder 

• skapa en gemensam klasstext 

• skapa en text på egen hand 

• bygga upp kunskap om fältet 

Skapa textförebilder 

I den första fasen av cirkelmodellen väljer läraren ut en textgenre som förekommer i 
något av skolans ämnen. Gibbons har i ”Stärk språket, stärk lärandet” kategoriserat 
skolans viktigaste texttyper på följande sätt: 

• Återgivande  

• Narrativ/berättande 

• Beskrivande (faktatext) 

• Instruerande 

• Förklarande 

• Diskuterande/argumenterande 

Genom att sätta in texten i ett kontextuellt sammanhang, och ge eleverna möjlighet att 
utgå från sina egna erfarenheter, skapas förutsättningar att förstå textens syfte och 
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sociala funktion.  Läraren kan sedan gå vidare med att ställa frågor om vad det är i 
texten som gör att man känner igen den. Alltså om det går att urskilja några typiska 
språkliga drag.  

Skapa en gemensam text 

Tillsammans enas eleverna och läraren om ett tema för en gemensam text. Eleverna får 
sedan förebereda sig för skrivuppgiften genom att inhämta information. Detta kan ske 
på olika sätt, till exempel genom att söka på Internet, besöka bibliotek, göra 
anteckningar och studera exempeltexter. Eleverna kan också göra intervjuer och 
diskutera i smågrupper. Aktiviteterna skall efterhand resultera i en gemensam klasstext. 
Arbetet med att ta fram den gemensamma texten ställer stora krav på läraren som både 
fungerar som diskussionsledare och som sekreterare. Den slutliga produkten blir en 
slags textförebild som bygger på konventioner för den valda genren. Eleverna får sedan 
en utskrift eller kopia på den gemensamma texten. 

Skapa en text på egen hand 

I denna fas skall eleverna välja ett tema och skriva en text på egen hand. Genom att söka 
och använda egna källor, till exempel uppslagsverk, läroböcker, tidningsartiklar eller 
Internet, bekantar de sig med genren beskrivande rapporter. När de inhämtat lämplig 
information, skriver eleven en första egen text som diskuteras med läraren och 
klasskamraterna.  Eleven får sedan arbeta vidare med texten till den blir färdig för att 
publiceras.  

Bygga upp kunskap om fältet 

Den fjärde fasen i cirkelmodellen syftar till mer allmängiltig kunskap om hur språket 
används inom den aktuella genren. Tanken är att eleverna skall kunna tillämpa de 
nyvunna språkkunskaperna på nya teman som introduceras av läraren.  Nästa steg blir 
att låta eleverna undersöka andra exempel på beskrivande texter som förekommer i 
skolan och samhället i övrigt. Genom dessa studier får eleverna en fördjupad kunskap 
om beskrivande texter från olika sammanhang och lär sig förstå att texterna anpassas till 
olika kontextuella sammanhang. 

Varje fas används i ett bestämt undervisningssyfte och det är viktigt att vara införstådd 
med att varje fas kan ta veckor att gå igenom. Fördelen med att jobba med 
cirkelmodellen är att eleverna lär sig mycket om ämnet samtidigt som de utvecklar sig i 
att skriva en beskrivande text (Gibbons s.91ff). I litteraturen som beskriver 
cirkelmodellen förekommer utöver de fyra faser som beskrivits ovan, ibland även en 
femte förklarande fas. 

Andra tillämpningar av cirkelmodellen 

De ovan beskrivna faserna i cirkelmodellen står inte nödvändigtvis i motsatsförhållande 
till traditionell språk- och grammatikundervisning. I såväl våra litteraturstudier som i 
intervjuer med forskare framgår att cirkelmodellen inte ska ses som det enda sättet att 
undervisa i ett andraspråk, utan att den med fördel kan kompletteras med andra typer av 
skrivövningar, exempel på sådana övningar kan vara: 
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att komplettera ofullständiga meningar genom att fylla i bindeord, verb och   
specialtermer. 

att sätta ihop huvud- och bisatser från olika kolumner till fullständiga meningar. 

att analysera olika delar av en längre text. 

 

Kuyumcu beskriver hur en analys av en längre text kan gå till: 

Elevernas uppgift består i att markera de olika delarna i en exempeltext och på så sätt bli 

medvetna om den övergripande informationsstrukturen i en viss genre. Sedan kan de gå över 

till att analysera de grammatiska dragen i texten, t.ex. genom att markera alla presensformer, 

att upptäcka frekvent förekommande verb, t.ex. vara och ha och olika relationsverb.  På 

liknande sätt kan eleverna t.ex. stryka under utvecklade nominalfraser eller markera 

värderande ord som avslöjar skribentens attityd till det sagda.  Eleverna kan sedan iaktta vilka 

grammatiska drag som är vanligt förekommande i en specifik text. 

(Kuyumcu, 2005:591) 

I den ovan beskrivna övningen utgår undervisningen från ett funktionellt perspektiv där 
syftet är att låta elevernas genreförståelse öka genom att leda dem genom en serie faser. 
Elevernas genreförståelse ökar vilket leder dem mot cirkelmodellens mitt (bilaga 3). 

Sammanfattning av cirkelmodellen 

Den genrepedagogiska cirkelmodellen bygger på en undervisning där läraren leder 
eleverna genom ett antal strukturerade faser. Genom att utgå från olika textförebilder 
(genrer), och genom kollaborativt samarbete, utvecklas elevernas förmåga till 
självständigt skrivande. I de olika faserna av modellen får eleverna öva sig i grammatik 
och lära sig att känna igen textens språkliga drag. När eleverna arbetar med texten lär de 
sig också genom samarbete och diskussioner att muntligt utrycka sig på ett för genren 
adekvat sätt. 

Metod 

Val av metod 

Vi har i detta examensarbete valt att använda oss av en deduktiv forskningsmetod.  
Denna metod innebär enligt Thurén (2004) att man drar en logisk slutsats som betraktas 
som giltig om den är logiskt sammanhängande. Vår undersökning utgår från en teori 
som kan ifrågasättas, men våra resultat är logiska slutledningar utifrån teorin och genom 
de svar som vi erhållit i intervjuer med forskare och lärare.  

Urval och begränsning 

Genom litteraturstudier av tidigare forskning och intervjuer utgör examensarbetet en 
fältstudie inom området språk- och ämnesundervisning av andraspråkselever. 
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Genom att rådfråga forskare och lärare, genom att besöka bibliotek samt använda 
Internet har vi sökt titlar och författare för att finna relevanta källor. I arbetet med vår 
undersökning blev vi medvetna om det valda forskningsområdets omfattning. Litteratur 
inom den sociokulturella skolan är som Säljö (2000) uttrycker det ”oändlig”.  

Det område vi valt att undersöka är endast en del av språkforskningsområdet. För att 
examensarbetet inte skulle bli alltför omfattande har vi valt att begränsa oss till 
frågeställningar som vi kunde får svar på genom litteraturstudier och intervjuer. Den 
litteratur vi använt speglar på olika sätt individens språk- och kunskapsutveckling.  

Vi har begränsat våra intervjuer till tre personer som är verksamma inom 
språkforskningsområdet och fyra lärare som är verksamma och har lång erfarenhet av 
andraspråksundervisning. Vi har valt att gemensamt benämna de personer som arbetar 
inom språkforskningsområdet som forskare. I intervjuerna har vi utgått från ett antal 
grundfrågor (bilaga 5 och 6) som kompletterats med passande följdfrågor.  

För att på ett objektivt sätt belysa diskrepansen mellan vad forskningen säger och 
lärarnas kunskaper och erfarenheter av genrepedagogiska metoder i undervisningen, har 
intervjufrågorna anpassats till de intervjuades profession. 

Etiskt förhållningssätt och tillförlitlighet 

Ett etiskt förhållningssätt innebär enligt Patel och Davidson (1998) att värna om de 
enskilda individernas integritet. Vi har valt att redovisa de intervjuades svar anonymt då 
en del intervjufrågor kan upplevas som känsliga. Intervjuerna har tagits upp på band 
som sedan avlyssnats och skrivits ut. Utifrån våra grundläggande frågeställningar har vi 
sedan analyserat de intervjuades svar. 

I forskningssammanhang är det viktigt att tänka på resultatets tillförlitlighet och att det 
går att kontrollera. Vi har därför varit noggranna när vi använt citat och kontrollerat 
våra källor och referenser.   

Vår redovisning av intervjuer består av delvis långa citat. Anledningen till att vi valt 
denna form är en strävan att fånga de intervjuades tankar och beskrivningar av sina 
erfarenheter av andraspråksundervisning och genrepedagogik.  

Resultat 

Denna del av examensarbetet har vi valt att dela upp i tre delar. I den första delen 
redovisar vi ett urval av de frågor och svar som vi erhöll från språkforskare. I den andra 
delen är det lärarnas svar som redovisas och i den sista delen tar vi upp likheter och 
skillnader i svaren från de intervjuade. 

Resultat av intervjuer med forskare 
De tre personer vi valt att intervjua i vår undersökning är aktiva inom 
andraspråksutveckling och tvåspråkighetsforskning. Gemensamt för forskarna är att de i 
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sin forskningsverksamhet kommit i kontakt med Cummins teoretiska uppdelning av 
språket i vardags- och skolspråk. Dessa begrepp har lett deras forskning vidare in på den 
systemiskt funktionella lingvistiken och den australiska genrepedagogiken. 

Forskarna framhåller den långa tid som krävs för att tillägna sig ett kunskapsrelaterat 
språk. Man åberopar olika internationella studier som visar att det tar mellan 5 och 10 år 
att lära sig ett andra språk. Viktiga faktorer som påverkar tidsåtgången är ålder, tidigare 
skolbakgrund samt vilken sociokulturell bakgrund eleven har. Andra faktorer forskarna 
framhåller är elevens motivation, den sociala miljön och elevgruppens sammansättning 
och storlek. 

Nedan återger vi några av de frågor och svar vi erhöll från de vi valt att intervjua. 
Resultatet av intervjuerna redovisas genom sammandrag och direktcitat som vi funnit ge 
svar på våra forskningsfrågor. 

