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Sammanfattning 

Undersökningen gjordes i en klass tre med 26 barn och en klasslärare. Syftet med 

undersökningen var att se hur en lärare som inte arbetade efter en specifik 

genrepedagogik arbetade med genrer i en klass, då det uttryckligen står i kursplanen att 

alla elever skall kunna skriva och läsa olika genrer. Uppsatsen är utformad efter tre 

intervjuer rörande genrer samt observationer kring vad för genre de arbetade med samt i 

vilken utsträckning de förekom. Resultatet av intervjuerna och observationerna ställdes 

sedan mot teoriavsnittet och analyserades mot varandra i analysen, för att se om lärarens 

sätt att arbeta kring genrer stämde överens med det som forskare och teoretiker anser 

vara gynnande för eleverna. Resultatet av analysen visade att läraren inte ansåg att hon 

arbetade med genrer utan med texttyper, genrer visades i detta fall vara en synonym till 

hennes uppfattning av texttyper. Det visade sig även vara så att läraren arbetade mycket 

med mönster och mallar vilket är ett klart explicit arbetssätt. Med explicit undervisning 

menas att undervisningen är formstyrd. De menar att eleverna behöver tydliga mönster 

för att de skall kunna skriva olika genrer samt för att förstå vilken social och kulturell 

kontext de tillhör. Hon hade även inslag av ett implicit arbetsätt, det vill säga att elever 

lär sig per automatik hur olika texter skrivs genom att läsa dem. Det implicita 

undervisningssättet visade sig då hon emellanåt ville fokusera mer på elevernas skriv 

och läslust än formen på det de producerade.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I den här texten kommer jag använda genrer som ett samlingsord för genrer och texttyper. För 

varje genre finns det olika regler för hur dessa skall skrivas. Precis som det finns olika 

musikgenrer eller musikstilar så finns det olika genrer inom texter så som skönlitteratur, poesi, 

faktatexter m.m. Hur genrer skall läras ut i skolorna går isär hos forskare och lärare. Debatten 

gäller om inlärningen sker per automatik eller om den behöver läras in med speciella metoder    

(Kuyumcu, 2004, Gibbons, 2006, Perme.2007 Mehlum (1995) skriver att eleverna behöver 

ämneshjälp, men eleverna måste själva komma underfund med hur de skall skriva för att skapa 

en korrekt text. Om de skall lyckas med detta måste de ha en medvetenhet om genre och dess 

uppbyggnad. 

 Genrehjälp utgör ämneshjälp, eftersom en god ämnesbehandling är beroende av 

en medvetenhet om genre (Mehlum, s. 87, 1995).  

Uppbyggnaden av genrer kallas ofta scheman eller system och de visar på vilket sätt de olika 

genrerna skrivs. Hur de skrivs är starkt sammanlänkat med den sociala och kulturella kontexten 

den är hämtad ur. En genre har en social kontext och stegen är igenkännbara, många elever 

känner till eller känner igen ett flertal genrer då de tillhör samma kultur. De elever som inte 

kommer från samma kultur kan behöva hjälp i sin genremässiga förståelse genom att läraren 

arbetar explicit i sin undervisning med dessa elever (Hedeboe & Polias, 2008). 

Det har riktats stark kritik mot det implicita undervisningssätet som dominerat de svenska 

skolorna under 70-80 talet. Kritiken kommer från Australienskolan som även kallats 

genrepedagogiken. De är starkt kritiska till den processorienterade skrivningen där det fria 

ocensurerade skrivandet står i centrum. De menar att denna form av skrivande inte är 

funktionell för eleverna och menar att de istället skall undervisas explicit i fackspråk som är 

långt ifrån det implicita, personliga skrivandet. Australienskolan menar att eleverna kommer att 

få stora vinster av detta när de möter högre klasser och i yrkeslivet (Hedeboe & Polias, 2008). 