Elevers andraspråkutveckling och behov av stöd 

Utmärkande för ett sociokulturellt synsätt och genrepedagogiken är en betoning av 
stöttning. Ett stöd kan ges på olika sätt och syftet är att eleven så småningom ska klara 
sig på egen hand. En forskare tar upp att höga förväntningar på eleverna innebär att 
läraren måste ge mycket stöd och hon uttrycker sig på följande sätt:  

Det finns ett synsätt att se på lärandet att det man inte kan göra på egen hand idag, det kan 

man göra med hjälp av läraren och så småningom kan läraren släppa och eleven kan saker på 

egen hand som man inte klarade själv tidigare. Det är viktigt att ha höga förväntningar på 

eleverna men man måste också ge mycket stöd just i form av scaffolding … Man kan se att om 

man har höga förväntningar på eleverna så är det viktigt med det stöd som de får. 

Stöttning kan också innebära en socialt stödjande miljö som tillvaratar elevernas 
erfarenheter. Forskarna betonar att elevernas språk- och kunskapsutveckling påverkas 
av hur lärarna tillvaratar elevernas kulturella bakgrund. En av forskarna uttrycker sig på 
följande sätt: ”I skolor där man lyft upp och höjt dessa elever har självbilden ökat och 
där lyckades också eleverna bättre.” 

Att eleverna får utrymme i klassrummet och att läraren tar hänsyn till elevernas 
bakgrundskunskaper ses som en viktig förutsättning för att eleverna ska förstå 
undervisningen. Följande citat belyser detta: 

Det är viktigt att man inte bara bedriver undervisning i ett etniskt svenskt perspektiv utan att 

man tar med något från elevernas bakgrund eller bagage och att försöka hålla en balans och 

bygga på de erfarenheter som eleverna bär med sig. … Överhuvudtaget när det gäller socialt 

stödjande miljö är det viktigt att läraren känner att man har eleverna med och att de förstår 

innehållet i undervisningen. 

En annan forskare instämde i detta men framhöll även skolans nuvarande brister när det 
gäller att tillvarata elevernas kulturella resurser: 

Det som ligger i kärnan är respekt, ett intresse, en förståelse men med en betoning på respekt 

för individens både kulturella och språkliga arv och kunskaper. Även att man är villig från 

skolans sida att låta eleven använda det man bär med sig som resurser i skolarbetet. Både 

respekten och det praktiska användandet har vi kanske på alla nivåer från förskola upp genom 

grundskola och gymnasium missat. Vi visar nog respekten men den praktiska användningen av 
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den har vi inte genomfört. Det innebär att vi inte visar att det finns en legitimitet och användning 

för hela individens resurser. 

Inom språkforskningen framhålls olika former av stöd som påverkar elevernas 
andraspråksutveckling. En forskare nämnde ett pågående projekt där elevgruppen har 
arabiska som modersmål. Eleverna får hälften av undervisningen på svenska och andra 
hälften på arabiska med syfte att undersöka om ämnesundervisning på modersmålet kan 
gynna andraspråksutvecklingen. En tanke är att modersmålsundervisningen utgör ett 
viktigt stöd och skapar en förförståelse hos eleverna. I de olika ämnena förklaras ord 
och begrepp på modersmålet, vilket sedan underlättar inlärningen i de olika ämnena på 
andraspråket. Samma forskare ger exempel på hur modersmålet på ett naturligt sätt kan 
skapa en förförståelse:    

I schemat ligger de arabiska modulerna placerade på ett sådant sätt att eleverna alltid ska 

kunna få en förförståelse på arabiska innan nytt stoff presenteras i kärnämnen som 

samhällskunskap, svenska eller matematik. Min förväntan är att eleverna alltid ska kunna 

förstå. 

Forskarna anser att lärarnas kompetens samt hur de förmedlar den egna synen på andra 
kulturer inverkar på elevernas identitetsuppfattning och har betydelse för 
andraspråksutvecklingen. Av intervjusvaren framgår att forskarna anser att 
undervisningsmiljön skall vara socialt stödjande för att öka elevernas motivation. De 
intervjuade framhåller att läraren bör ställa höga krav men att det är viktigt att ge stöd 
på olika sätt och att man tar hänsyn till elevernas etniska bakgrund och ser deras tidigare 
erfarenheter som resurser som bör tillvaratas i undervisningen. 

Pedagogiska metoder 

Kunskap och erfarenhet av integrering av ämne och språk varierade mellan de 
intervjuade forskarna. En av de intervjuade framhöll att didaktik inte är hennes område 
eftersom hon är språkforskare, de andra pekade på några faktorer som de ansåg vara 
viktiga. Av intervjuerna framgår att samtliga ser genrepedagogikens fördelar och man 
framhåller betydelsen av en samsyn om tematiska arbetssätt: 

Om man skulle komma överens med sina arbetskamrater om att arbeta tematiskt och ta 

hänsyn till att det finns sex basgenrer i skolan. Och för att hjälpa eleverna, och då särskilt 

andraspråkseleverna och ha det som en grund, så tror jag att man skulle nå bättre resultat. Vid 

bedömningen kan man sedan utgå från genremodellen och se hur väl eleverna anpassar sig till 

de förväntningar som finns i samhället. 

Att samarbete mellan lärare behövs uttrycks av en av forskarna på följande sätt: 

… alla pratar om att vi måste göra det. Vi måste ta ett delat ansvar. Det finns ju fortfarande 

lärare som tror att läraren i svenska som andraspråk först ska lära dem språket för att de sedan 

kan komma till matematiken eller NO lektionen och vara ”färdigpreppade” språkligt. Det går ju 

inte, det säger ju sig självt. Eleverna har inte den tiden. Språket är ju det gemensamma ämnet 

och lärarna måste förstå att det är de som måste lära sig något nytt.  

De intervjuade forskarna anser att genrepedagogiken skapar möjlighet till ökat 
samarbete över ämnesgränserna. En forskare svarade följande på frågan om 
genrepedagogiken kan öka lärarnas motivation att ämnesintegrera: ”Det beror nog på 
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individerna och personkemin samt hur man hittar varandra. Jag tycker att det är 
väldigt tilltalande arbetssätt och det blir väldigt fina produkter.” 

Ett genomgående drag i genrepedagogiken är att språket utvecklas i dialog med andra. 
En av forskarna lyfte betydelsen av den dialog som utspelas i klassrummet mellan lärare 
och elev samt eleverna emellan. Hon framhåller vidare att genrepedagogiken i hög grad 
bygger på de tankar som Vygotskij, Bakhtin, Bruner m.fl. utvecklat: 

Genomgående för genrepedagogiken är att man inte kan lära sig ett annat språk utan en dialog 

med andra och att eleverna får lära sig språket genom dialog med andra och inte bara genom 

att läraren står där framme och mässar. Allt bygger på en dialog dels mellan lärare och elev 

men också eleverna emellan.  

Den genrepedagogiska cirkelmodellen ger utrymme för dialog och forskarna framhåller 
olika fördelar med att använda modellen i den pedagogiska verksamheten. Nedan följer 
några citat som belyser detta: 

Jag har sett cirkelmodellen praktiseras inom SO- och NO-undervisningen. Jag tycker att det 

verkar som det fungerar… att man diskuterar och formulerar kunskap i tal och skrift. Det 

gemensamma skrivande, materialinsamlande i gemensamma konstruktionssteg, verkar 

fungera väldigt bra som ett steg innan den individuella konstruktionen. 

Allting beror ju på hur man tillämpar och man kan inte bara plantera in en modell i klassrummet 

och tro att det skall fungera bra. Alla elever fungerar inte på samma sätt och det är viktigt att de 

olika faserna finns med i undervisningen. Samarbetet med lärarna har betytt väldigt mycket och 

teorin har blivit mer verklighetsanknuten. Genom de här fyra, ibland fem olika faserna, där man 

ibland måste gå djupare och borra sig ner i en fas för att komma upp igen, så det är inte några 

rigida steg som man måste följa utan man måste kunna tillämpa det lite fritt utifrån elevernas 

behov och bryta ner det för att fördjupa sig i olika delar. 

Om man är medveten som lärare kan man se att genremodellen bygger på det som lärare alltid 

har gjort så det behöver inte vara någon extra tröskel att ta sig över att börja tillämpa 

genrepedagogiken eftersom vi redan arbetar på det sättet. Det är bara det att vi inte vetat om 

det. 

De intervjuade framhåller genrepedagogikens fördelar när det gäller att utveckla 
tematiska arbetssätt i undervisningen och betonar vikten av att språk- och ämneslärare 
samarbetar. För att ett ämnesövergripande samarbete skall fungera är det viktigt att 
lärarna delar kunskapssyn och att de ges nödvändig tid för samplanering. Forskarna 
anser att genrepedagogiken med dess olika modeller ger lärarna möjligheter att utveckla 
samarbetet. 

Undervisning på modersmålet 

Dagens språkforskare framhåller betydelsen av att andraspråkselever får undervisning 
på det egna modersmålet för att tillvarata elevernas bakgrundskunskaper. Följande citat 
belyser forskarnas syn på ämnesundervisning på modersmålet: 

Det beror väldigt mycket på vad man har för bakgrund. Om det är nyanlända elever som 

kommer till det svenska samhället är det oerhört viktigt att man får undervisning på 

modersmålet och att man får utveckla de kunskaper som man redan har och så småningom får 

möjlighet att gå över till svenska. 
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På frågan om det förekommer någon forskning i Sverige där man undersöker vikten av 
modersmålsundervisningen för nyanlända invandrare svarar en forskare:  

Det finns inga vad jag vet som forskat om detta sedan 70- och 80-talet. Då var det Tove 

Skutnabb-Kangas som tryckte på hur viktigt modersmålet är och sedan var det några andra 

bland annat Ekstrand som tyckte att det inte spelar någon roll att svenskan är viktigast. Det var 

en väldigt infekterad diskussion på den tiden. Det var två motpoler och lärarkåren var uppdelad 

i två läger…  

Idag har inte alla skolor möjlighet att erbjuda modersmålsundervisning. De intervjuade 
forskarna anser att det är betydelsefullt att skolan kan erbjuda detta. I redovisningen 
ovan av faktorer som påverkar elevernas språkutveckling framhåller en av forskarna 
modersmålet som en viktig del i elevernas förförståelse. Denna förförståelse underlättar 
elevernas språkutveckling och en annan forskare uttrycker detta på följande sätt: 

Det vi kan se är att det stöd som andraspråkselever får leder till att de lär sig det akademiska 

språk som handlar om samhällskunskap och det kunskapsfältskontiniuum som leder från 

vardagsspråk till ett tekniskt abstrakt språk. 

I en undersökning av Wain Thomas och Virginia Collier (1997), som beskrivs i ”Den 
röda tråden”, en utvärdering av Stockholms stads språksatsning (2002:26ff), framgår att 
det optimala för andraspråksinlärning är när man har delade klasser där ena hälften 
består av andraspråksinlärare och den andra hälften av modersmålsinlärare, ett s.k. 
Tvåvägsprogram –ett språk. Denna modell ses inte som realistisk i Sverige, säger en av 
forskarna, men hon framhåller en annan modell från samma undersökning ett s.k. 
Envägsprogram – två språk, där alla elever har gemensamt modersmål. Denna modell 
innebär att eleverna får hälften av all undervisning på svenska och hälften på 
modersmålet och hon framhåller:  

Det är naturligtvis viktigt att de har så mycket kontakt som möjligt med svensktalande kamrater. 

Egentligen är det så att vi hade det på 80- talet i Sverige i ett antal olika språk. Jag tycker det 

är viktigt att komma ihåg att man bara kan lära sig om man förstår språket. 

Ytterligare en aspekt som en av forskarna berör: 

 Språkutvecklingen går ju vidare i det gamla hemlandet och den tekniska utvecklingen med 

datorer och annat och det tillkommer hela tiden nya ord i språket som de som bor i Sverige går 

miste om. De får inte samma input från samhälle, radio och TV m.m. 

Gemensamt för de intervjuade forskarna är att de ser det som viktigt att 
andraspråkselever ges möjlighet att vidareutveckla sina tidigare kunskaper på 
modersmålet samtidigt som de undervisas i det svenska språket.  Om undervisningen 
enbart sker på svenska finns en risk att eleverna inte förstår ord och begrepp som är 
nödvändiga i ämnesundervisningen.  Forskarna anser att det stöd som 
modersmålsundervisning innebär befrämjar andraspråkselevernas möjlighet att tillägna 
sig det kunskapsrelaterade skolspråk som används i ämnesundervisningen.  

Behov av kompetensutveckling 

Forskarna ser ett stort behov av kompetensutveckling inom området ämne och språk 
och en av forskarna säger: ”Jag anser att det är jättestort. Man kan ju hoppas att de här 
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3,6 miljarderna som nu regeringen ska sprida ut i det här lärarlyftet också kan 
användas till detta.”  

Hon berättar vidare att Stockholms stad under senare år genomfört en omfattande 
satsning som handlar om tvåspråkiga barns och ungdomars språkutveckling. Hon 
framför att denna satsning är unik i Sverige och att många är imponerade över vad som 
åstadkommits i Stockholm. Hon säger: 

Det här är något som vi måste fortsätta med eftersom det är fler som behöver vidareutbildning. 

Vad som har hänt, inte bara i Stockholm, utan nationellt är att våra tvåspråkiga elever har spritt 

sig och det finns inte en skola i Stockholm som har större eller mindre andel tvåspråkiga elever 

så alla lärare behöver den här kompetensen.  

Hon framhåller att det är viktigt att även ämneslärare ökar sina kunskaper om språkets 
betydelse för ämnesundervisningen. Hon berör vidare en aktuell satsning inom området 
genrepedagogik, där 120 lärare runt om i Sverige erbjuds utbildning inom området.  

En annan forskarna pekar i sitt svar på ett behov hos lärarna av att utveckla en 
andraspråkspedagogik och hon efterlyser någon typ av övergripande kurs för 
andraspråksundervisning där man tar upp olika typer av texter och det ämnesspecifika 
språket. Hon nämner att genrepedagogiken är väldigt aktuell just nu och pekar på en 
aktuell kurs som liknar den utbildning som lärarna vid en skola i Stockholm fick 
möjlighet att gå i samband med John Polias5 nyligen genomförda konferens på Sheraton 
hotell i Stockholm. 

Gemensamt för forskarna är att de ser ett ökat intresse för genrepedagogiska metoder. 
Man pekar bland annat på pågående kurser och projekt.  

En av forskarna, som stödjer sig på erfarenheter från ett tidigare genomfört projekt, 
anser att kompetensutveckling även kan ske på den egna skolan genom att lärarna 
samarbetar och utbyter kunskaper och erfarenheter som gynnar elevernas 
språkutveckling. Hon säger: 

Har man ett gäng andraspråkslärare på skolan som är någorlunda kompetenta så är det ju 

mycket som gruppen kan åstadkomma. Inte så att ämneslärarna ska fixa det själva, utan 

tillsammans.  

Hon ger vidare exempel på former för lärarsamarbete som kan öka kunskaperna om 
genrepedagogiken: 

Sedan är bokcirkel bra och här är Pauline Gibbons bok bra. Det gäller att förstå att man inte 

behöver ha all kunskap när man går in i ett projekt utan att man får lite allteftersom. Om jag var 

skolledare skulle jag nog köra en bokcirkel under någon eller ett par terminer. 

 Hon poängterar vidare att:  

Det vi måste hitta är ju faktiskt olika sätt att samarbeta för att komma åt elevernas språkliga 

behov i ämnesundervisningen. Hitta fler verktyg som lärare kan använda som stöd i sin 

undervisning. 

                                                
5 John Polias kommer från Australien och har arbetat med genrepedagogiska metoder sedan 1991. Tidigare 

arbetade han som lärare, men reser nu runt om i världen och håller föredrag och kurser inom ämnet.  
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Ämneslärarnas kompetensutveckling framhålls av forskarna som en viktig faktor för att 
möta ett ökande antal andraspråkselevers behov. Forskarna anser att lärarna behöver 
mer kunskap om undervisning i ämnesspecifika språk och texter och att det finns ett 
stort behov av kurser och seminarier som tar upp genrepedagogiken. 
Ämnesövergripande samarbete mellan lärarna kan också vara kompetensutvecklande. 

 

Samarbete mellan forskning och skola 

Forskningens uppgift är att hela tiden ligga i spetsen och bearbeta det som verkar 
fruktbart så att det går att använda i ett pedagogiskt-didaktiskt sammanhang menar en 
av forskarna och fortsätter:  

Från Språkforskningsinstitutets sida är vi med på utbildningen av de här 120 lärarna men vi vill 

också fortsätta att jobba speciellt med lärare i Stockholm. Huvudfokus under de närmaste åren 

är på ämne och språk, d v s språket i skolans ämnen. Det är där vi kommer att lägga vårt krut. 

En annan forskare ser positivt på samarbetet mellan forskningen och skolan, hon säger: 
”Plötsligt har det bara blåst runt med alla dessa projekt”.   

Hon berättar om några pågående samarbetsprojekt, bland annat ett projekt på 
Knutbyskolan och ett på Hässelby gymnasium. Hon tar också upp olika studie- och 
bokcirklar samt ett nätverk där forskare och pedagoger medverkar. Hon fortsätter: ”Det 
som krävs är förstås en ekonomisk satsning. Bland annat är det pengar från 
Kompetensfonden som gett möjlighet att starta flera av projekten.” 

En förutsättning för kompetensutveckling är att det finns ekonomiska medel samt 
personer med kompetens inom området. En forskare ger oss följande beskrivning av den 
nuvarande situationen:  

Tyvärr finns det inte så många forskare som har möjlighet att arbeta nära pedagogerna. 

Resurscentrum för mångfaldens skola i Malmö har annonserat att man tänker starta flera 

forskningscirklar i elevers läs- och skrivutveckling i Stockholm och sökte handledare som 

kunde åta sig detta. Men det krävs att man har filosofie licentiatexamen eller filosofie 

doktorsexamen och sådana personer växer inte på träd. Jag tror att det svenska samhället 

måste börja anknyta undervisningen mer till forskningen som man gjort i Finland. Där har man i 

vissa avseende nått bättre resultat när det gäller elevernas läs- och skrivförmåga. 

De intervjuade ser ett behov av ett nära samarbete mellan forskning och praktiserande 
lärare och efterlyser en större koppling mellan forskningsresultat och den pedagogiska 
verksamheten. Man pekar dock på att bristande ekonomi och kompetens kan utgöra 
hinder för att utveckla samarbetet. 

Resultat av intervjuer med lärare 
Gemensamt för de fyra lärare vi valt att intervjua är att de har lång erfarenhet av 
undervisning av andraspråkselever i såväl grundskolan som på gymnasiet. Deras 
nuvarande läraruppdrag innefattar undervisning av nyanlända invandrare på gymnasiets 
individuella program.  
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Elevers andraspråkutveckling 

Av intervjuerna med lärarna framgår att det finns en stor samsyn om olika faktorer som 
påverkar andraspråkselevernas möjligheter att utveckla det svenska språket. Behovet av 
studiehandledning kom på olika sätt till uttryck i intervjuerna. En av lärarna pekade på 
avsaknaden av studiehandledning på en tidigare arbetsplats: ”Ja, det som oftast saknats 
på skolan där jag jobbat, är att det inte fanns hemspråkslärare som kunnat ge 
studiehandledning till de här eleverna.” Vidare pekar samma lärare på att ju äldre 
eleverna är desto mer ökar behovet av studiehandledning i takt med att lärobokstexterna 
blir mer avancerade. En annan av lärarna ser framför allt studiehandledning som viktig i 
vissa ämnen och som en möjlighet för eleverna att få ord och begrepp förklarade. ”Ofta 
har nyanlända invandrare ett stort behov av studiehandledning för att klara sig, framför 
allt är de i svenska och matematik. De som kommit lite längre behöver stöd i SO och 
NO på högstadiet.” 

Eleverna studiebakgrund har stor inverkan på möjligheten att tillgodogöra sig språket 
och lärarna möter elever med stora variationer. En av lärarna uttrycker detta på följande 
sätt:  

Man måste komma ihåg att dessa elever kommer från helt annorlunda samhällen. Har de inte 

erfarenheten och kunskapen från sina skolor och hemländer måste det vara jättesvårt att förstå 

både innehållet och massor av svåra ord. 