Jag blev intresserad av till vilken grad lärare arbetar med genrer i skolan under min utbildning 

till lärare. Att eleverna läste och skrev sagor och faktatexter visste jag, inte bara från min egen 

skolgång utan även från min VFU (Verksamhets Förlagda Utbildning). Jag har valt att skriva 

om genrer då jag läst två olika kurser, matematik och svenska, där de tar upp vikten av att 

eleverna får möjlighet att komma i kontakt med genrer för att förstå och kunna uttrycka sig i 

olika texttyper. Jag har tidigare gjort en mindre rapport om genrer med eleverna när de gick i 
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skolklass två.  Rapporten blev dock inte så genomgripande som önskats, jag bestämde mig då 

för att använda rapporten som en utgångspunkt i uppsatsen. Detta för att öka min förståelse för 

hur det arbetas kring genrer i skolan.  

I kursplanen för svenska står det att ämnets roll i utbildningen har stor betydelse för elevernas 

personliga identitet. Att kunna skriva, läsa och förstå olika texter är av stor vikt då samhället 

begär att man skall kunna hantera, tillgodogöra sig, och värdera texter. Genom skönlitteratur, 

film och teater bärs mycket av ett lands kulturella arv fram, genom kulturen förmedlas 

kunskaper och värderingar vilket är en stor del av en människas identitet. Svenskämnet skall 

stärka identiteten hos eleverna. Via de olika texterna om kultur och skönlitteratur från Sverige, 

och från andra länder ges eleverna en förståelse för sin och andras kulturer (LPO 98). I 

svenskämnet behandlas språk och litteratur som en helhet, man kan därför inte dela upp språket 

i olika delar utan språkutvecklingen sker då elevernas begreppsvärld vidgas. Oavsett vilken 

ålder ett barn har kan de argumentera och dela med sig av litterära erfarenheter efter sin 

förmåga. Språket har en betydande roll för lärande och svenskämnet har huvudansvaret för 

elevernas språkliga utveckling.  

Med lärarens hjälp kan eleverna tillgodogöra sig språkets uppbyggnad och system. Eleverna 

måste ges tillfällen att använda språket på olika sätt och i olika situationer för att få goda 

språkfärdigheter. Eleverna bör få möjlighet att språkligt och textmässigt närma sig sin maximala 

förmåga, dvs. skriva sina maximitexter. Men utan hjälp kommer många att gång på gång skriva 

minimitexter (Mehlum, 1995). Eleverna skall förstå olika texter och hur de skall skrivas, de 

måste även kunna tala med säkerhet och uttrycka sig riktigt i tal och skrift.  

I grundskolans kursplan för svenska står det vad barnen skall sträva mot, samt vilka mål de lägst 

skall ha uppnått i skolår tre (Skolverket, 2008). 

 

1.2 Syfte 
 Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en lärare arbetar med texttyper samt få förståelse 

för i vilken utsträckning genreundervisningen kan främja elevernas olika tekniker när de skriver 

olika texttyper.  

1.3 Frågeställningar: 

 Hur arbetar man med olika genrer i klassen? 

 Vad vill läraren uppnå med arbetet kring genrer? 

 Vilka genrer arbetar läraren med i klassen? 

 



 

3 

 

 

2. Teoretisk referensram 

2.1 Definition av genrer 
Genrer kan definieras på olika sätt Kuyumco (2004) skriver om två definitioner som definierar 

genrer som förklaras nedan. Hon skriver även att texttyper och genrer flyter ihop och kan 

uppfattas som en definition fast de egentligen är två. 

Definition 1 

Genrer är språkliga drag som skrivs efter olika mönster. Dessa känns igen i form av t.ex. recept, 

brev, artiklar m.m. För att känna igen och kategorisera en genre måste den följa ett visst 

mönster. Detta med undantag för en del genrer där en individuell karaktär är tillåten, vilket 

medför att författaren kan sätta sin egen prägel på sin text (Kuyumcu, 2004). 

Definition 2 

Genrer definieras av speciella språkdrag dvs. språkliga drag i texten. Här identifieras fyra 

grundläggande texttyper (Kuyumcu, 2004):sedan följer en utförlig definition. 

Berättande/narrativ – en skriftlig eller muntlig skildring av händelseförlopp som kan skilja 

både verkliga och fiktiva händelser eller en blandning av båda (Joel, Malmqvist. 2009). 