 Antalet skolår i hemlandet varierar vilket påverkar den tid det tar att lära sig ett nytt 
språk och en annan lärare säger: 

 Sedan finns det elever som har gått något år, tre år eller mer. Några har gått nio år. Då ser 

man hur mycket snabbare det går för elever som har skolbakgrund än för de elever som inte 

har det. 

I intervjusvaren lyfter lärarna betydelsen av samarbete mellan lärare. På olika sätt 
framhålls att samarbete skapar goda förutsättningar för elevernas språkinlärning. Man 
ser bland annat ett behov av att diskutera elevernas sociala situation och skapa ett 
sammanhang för eleverna. En lärare uttrycker sig på följande sätt: 

Att kunna enas om vad som ska undervisas och på så sätt komplettera varandra. Eleverna ska 

känna att undervisningen är rolig och när de går till nästa lektion ska den andre läraren ta över 

lektionen och fortsätta undervisningen. Eleverna skall inte känna att de kommer till en helt ny 

lektion utan kunna fördjupa sig ytterligare i ämnet. 

Lärarna kan skapa motivation hos eleverna genom att de skapar ett sammanhang i 
undervisningen. När eleverna förstår undervisningen ökar deras motivation vilket har 
betydelse för deras förmåga att tillägna sig ett andra språk. En av lärarna framhåller 
följande: 

De elever som blir starkt engagerade och upplever någonting har ofta en stark vilja att uttrycka 

sig vilket är bra att ta tillvara och utnyttja. Genom den här viljan kommer en naturlig utveckling 

och då arbetar hjärnan och språkförmågan utvecklas. 
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Pedagogiska metoder 

De intervjuade lärarna förmedlade många exempel på hur man kan arbeta med 
andraspråkselevers språkutveckling. En av lärarna beskriver sitt arbete: 

Under mina första år som lärare handlade det mest om att läsa texter för att utöka sitt 

ordförråd. Jag har ända sedan tonåren trott att ord i sig är det viktiga i ett språk, inte själva 

grammatiken. Och sedan fick jag det bekräftat när jag läste svenska som andraspråk att 

grammatiken är en svans av förståelsen av språket. Så jag har använt väldigt mycket tid till att 

läsa texter och tala om ord.  Både lätta ord och svårare, idiomatiska uttryck och metaforer och 

så vidare. Jag säger också till eleverna att ord är makt ord, ord och åter ord. Tjat, tjat, tjat. 

Sedan när jag fick de här väldigt svaga eleverna så kunde jag inte bara utgå från text utan då 

har det blivit väldigt mycket bild. Jag ritar på tavlan och vi använder datorer väldigt mycket. 

Våra elever har varsin dator. Där kan de söka bilder på Google. Vi spelar också teater i 

klassrummet. Har man väldigt svaga elever språkmässigt, inte intelligensmässigt, måste man 

ju hitta alternativ. Ibland kan ett mycket kort dramatiserande ge mycket mer än ett långt 

utläggande. Jag har gått väldigt mycket från text till teater och bild.  

Samma lärare tar även upp hur hon arbetar med ord och begrepp. Hon ger följande bild 
för hur hennes undervisning kan se ut:  

Jag använder olika begrepp i kortare meningar som passar i sammanhanget… sedan brukar 

jag också visa eleverna hur man gör. Jag brukar skriva en hel del på tavlan tillsammans med 

eleverna istället för att säga till dom att nu ska ni göra det här, till exempel skriva ett brev, ett 

referat eller något annat. Jag skriver först på tavlan flera gånger och säger först ska ni göra 

såhär och sedan ska ni göra såhär och såhär. 

De kunskaper en individ har i sitt modersmål har stor betydelse för hur andraspråket 
utvecklas, då tidigare kunskaper tydliggör de nya språkliga kunskaperna. I olika 
kommunikativa sammanhang kompletteras tidigare begrepp med medvetenhet och 
helhetsuppfattning. Genom att föra ett vardagligt samtal där språket är enkelt har 
eleverna lättare att referera till det egna modersmålet och andraspråket kan utvecklas 
med stöd av läraren. En av lärarna beskriver hur hon arbetar för att utveckla elevernas 
vardagliga begrepp på följande sätt: 

Jag tycker det bästa är att börja prata om det som händer i skolan, vad som hände igår och 

vad som händer idag och imorgon. Speciellt om det är studiebesök eller liknande … Jag tycker 

det är viktigt att de får gå igenom olika upplevelser och sedan utifrån det talade språket får 

skriva ner i dagbok eller loggbok vad de gjorde på studiebesöket. Nu sist var vi på Vin & 

Spritcentralen. Vi förberedde besöket genom att läsa i samhällskunskapen. Vi har gått igenom 

rubriker och så. De kan ju inte förstå så svåra texter än, men de kan lära sig att läsa rubriker 

och scheman och vi har gått igenom ord som är i fet stil, färgade så att de förstår. Vi har 

förklarat för dem att det här är ett sätt att studera och att det här är ett sätt att lägga upp texter. 

Att man hittar den viktigaste informationen oftast i rubriker, i sammanfattningen och i de här 

orden som är skrivna i fet stil. Under bilder kan man också hitta intressant information på ett 

lättare sätt. Vi byggde upp det här tillsammans med vår arabisktalande lärare, ja vår 

modersmålslärare som har gått igenom det här med eleverna och även diskuterat några frågor 

med eleverna som vi också diskuterade på svenskan. På det här studiebesöket fick de göra 

rollspel. De fick bland annat frågan: Vad skulle du göra om en berusad man eller kvinna 

började gå mot bilen? Eller vad skulle du göra om det var din kompis som satt på mopeden? 
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De fick ställa sig i hörnen, efter en fyrahörnsövning, och så fick de motivera varför de stod där. 

Vi arbetade även med frågan när vi kom tillbaka till klassrummet och så fick de även skriva, 

tänka hemma och skriva om detta, om det här nya besöket. Vi fortsatte också att gå igenom 

fler nya ord på arabiska och svenska. Till slut fick de skriva en liten slutrapport eller uppsats. 

En lärare betonar också vikten av att nya ord förklaras på det egna modersmålet. Han 
beskriver sitt arbetssätt på följande vis: 

Jag använder modersmålet för att förklara för eleverna. Till exempel i engelskan så kan vissa 

lite och andra ännu mindre. De flesta ligger på en nivå jämförbar med årskurs fyra – sex. Om 

de bara får hjälp på svenska blir det svårt eftersom de flesta även är svaga i svenska språket. 

Om de däremot får hjälp på modersmålet lär de sig lättare. Jag kan förklara ordens och 

termernas betydelse och då fungerar inlärningen bättre. 

En av lärarna beskriver sitt arbetssätt genom att referera till tidigare och nuvarande 
projekt som bygger på den genrepedagogiska cirkelmodellen. Genom att låta eleverna 
arbeta med olika typer av texter är tanken att de efterhand självständigt ska klara att 
skriva mer avancerade texter. Hon framhåller även det svåra i detta arbetssätt och säger: 

Ett konkret exempel är det år vi var med i forskningsprojektet ”Ämne och språk”, där vi förde in 

olika ämnen under samma tema och åskådliggjorde väldigt tydligt hur man arbetar fram olika 

typer av texter. Även de svagaste eleverna förstod och vi arbetade bland annat med reportage. 

Nu arbetar vi på samma sätt med Ungdomsparlamentet och det är väldigt ambitiöst därför 

eleverna skall lära sig att skriva motioner. Detta handlar om argumenterande texter och jag 

märker att det egentligen är ganska svårt. 

Samma lärare fortsätter att beskriva sitt arbetssätt genom att betona språkets betydelse i 
ämnesundervisningen: 

Jag går egentligen mellan ämnena Samhällskunskap och Svenska. Man kan säga att jag 

arbetar med språket genom ämnet samhällskunskap. Eller, jag gör både och med 

samhällskunskapen, eftersom dom måste lära sig hur landet styrs, hur riksdagen, kommunen 

och landstinget fungerar och om demokrati, det är ju samhällskunskap. Men om man gör 

svenska av samhällskunskapen, åskådliggör man så mycket som möjligt genom bilder, tabeller 

och förklarar ord och gör studiebesök. Vi bjuder in politiker, sen skriver vi ett förslag på hur man 

skall lösa en fråga. Detta blir en form av träning i svenska. I Data/Multimedia får eleverna söka 

information och lära sig att skriva med egna ord och sedan göra någonting roligt av det hela, en 

affisch eller något sådant. 

Hon förtydligar sitt arbetssätt genom att beskriva hur hon tillämpar genrepedagogiken i 
undervisningen. Genom att utgå från olika texttyper ger hon eleverna förebilder som 
sedan kan användas i de fortsatta stegen i cirkelmodellen: 

Genrepedagogiken, om man nu drar ner det på själva genrer, handlar om olika texttyper. Själva 

texttypen är när det gäller arbetet med Ungdomsparlamentet att man skall lära sig att skriva en 

motion. Först får man titta på en gammal motion, en mall. Det har vi redan gjort och det var en 

motion som elever skrev då Stockholms stad anordnade Ungdomsparlamentet sist. Motionen 

handlade om hur man skall komma åt den stress som ungdomar upplever under studietiden. Vi 

läste gemensamt igenom den och det var jätteavancerat språk. Jag försökte förklara under 

tiden jag läste och jag hade också gjort en ordlista med alla dom här svåra orden som fanns i 

texten men det var inget jag gav dom i läxa. Framför allt tittade vi på strukturen i motionen. Vi 
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fick gå igenom motionen många gånger… Det är ju så att man inte alltid som svensklärare 

tänkt på att man tar för givet att eleverna fattar hur man gör saker. Men det är inte givet att 

eleverna förstår hur en motion skrivs. 

Utmärkande för lärarnas beskrivning av hur man arbetar är att man tar upp stöttning 
som en viktig del av undervisning. Den lärare som arbetar med det ovan beskrivna 
Ungdomsparlamentet berättar hur hon stöttar eleverna i detta projekt. 

Jag planerar och hoppas att lärarna, till exempel i multimedia, hjälper eleverna att hitta bra 

länkar på Internet och att dessa länkar är anpassade så att eleverna kan förstå innehållet. 

Sedan får dom sitta i grupper och skriva lite bakgrund och orsaker. Sedan är tanken att dom 

skall blir stöttade genom att bjuda in politiker till klassen som får delge eleverna sina 

synpunkter på olika problem. Det är viktigt att eleverna får arbeta i grupper och att jag sedan 

hjälper eleverna att skriva motionerna. Jag lyssnar in hur mycket dom har förstått och sedan 

skriver vi motionerna gemensamt. Nästa steg blir att de skall kunna producera en egen motion 

på egen hand. Det är viktigt att de skriver om något som ligger nära eleverna och att man 

förstår vad det hela handlar om. Genrepedagogiken handlar ju mycket om att ge mallar och att 

man arbetar i grupp. Dom kan också arbeta och skriva i par för att till slut kunna skriva själva. 

Dom måste se att det finns en struktur i varje text och det är där jag kan stötta som lärare.  

Undervisning på modersmålet 

Inom området modersmålsundervisning varierar de intervjuade lärarnas erfarenheter. 
Tre av lärarna poängterar att det är viktigt att andraspråkseleverna får 
ämnesundervisning på det egna modersmålet. Detta för att vidareutveckla elevernas 
tidigare kunskaper och ge en förförståelse som grund för andraspråksinlärningen. En av 
lärarna formulerar sitt svar på följande sätt: 

Jag tycker det är jätteviktigt. Givetvis ställer man det kravet att man inte tar bort eleverna från 

vanlig klass utan att undervisningen på modersmålet ges på ett genomtänkt sätt. Egentligen 

tycker jag att ämnesundervisning på modersmålet skall ske innan undervisningen på svenska 

för att eleverna skall ha fått en förförståelse av professionella modersmålslärare. Det har varit 

lite olika lösningar som har lett till debatten om att eleverna inte har fått det man borde. När det 

sker på ett riktigt sätt, när eleverna får informationen och förklaringarna innan man får det på 

svenska, hjälper det jättemycket och man fattar på ett helt annat sätt. 

En annan lärare ser modersmålet som en möjlighet till förförståelse i olika ämnen. 
Denna förförståelse underlättar elevernas förståelse när de sedan undervisas på svenska 
och hon säger: 

… man kan prata om svårare och mer komplexa saker på samhällskunskapen, inom 

naturorienteringen eller i biologin och kemin. Det är lättare att till exempel förklara matematiska 

termer som kan vara väldigt svåra att förklara på svenskan. Om man kan hänföra tillbaka några 

termer till sitt modersmål, det språk som man lärde sig på i sitt hemland, så blir det så att säga 

en mycket snabbare inlärning. 

En annan lärare pekar på betydelsen av att förklara begrepp och ord samt att ge eleverna 
förståelse för i vilka sammanhang de används. Han uttrycker sig på följande sätt: 

Det märks när en elev inte förstår ett ord. De kanske uttalar orden fel eller använder dem i fel 

sammanhang. Ett exempel är ordet tjena som kompisar kan använda sinsemellan, men inte då 
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man hälsar på rektorn. Då bör man använda hej, goddag eller något annat. Det är svårt för 

eleverna att veta hur de kan använda olika ord som de hör på gatan … jag förklarar vad det 

betyder och hur vi använder dem och i vilket sammanhang. 

En av lärarna har aldrig arbetat med en modersmålslärare. Hon säger dock att tanken 
inte är ny för henne då de pratade om detta på hennes tidigare arbetsplats. På frågan om 
hon ser positivt eller negativt på möjligheten att andraspråkselever får 
ämnesundervisning på det egna modersmålet, svarar hon: ”Jag vet inte, jag har 
funderat. Jag tror ju på det här att om man förstår något på sitt modersmål är det 
lättare att sätta en etikett på själva innehållet och så byter man bara språk på 
innehållet.” 

Behov av kompetensutveckling 

Samtliga lärare ser ett stort behov av ökad kompetens inom lärarkåren när det gäller 
andraspråksundervisning. De pekar på flera olika områden där de som arbetar med 
andraspråkselever behöver mer kunskaper för att möta elevernas behov. Av svaren 
framgår att frågan kan upplevas känslig då det kan vara svårt att beröra kollegornas och 
skolledningens kompetens. Nedan följer några synpunkter från de intervjuade som 
belyser behovet av kompetensutveckling. En lärare uttrycker sig på detta sätt: 

Det är klart att man behöver utbildning. Det kan vara känsligt att fråga en lärare om sin 

utbildning. Kanske har de tio poäng eller mer. Jag kan vara irriterad på vilka som får arbeta 

som svenska 2-lärare, för det är alltifrån människor som inte har någon utbildning alls till de 

som har många år. 

Behovet av ökad kompetens beskrivs av samma lärare genom att hon berättar om en 
egen erfarenhet där hon insåg att lärare ser elevernas behov på olika sätt. Hon pekar på 
hur viktigt det är att elevernas förstår ord och begrepp för att kunna lösa olika uppgifter. 

Självklart behöver de kompetens. Det är inget som jag tänkt ut själv utan först fick jag det 

skrivet på näsan väldigt tidigt under min egen utbildning. Jag var faktiskt här som förälder och 

då sa den här matteläraren att även det som kan se mycket lätt ut kan skapa problem om man 

inte förstår frågan. Här skulle eleverna lösa en uppgift där de skulle ta reda på hur mycket färg 

det skulle gå åt för att måla en husgavel. På grund av att de inte förstod vad husgavel var för 

något kunde de heller inte lösa uppgiften. Hur duktiga de än var i matte kunde de inte lösa talet 

på grund av att de inte visste vad som skulle lösas. Då insåg jag att olika lärare förstår 

elevernas behov olika. Om alla lärare förstår elevernas behov skulle eleverna utvecklas mycket 

mer, inte bara invandrarelever utan även svenska elever. 

En lärare framhåller att det inte bara handlar om lärarnas ämneskompetens utan också 
om kunskaper om det egna modersmålet. Han ser också ett behov av att lärarna 
uppdaterar sina pedagogiska kunskaper och säger: 

En del har tillräcklig kompetens, andra inte. Ett problem är att många är bra i sitt ämne till 

exempel engelska, matematik och SO. Det är ofta svårt att hitta en lärare som både är bra i alla 

dessa ämnen och sitt modersmål. Att samtidigt vara bra i alla ämnen är svårt och det finns 

endast några som är bra i allt. Modersmålslärare behöver utvecklas… många har kunskap men 

eftersom det var länge sedan som de själva studerade så behöver deras kunskap förnyas för 

att använda modern pedagogik. 
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Samma lärare tycker även att lärarnas kompetens inte bara handlar om språkkunskaper 
utan också om förståelse för andra kulturer och fortsätter: ”Framförallt är det viktigt att 
lärarna får kunskap om invandrares kulturella bakgrund för att förstå dessa elevers 
problem och hur det är för dem att komma till Sverige.” 

En annan av lärarna instämde i behovet kompetensutveckling men poängterar att den 
bör ske i rätt sammanhang: 

Det kan vara ganska stort bland ämneslärare både på högstadiet och i gymnasieskolan. Det är 

man nog medveten om i staden men det vore optimalt om man kunde ge det i arbetslagen när 

man planerar olika ämnesteman för undervisningen. Att man får in kompetensutvecklingen i det 

sammanhanget. 

På en följdfråga om lärarnas möjligheter att få kompetensutveckling svarar samma 
lärare: 

Jag tror inte det är så svårt. Utan det handlar mycket om skolledningens förmåga och vilja att 

skapa förutsättningar för kompetensutveckling. Att skolledningen vet vad den vill och hur 

skolan ska utvecklas. Att man använder de studiedagar för lärare som finns och planerar 

utifrån den visionen eller långsiktiga målsättningen. Det finns kurssamordnare som kan komma 

till skolan och visa goda exempel och få lärarna att samplanera. Man har en långsiktig vision 

och gör en konkret fortbildning. 

Samarbete mellan forskning och skola 

De intervjuade lärarnas kunskap om den andraspråksforskning som bedrivs varierar. 
Lärarna uttrycker ett behov av att vara uppdaterade inom området och efterlyser fler 
kurser och seminarier som ger dem möjlighet att ta del i aktuell forskning. En av lärarna 
som har erfarenhet av samarbete med forskningen säger: 

Jag har varit med i ett forskningsprojekt inom Stockholms universitet och Lärarhögskolan 

2005/2006. Projektet hette ”Ämne och språk” och forskaren heter Monica Axelsson och 

handledaren Mikael Olofsson. Sedan har jag gått en 5 poängs kurs som handlade om samma 

tema. Just nu har vi en forskningscirkel på skolan som skall stötta oss. Jag får hela tiden brev 

från lärarhögskolan och nationella centrum för tvåspråkighetsforskning och får inbjudningar. 

Man ordnar olika studiecirklar och varje höst och vår ordnar man språksymposium. Där brukar 

man presentera vilken forskning som pågår. Jag tycker det är jätteintressant och roligt att man 

forskar ganska mycket om det här. 

Bristen på samarbete med forskningen kommer fram i de olika svaren från lärarna. 
Lärarna pekar i sina svar på nuvarande arbetsbörda och framhåller vikten med att hålla 
sig informerad.  

En av lärarna säger: 

 Det här med att inte hålla sig ajour med vad som händer är som ett öppet sår. Jag tror att man 

blir en mycket bättre lärare om man håller sig uppdaterad om vad som händer inom den nya 

forskningen. Man utvecklas ju också själv. 

En annan lärare lämnar ett liknande svar men pekar även på att hon på egen hand satt 
sig in i aktuell forskning: 
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Jag har fått lov att läsa in en hel del själv. Under några år så läste jag kanske mer om elever 

med speciella behov, men jag tycker att det är mycket intressant att delta i ett pågående 

projekt. Jag försöker delta i något seminarium per år. Jag försöker också läsa artiklar och 

böcker som kommer i min väg. Arbetsbördan är stor och ibland funderar man på hur man ska 

hinna med.  

En av de intervjuade lärarna som är mycket intresserad av att ta del i pågående 
forskning, framhåller också att han håller sig informerad om vad som sker på 
forskningsfronten. 

Ja, jag har tagit del av den forskning som pågår. Jag är mycket intresserad och har även hört 

en del om hur de gör i andra länder. I USA hade de latinamerikanska eleverna svårt att lära sig 

genom engelska språket. Det blev en skillnad då de fick undervisning på modersmålet 

spanska. 

Sammanfattning av intervjuer med lärare och 
forskare  
Under denna rubrik utgår vi från våra forskningsfrågor och drar slutsatser utifrån de 
svar vi erhållit i intervjuerna med personer med anknytning till språkforskningsområdet 
och verksamma lärare. 

Vad säger den genrepedagogiska forskningen om andraspråksinlärningens 
förutsättningar och möjligheter? 

När det gäller förutsättningarna framgår tydligt att språkforskningen framhåller flera 
faktorer som innebär ett stöd (eng. scaffold) för elevernas andraspråksutveckling. I de 
faktorer som framhålls kan vi se en klar koppling till tidigare forskning som bygger på 
det sociokulturella perspektivet och de modeller för språkinlärning som utvecklats inom 
genrepedagogiken. De faktorer som forskarna belyser är stöd från läraren, en socialt 
stödjande miljö, dialogens betydelse och lärarens höga förväntningar. Detta speglar ett 
synsätt på språkutveckling som Vygotskij utvecklat i sina teorier, det vill säga att 
språket lär man sig i ett socialt sammanhang och är en del i ett situerat lärande. 
Vygotskij menade att samspelet i undervisningen är det centrala och att kunskap 
utvecklas då erfarenheter förmedlas genom språket. Genom att kraven i undervisningen 
ligger på en nivå strax över elevens egen förmåga (den proximala utvecklingszonen) 
kan läraren genom att ge stöd få eleverna att nå en högre kunskapsnivå än vad de klarar 
på egen hand.  

För att läraren skall kunna ge ett relevant stöd i elevernas språkutveckling framhåller 
forskarna lärarnas kompetens som en viktig faktor. De betonar att det finns ett stort 
behov av ökade kunskaper för språkets betydelse i ämnesundervisningen och lärarnas 
förståelse för elevernas kulturella bakgrund.  

Forskarna framhåller även elevernas bakgrundskunskaper som en viktig förutsättning 
för språkinlärning. Genom att tillämpa genrepedagogiska metoder kan undervisningen 
anpassas till elevernas språkliga nivå. Genom att undervisningen knyter an till elevernas 
tidigare erfarenheter och skolbakgrund kan elevernas motivation stärkas. 
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Forskningen anser att genrepedagogiken skapar nya möjligheter inom 
språkundervisningen. Den genrepedagogiska cirkelmodellen framhålls som en metod att 
påskynda andraspråksutvecklingen. Modellen kan bidra till ökat samarbete mellan 
lärarna och användas för tematiska arbetssätt i ämnesövergripande projekt. En annan 
faktor som påverkar elevernas möjligheter att utveckla ett andraspråk är i vilken 
utsträckning modersmålet kan användas för att skapa en förförståelse hos eleverna i 
ämnesundervisningen.  

En annan viktig förutsättning för elevernas språkutveckling är elevgruppens 
sammansättning. Här stödjer sig forskningen på den tidigare nämnda undersökningen av 
Thomas och Colliers. Forskningen framhåller att det så kallade Envägsprogram – två 
språk, är möjlig att använda i den svenska skolans andraspråkundervisning.  

Vad säger lärarna om andraspråksundervisningen och är man införstådd med de 
språkliga krav som ställs på eleven och läraren i ämnesundervisningen? 

Vi kan se att de intervjuade lärarna är införstådda med de språkliga krav som ställs på 
elever och lärare. Av svaren framgår att undervisningen i olika ämnen påverkas av den 
kunskap som lärarna har om språkets betydelse. I lärarnas beskrivningar av hur de 
undervisar framgår att de anser att det är viktigt att skapa goda förutsättningar för 
elevernas språkinlärning bland annat genom att de får tillgång till studiehandledning och 
möjligheter till undervisning på det egna modersmålet.  

Det finns en samsyn om många av de faktorer som påverkar elevernas förutsättningar 
att tillägna sig ett andra språk. Vi kan konstatera att det finns ett uttalat behov hos 
lärarna att samarbeta över ämnesgränserna för att skapa ett sammanhang i 
undervisningen som underlättar elevernas språkinlärning. Undervisning på modersmålet 
ses som en viktig förutsättning för att hos eleverna skapa en förförståelse som 
underlättar deras kunskapsutveckling i skolans olika ämnen. 

Vår undersökning visar att lärarna, liksom forskarna, ser ett stort behov av 
kompetensutveckling inom språkområdet. De framhåller även att det är viktigt att 
lärarna tillägnar sig kulturell kunskap för att öka den egna förståelsen för elevernas 
olika bakgrunder och kunna anpassa undervisning till olika behov. 

Lärarnas erfarenheter av genrepedagogiken varierar men vi kan se att de i sin 
undervisning tillämpar metoder som används i den genrepedagogiska cirkelmodellen. 
Endast en av de intervjuade hade praktisk erfarenhet av denna metod, men det finns en 
stor nyfikenhet och de övriga lärarna uttalade en klar vilja att lära sig mer.  

På olika sätt lyfter lärarna sin önskan om att kunna vara uppdaterade inom 
språkforskningsområdet. Här ser vi att de har svårt att få tiden att räcka till och ett stort 
ansvar ligger hos skolledningen att skapa förutsättningar för lärarna att hålla sig 
informerade. 
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Diskussion 

I denna del av vårt examensarbete analyserar vi resultatet av vår intervjuundersökning 
och vi följer i diskussionen samma ordning som vi använt i resultatredovisningen. Vi 
jämför forskarnas och lärarnas svar samt diskuterar och drar egna slutsatser. 

Vårt syfte har varit att undersöka vad den genrepedagogiska forskningen säger om 
dagens andraspråksundervisning. Resultatet av vår undersökning innebär att vi utifrån 
ett sociokulturellt perspektiv tolkar de svar som personer med anknytning till 
andraspråksforskning och andraspråkslärare givit i intervjuer. För att examensarbetet 
inte skulle bli alltför omfattande har vi begränsat oss till tre personer som fått 
representera dagens andraspråkforskning och fyra andraspråkslärare. Vi är väl medvetna 
om att begränsningen av antal intervjuade innebär en risk för att urvalet kan leda till att 
intervjusvaren inte är helt generaliserbara. Vi anser dock att de intervjuades långa 
erfarenhet och nära kontakt med andraspråksundervisningen ökar trovärdigheten i 
undersökningen. 

Intervjuerna vi genomfört med andraspråkslärarna innebär ett urval som i vårt arbete får 
representera den pedagogiska verksamheten. Lärarna har liksom forskarna lång 
erfarenhet och kunskap inom området andraspråksundervisning.  En möjlig brist i vår 
undersökning kan vara att vi begränsar intervjuerna till språklärare och inte undersökt 
hur ämneslärare ser på språkets betydelse i deras undervisning. 

Inom skolan är språket kärnan i all kommunikation och kunskapsinhämtning. För att 
eleverna ska nå målen i läroplan och kursplaner, måste de tillägna sig en funktionell 
behärskning av språket som utvecklar förmågan att förstå den värld vi lever i och 
samtidigt lära sig att kommunicera och samarbete med andra. Undervisningen av 
andraspråkselever handlar även om att utveckla en språkbehärskning så att de kan 
tillägna sig undervisningen i andra ämnen.  

Vi har idag nationella styrdokument som tydliggör vad skolans verksamhet skall 
inriktas mot. Skolledningen har ett stort ansvar för hur undervisningen ska organiseras 
för att andraspråkseleverna ska nå de nationella målen och lyckas i sin skolgång. Vi 
anser att även lärarna har ett stort ansvar. Hur skolorna organiserar undervisningen 
ämnesmässig ligger ofta på lärarna i de olika arbetslagen. Av egen erfarenhet vet vi att 
det inte är så lätt att engagera kollegor i ämnesintegrerande och tematiska arbetssätt 
eller projekt. Vi tror att detta kan bero på en rädsla av att det egna ämnet försummas och 
inskränker de egna möjligheterna att organisera undervisningen. 

Då allt fler av eleverna inom skolan har ett annat modersmål är det viktigt att lärarna 
använder lämpliga pedagogiska metoder för att möta andraspråkselevernas behov.  

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 

som ligger i en kulturell mångfald.                                                                                (Lpf 94:3) 

. 
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Elevers andraspråksutveckling  

Vi kan se att forskarna framhåller en rad faktorer som utgör viktiga stöd för elevernas 
andraspråksinlärning. Om läraren ska kunna ställa höga krav, måste det finnas en stor 
medvetenhet om hur stödet skall utformas. För att stödet ska utformas på rätt sätt krävs 
stor medvetenhet om språkets betydelse i ämnesundervisningen, något vi anser saknas 
idag.  

Forskarna framhåller betydelsen av en socialt stödjande miljö. En slutsats som vi drar 
av detta är att andraspråksundervisning vinner på att läraren använder elevernas tidigare 
erfarenheter och utgår från deras skolbakgrund och faktiska kunskaper. Det är viktigt att 
inse att invandrarelever bär med sig kunskaper och erfarenheter som kan användas som 
resurser i såväl språk- som ämnesundervisningen. Av intervjuerna med lärarna kan vi 
utläsa att de är väl medvetna om betydelsen av att uppmärksamma elevernas kulturella 
bakgrund i undervisningen. Även om såväl läroplan som de svar vi erhållit talar för en 
förståelse så kan vi se att dagens skola har brister när det gäller att använda de resurser 
eleverna bär med sig. En bidragande orsak till att skolan missat att utnyttja elevernas 
erfarenheter kan förklaras av en bristande förståelse hos skolledning och lärare om hur 
elevernas kulturer och erfarenheter påverkar identitetsutveckling och 
andraspråkinlärning.  

Det framgår klart av vår undersökning att lärarna ser studiehandledning och 
undervisning på modersmålet som två av de viktigaste stöd som andraspråkseleverna 
kan få. Trots denna medvetenhet om elevernas behov kan vi av intervjusvaren se att 
såväl studiehandledning som modersmålsundervisning saknas på många skolor. 

Pedagogiska metoder 

När vi analyserar hur andraspråkslärarna undervisar framgår det att man utgår från ett 
sociokulturellt synsätt. Av lärarnas beskrivningar drar vi slutsatsen att 
genrepedagogiken och cirkelmodellen mycket väl kan tillämpas i deras undervisning. 
Denna metod har enligt forskarna visat sig vara en framgångsrik metod som tillvaratar 
forskarnas och lärarnas syn på hur andraspråksundervisningen kan genomföras. 

Forskarna poängterar att elevernas andraspråksutveckling främjas av arbetsmetoder som 
bygger på ämnesövergripande samarbete och tematisk undervisning. Lärarnas svar ger 
uttryck för samma syn och det finns en stor önskan om att utveckla samarbetet över 
ämnesgränserna. En förklaring till en viss tröghet och motstånd till ämnesövergripande 
samarbete och nya pedagogiska metoder kan bero på att många lärare sitter fast i ett 
traditionellt synsätt på hur andraspråksundervisningen skall bedrivas. Synen på lärande 
bygger i stor utsträckning fortfarande på att läraren ensam, på ett mekaniskt sätt, 
förmedlar kunskaper till passiva mottagare. Andra faktorer som kan påverka 
implementeringen av nya undervisningsmetoder anser vi är bristen på samplaneringstid 
för lärarna och en rädsla för att den egna ämnesundervisningen påverkas negativt. 

Undervisning på modersmålet 

Vi anser att undervisning på modersmålet bör vara en självklarhet för alla elever som 
har ett annat modersmål än svenska. Det är ingen självklarhet att eleverna förstår bara 
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för att de får något förklarat för sig flera gånger. De måste även förstå ordens betydelse i 
det som förklaras, även de enklaste orden kan vara nog så komplicerade.  

Både lärare och forskare ser modersmålet som en viktig faktor för elevernas 
andraspråksutveckling. Forskarna refererar till olika undersökningar som klart visar 
modersmålets betydelse för andraspråksutvecklingen och tydliggör även betydelsen av 
att elevernas eget modersmål utvecklas. Det ska bli intressant att läsa utvärderingen av 
det pågående språkprojektet som en av de intervjuade berättat om och se om resultatet 
visar att kunskapsutvecklingen i de olika ämnena underlättas om modersmålet används 
och eleverna stegvis leds in i det nya språket. Eleverna får på detta sätt en förförståelse 
och undervisningen på andraspråket blir lättare att ta till sig. Lärarna ser också 
betydelsen av förförståelse och de poängterar att komplicerade kontextbundna ord 
lättare kan förstås om de först förklaras på det egna språket.  

Vi ser en klar fördel med modersmålsundervisning då denna ger elever med annat 
modersmål en mer likvärdig utbildning som de svenska eleverna får. En av de 
intervjuade forskarna konstaterar att det i Sverige för närvarande inte bedrivs någon 
forskning om modersmålsundervisningens betydelse för invandrarelever. Denna fråga 
var aktuell för ett par decennier sedan och vållade på den tiden en stor debatt bland 
forskare och lärare. Vi kan konstatera att frågan fortfarande är aktuell och vi är 
förvånade över att modersmålslärare saknas på många skolor med invandrarelever. 

Behov av kompetensutveckling 

Den svenska skolan står idag inför en mycket stor uppgift att möta ett växande antal 
andraspråkselevers behov i språk- och ämnesundervisningen. De intervjuade forskarna 
pekar på olika projekt och utbildningsinsatser som kan förbättra elevernas möjligheter 
att tillgodogöra sig undervisningen. Vi instämmer med såväl forskare som lärare om att 
undervisningen måste använda nya pedagogiska metoder som kan förbättra 
andraspråksinlärningen. Forskarna framhåller att olika kompetenshöjande insatser inte 
bara ska rikta sig till de lärare som idag arbetar med andraspråksundervisning, utan 
menar att alla undervisande lärare har behov av att öka förståelsen om språkets 
betydelse i ämnesundervisningen. Forskarna framhåller vidare att lärarna behöver öka 
sin kunskap om olika ämnesspecifika språk och texter. Genom att lärarna i 
undervisningen utgår från olika texttyper och ämnesspecifika språk, kan de möta 
elevernas behov och därmed utveckla deras språkliga förmåga. Här samtycker vi med 
forskarna och ser tillämpande av cirkelmodellen som en möjlig metod. 

Lärarna instämmer i vad forskarna säger om behovet av ökad kompetens och framhåller 
att skolledningen har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för lärarnas 
vidareutbildning. Av lärarnas beskrivningar av nuvarande arbetssituation och 
undervisningsplanering, kan vi se att nuvarande organisation med arbetslag, borde 
kunna användas för att öka samarbetet mellan lärarna och ge möjligheter att genomföra 
pedagogiska studiecirklar.  

Av intervjuerna med lärarna har vi förstått att frågan om lärarnas kompetens om 
elevernas språkliga behov kan vara känslig. Att diskutera andra lärares 
undervisningsmetoder kan upplevas som man går in på varandras områden.  
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Samarbete mellan forskning och skola 

Under de senaste åren har det genomförts ett antal projekt inom 
språkforskningsområdet. Projekten har bidragit till ett ökat samarbete mellan forskning 
och skola. Av intervjuerna kan vi se att lärarnas kunskaper om tidigare och pågående 
forskning varierar. Några av lärarna saknade helt eller delvis kännedom om 
genrepedagogiken, endast en hade varit involverad i ett forskningsprojekt där 
genrepedagogiska undervisningsmetoder användes. Vi tycker att de erfarenheter som 
lärare har om genrepedagogiken och cirkelmodellen bör spridas, så att fler lärare får 
möjlighet att ta del av dessa och använda denna metod i sin undervisning. 

Både forskare och lärare ser positivt på möjligheten till ökad samverkan och de 
intervjuade anser att ett sådant samarbete kan gynna såväl forskningen som 
andraspråksundervisningen. Vi konstaterar att olika hinder för att utveckla samarbetet 
måste övervinnas, bland annat pekar en av forskarna på behov av ekonomiska medel 
och framhåller att genomförda samarbetsprojekt tillförts medel från bland annat 
Kompetensfonden. Lärarna belyser i sina svar att det är svårt att hålla sig ajour med 
andraspråksforskningen och vi instämmer i att den höga arbetsbelastningen för lärare 
utgör ett problem som måste lösas. 

Språkforskarna framhåller att det är få forskare som har möjlighet att arbeta nära 
pedagogerna. Av detta drar vi slutsatsen att det finns ett stort behov av forskare som har 
kompetens inom andraspråksområdet och genrepedagogiken vilka kan leda och delta i 
olika samarbetsprojekt. 

Avslutningsvis vill vi framhålla att ett ökat samarbete mellan forskning och skola på ett 
naturligt sätt kan tillföra lärare och skolledning nya kunskaper om aktuell forskning 
inom området genrepedagogik. Om fler lärare inom skolan blir medvetna om de 
språkliga krav som ställs på andraspråkselever kan den genrepedagogiska 
cirkelmodellen bli en effektiv metod att öka andraspråkselevernas möjligheter att lyckas 
i skolan. 

Reflektion 

Vi har i detta examensarbete valt att belysa forskare och lärares syn på 
genrepedagogiken och andraspråksundervisningens förutsättningar. Utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv redogör vi för den genrepedagogiska cirkelmodellen för att 
belysa om den är en metod som kan användas i andraspråksundervisningen.  

Vi har i kontakten med språkforskare och andraspråkslärare mötts av ett mycket stort 
engagemang och entusiasm, något som även smittat av sig på oss. Vi är medvetna om 
att ett stort engagemang i forskningssammanhang kan innebära en risk att bli normativ i 
tolkandet av forskningsresultat. Som vi ser det utgör bristen på erfarenheter av 
genrepedagogiska metoder inom den svenska skolan en risk för att övertolka de 
erfarenheter som den australiska genreforskningen presenterat. Vi behöver mer av egna 
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erfarenheter och vi ser det som positivt att allt fler forskare och lärare visar ökat intresse 
för det sociokulturella perspektivet och genrepedagogiska metoder.  

Ett stort intresse för genrepedagogiken kom tydligt till uttryck på den nyligen 
genomförda Knutbykonferensen, där vi tillsammans med över tvåhundra deltagare fick 
lyssna till den australiska språkforskaren John Polias som beskrev skolans texter i ett 
andraspråksperspektiv. Mycket givande var att vi som deltagare, utöver en intressant 
genomgång av den systemisk funktionella lingvistiken och cirkelmodellen, även själva 
fick prova på att analysera och skriva narrativa och beskrivande texter.  

Nya erfarenheter av genrepedagogiken tillkommer hela tiden och det blir en viktig 
uppgift att under de närmaste åren sammanställa exempel och handledningsmaterial 
som kan användas i undervisningen. En förutsättning för att genretänkande och 
genrepedagogiska metoder ska leda till önskat resultat, är en ökad förståelse av hur 
skolans kunskapsrelaterade texter är uppbyggda och hur undervisningen ska gå till för 
att tvåspråkiga elever ska ges samma möjligheter till skolframgång som de med svenska 
som modersmål.  

Det skall bli intressant att följa den fortsatta pedagogiska diskursen och det är vår 
förhoppning att vårt examensarbete i någon grad bidrar till att öka intresset för 
andraspråksfrågor och de metoder som genrepedagogiken representerar. Vi konstaterar 
att mycket återstår för att belysa språkutvecklingens förutsättningar. Den pedagogiska 
verksamhetens utformning bör diskuteras, inte bara ur ett forskar och lärarperspektiv 
utan även elevperspektivet måste uppmärksammas, något som ligger utanför detta 
examensarbete.  

Såväl tidigare lärarstudier som de erfarenheter vi erhållit under examensarbetet har 
inneburit att vi har reflekterat över vårt eget sätt att undervisa samt hur vi kan förbättra 
och öka elevernas språkliga förståelse i våra respektive ämnen. Vårt intresse för 
genrepedagogiska metoder har ökat och vi kommer att fortsätta att fördjupa oss inom 
området och med stort intresse ta del av andraspråksforskningen.  

Förutom att vi genom examensarbetet erhållit ökade kunskaper har det även inneburit 
krav på ett strukturerat och disciplinerat arbetssätt. Att arbeta tillsammans med ett 
examensarbete förutsätter ett hänsynstagande till varandras sätt att tänka och att uttrycka 
sig samt en anpassning till varandras familje- och arbetssituation. Utöver nya 
kunskaper, har vi delgivit varandra erfarenheter från våra olika 
undervisningssituationer, något som gett perspektiv på vår undersökning. Arbetet med 
att finna gemensamma formuleringar har varit tidskrävande, men mycket lärorikt. Det 
ska bli intressant att se hur vi kan använda resultatet av vår undersökning.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Systemisk-funktionell språkmodell  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur:  (Halliday och Martin, 1993) 
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Bilaga 2: Vanliga genrer i skolan 
Personliga genrer   

 

Genre 
Återgivande 
(Recount) 

 

Syfte 
Återberättar en följd av händelser 
utifrån personlig erfarenhet 

 

Språkliga kännetecken 
Handlingsverb: arbetade, studerade.  
Tanke- och känsloverb: märkte, tänkte, förstod 
Specifik deltagare: personliga pronomen, ofta en aktör: jag, det, 
mögelsvampen. 
Additiva bindeord: och, temporala bindeord: då, sen. 
 

 
Narrativ/ 
Berättande 
(Narrative) 

 
Berättar om och värderar verkliga 
eller fiktiva händelser och deras 
konsekvenser. 
Någon slags komplikation är 
viktig för hela berättelsen. 
Fokuserar på deltagarnas 
handlingar och reaktioner när de 
konfronteras med 
komplikationen. 

 
Handlingsverb: plockade undan, vandrade, kasta. 
Tanke och känsloverb: drömde, glömde, funderade. 
Relationella verb: var, hette, verkade. 
Sägesverb: uttalade (säga, ropa). 
Alla tempus. 
En eller flera aktörer: Flemming, mögelsvampen. 
Nominalfraser som är uppbyggda av bisatser: bakterier som ger finnar, 
byggnaden där hans laboratorium låg. 
Bindeuttryck av varierande slag och komplexitet: och, så att, med allt detta i 
huvudet, tre veckor senare, då. 
Sättsadverbial: tittade uppgivet, hejdade sig tvärt, kikade lite närmare. 
Inledande satsuttryck hjälper till att strukturera berättelsen, ofta tidsmässigt: 
En het sommardag 1928, När han plockade undan sina saker i slutet av 
dagen Redan nu. Med allt detta i huvudet. 
 

 

Faktagenrer 
 
Instruerande 
(Procedur) 

 
Rapporterar en följd av händelser 
med allmänna referenter. 
Instruktion och anvisning är 
exempel på den instruerande 
genren. 

 
Instruktionen använder imperativ och anvisningar använder presens (utrycker 
ej tid).  
Handlingsverb: ta-tar, odla-odlar. 
Generella former av pronomen som aktör i satsen: man, du, vi. 
Additiva och temporala bindeord: och, sedan, då. 
Satserna är förklarande och rapporterar om en följd av händelser som bygger 
på varandra. 
 

 
Beskrivande 
(Resport) 

 
Presenterar händelser och fakta 
för att understödja 
generaliseringar. Struktur utifrån 
klassifikation eller relationer 
mellan delar och helheter. Fokus 
på grupper mer än på individer. 

 
Relationella verb (är, har) beskriver egenskaper och uttrycker 
generaliseringar: denna mögelsvamp är i sin tur bakteriedödande. 
Handlingsverb: arbetar, dödar. 
Verb i presens (uttrycker inte tid): arbetar, sker, dödar. 
Allmänna deltagare (inte individer): Många läkare arbetar både med att bota 
sina patienter och… 
 

 

Analytiska genrer 
 
Redogörande 
(Acount) 

 
Lägger ihop orsakssamband till 
en redogörelse. Talar om varför 
något hände, i en viss följd. 

 
Handlingar uttrycks i hög grad av nominalfraser istället för verb: att studera 

 en studie av, att upptäcka  upptäckten, ett ämne som effektivt dödar 
bakterier  ett effektivt bakteriedödande ämne. 
Orsakssamband uttrycks med verb: ledde till, gav upphov till.  
 

 
Förklarande 
(Explenation) 

 
Förklarar och tolkar ett fenomen 

 
bindeord eller verb uttrycker orsak.  
Utbyggda nominalfraser: en spor av mögelsvamp som utsöndrade ett för 
bakterierna dödligt ämne. 
Variation i inledande satsuttryck samt komplexa satser: Vad Fleming 
upptäckte var… 
 

 
Utredande/ 
Argumenterande 
(Exposition) 

 
Argumenterar varför en tes har 
förslagits. Fler än ett argument 
används som stöd för tesen. 
Förlitar sig på generaliseringar, 
klassificeringar och 
kategoriseringar. 

 
Abstrakta nominalfraser: nedskräpningen av naturen, drogmissbruk. 
Ståndpunkter läggs fram som möjligheter med hjälp av modala uttryck: kan 
vara, skulel kunna. 
Markörer för kontraster: å ena sidan – å andra sidan, för det första– för det 
andra, orsakar, leder till. Resonemang i form av komplexa strukturer (t.ex. 
bisatser) och lexikal täthet. 
 

Källa: M. Axelsson, Ämne och språk i samspel – en bakgrund (2006:8) 
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Bilaga 3: Cirkelmodellen 
 
 

Figur 1:  Bearbetad cirkelmodell för genrebaserad litteracitetspedagogik .  

Källa: Eija Kuyumcu, 2004; de Silva Joyce & Burns, 1999. 

          1. 
Skapa förebilder 
Kulturell kontext 
Social funktion 
Schematisk struktur 
Språkliga drag 
Tal relaterat till skrivarens  
text 

 

          4. 
Bygga upp 
kunskaper om fältet 
Kulturell kontext 
Gemensamma erfarenheter 
Kontroll över relevant 
ordföråd och gramatiska 
mönster 

 

         2. 
Skapa en gemensam 
klasstext 
Schematisk struktur 
Språkliga drag 
Kunskap om 
genrefältet 

 

         2. 
Att självständigt 
skriva en elevtext 
Schematisk struktur 
Språkliga drag 
Kunskap om genrefältet 

 

Stegvist närmande 
till genren 

Ökad förmåga att 
tillämpa i såväl 
tal som skrift 
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Bilaga 4: De vanligaste texttyperna i skolan 

 

 

Typ av text 

 

Återgivande text  

 

Ex vad hände igår 

 

Berättande text 
(narrativ) 

Ex en saga  

 

Beskrivande text 

 

Ex naturorienterad 
text, fakta 

 

Instruerande 
text 

Ex recept, 
beskrivning  

 

Diskuterande text  

Argumenterande text 

Egen åsikt 

 

Syfte 

 

Att berätta om något 
som har hänt 

 

Att underhålla, 
att förmedla 
kunskap 

 

Att förmedla 
information 

 

Att förklara 
hur någonting 
görs 

 

Att övertala andra, att 
välja sida, att komma 
med argument 

 

Struktur 

 

Orientering (berättar 
om vem, var och när)  

En serie händelser, 
Personlig 
kommentar/slutsats 

 

Orientering 
(berättar vem, 
var, var, när) En 
serie händelser 

Problem 

Upplösning   

 

Allmänna 
upplysningar 

Karaktäristik  

(t.ex. naturlig 
hemvist) utseende, 
föda) 

Kan ha 
underrubriker  

 

Målinriktat 
Stegvisa 
moment 

 

Personliga 
ställningstaganden 

Argument och bevis 

Eventuella 
motargument och 
motbevis 

Slutsats  

 

Samman-
länkande ord 

 

Tidsord  

(först, sedan, därefter, 
efteråt, vid dagens 
slut) 

 

Tidsord  

(en dag, det var 
en gång, senare, 
efteråt, till slut) 

 

Förekommer 
vanligtvis inte 

 

för det första, 
för det andra, 
för det tredje, 
till slut etc. 

 

för det första, för det 
andra, dessutom, 
därför, emellertid, å 
andra sidan 

 

Andra 
språkliga 
drag 

 

Dåtid, berättar vad 
som hände, 
beskrivande ord 

 

Dåtid, berättar 
vad som hände 

Handlingsverb 

Beskrivande ord 

Kan innehålla 
dialog och 
sägeverb 

 

Verben ”att vara” 
och ”att ha” 
förekommer ofta 
(en fluga är en 
insekt. Den har sex 
ben) 

Specifikt ordförråd 
kontextbundet språk 

 

Verb som ger 
instruktioner 
(t.ex. ta, 
blanda, lägg 
till, hacka, 
grädda) 

 

Språk för att övertyga 
kan förekomma  

(t. ex. det är 
uppenbarligen fel, det 
är utan tvekan dumt 
att…) 

 De vanligaste texttyperna i skolan (Fritt efter P.Gibbons figur 4.2 sid.. 89, Gibbons  2006) 
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Bilaga 5: Intervjufrågor till språkforskare 
 
Elevers språkutveckling 

1) Vad säger forskningen om andraspråkselevers möjlighet att tillgodogöra 

    sig språk- och ämnesundervisningen? 

 

Pedagogiska metoder 

2) Vad säger forskningen om integrering av ämne och språk? 

 

Undervisning på modersmålet 

3) Vad säger forskningen om ämnesundervisning på det egna modersmålet? 

 

Behov av kompetensutveckling 

4) Vilken kompetens anser du krävs hos lärarna för att integrera språket i  

    ämnesundervisningen? 

 

Samarbete mellan forskning och skola 

5) Förekommer det något samarbete mellan forskare och skola vad gäller olika metoder 

    som stärker andraspråkselevernas språkinlärning? 
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Bilaga 6: Intervjufrågor till lärare 
 
Elevers språkutveckling 

1) Hur ser du på andraspråkselevers möjlighet att utveckla det svenska språket i skolan? 

 

Pedagogiska metoder 

2) Kan du berätta hur du arbetar med andraspråkselevernas språkutveckling.  

   (i ditt ämne) 

 

3) Hur ser du på elevernas möjlighet att bli stöttade i sin språk- och   

    kunskapsutveckling? 

 

Undervisning på modersmålet 

4) Vad anser du om att andraspråkselever ges möjlighet att få ämnesundervisning på det 

    egna modersmålet? 

 

Behov av kompetensutveckling 

5) Vilka behov anser du finns av kompetensutveckling inom området  

    andraspråksinlärning? 

 

Samarbete mellan forskning och skola 

6) Har du någon kunskap om den forskning som bedrivs om andraspråkselevers 
möjligheter till språk- och kunskapsutveckling? 
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