 

Beskrivande - Att med bild, skrivna ord, tal, ljud eller gester berätta om ett ting, en egenskap 

eller en händelse, så att någon som inte själv upplevt den/det kan förstå den/det  

(Gibbons, 2007 ).    

 

Argumenterande – Att resonera och tala för sin sak (Svenska akademin, 2007). 

 

Utredande – Att utreda betyder helt enkelt att klargöra, förtydliga, förklara, utveckla och 

redovisa (Kjell, Mcdowall). 

 

Även Gibbons (2006) tar upp vanligt förekommande genrer som används i skolan. Förutom de 

genrer Kuyumcu tar upp tar hon även upp: 

 

Diskuterande – Att övertala andra, att välja sida och komma med argument.    

 

Instruerande – Att förklara hur någonting görs. 

http://susning.nu/Bild
http://susning.nu/Text
http://susning.nu/Tal
http://susning.nu/Ljud
http://susning.nu/Gest
http://susning.nu/Ting
http://susning.nu/Egenskap
http://susning.nu/H%e4ndelse
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Återgivande - Att berätta vad som hänt. 

 

Förklarande texter – En text där något förklaras (Gibbons, 2007 )    

 

Enligt Gibbons (2006) har varje genre ett syfte eller mål, de har en egen struktur samt 

egenartade språkliga drag. Hur en genre skrivs är kulturbetingat, utformandet styrs ur en 

kulturell och social kontext. Det vill säga att genrer formas av den kultur som råder i samhället 

för närvarande. Perme (2007) beskriver genrer som: 

Betydelseskapande egenskaper hos texter och benämner dessa grundläggande 

texttyper som är vanligt förekommande i skolan som basgenrer. ( Perme, s. 13, 

2007).  

Även hon använder sig av samma genrer som Kyumcu och Gibbons.  

2.2 Tidigare forskning 

 Kuyumcu skriver om genreforskning, hon lyfter fram genrebegreppet och betydelsen som 

genrebegreppet har för språkutvecklingen hos svenskfödda elever, samt elever med svenska som 

andraspråk (Kuyumcu, 2004).  

Det debatteras mellan forskare och pedagoger om vilket som är det korrekta sättet att lära ut 

genrekunskap. Enligt nyretoriken lär sig eleverna implicit. Genom att läsa olika genrer kommer 

genrekunskapen automatiskt (Kuyumcu, 2004). Där genre förstås som en social handling råder 

kommande retoriska situationer (Holmberg, 2008). 

Projekten ”The Disadvantaged Schools Program in Sidney” och ”The Literacy and Education 

Research Network” kom fram till att genre bör läras in explicit. Läraren visar hur olika genrer 

skall skrivas, och vilket mönster som kategoriserar genren. Detta sätt att lära ut bidrar till att 

eleverna blir förebilder för sitt eget lärande genom att de skaffar sig den information de behöver 

skriva om själva, samt att de redan har en modell som de följer (Kuyumcu, 2004). 

Genrepedagogiken är utformad efter en pedagogik som är starkt lärarstyrd med aktiva elever. 

Det är ett formorienterat arbetssätt där läraren läser och visar på modeller och nyckelord för de 

olika genrerna, oavsett vilket ämne som eleverna har då Australienskolan arbetar 

ämnesövergripande. Detta beror på att oftast lär elever sig genreundervisning i andra ämnen än 

språkundervisningen (Bjar, 2006).  

Skolundervisningen domineras av processkrivandet (Gibbons 2006) vilket Kuyumcu (2004)  

benämner som ett implicit arbetssätt. Det processkrivande arbetssättet kommer från 70 och 80 -

talet då uppfattningen var att eleverna skulle stå i centrum för sitt lärande. Innehållet i det som 

skrevs var viktigare än formen (Gibbons, 2006). Det ansågs vara viktigare att uppmuntra 
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skrivlusten än att besvära sig om formen. Man trodde att eleverna själva skulle kunna förstå de 

olika genrernas uppbyggnad genom att läsa och komma i kontakt med dem, och att det var 

onödigt att lära ut modeller för de olika genrerna (Berg, Nestlog, 2008) Gibbons tar upp kritiken 

som riktats mot det implicita arbetssättet som missgynnar andraspråkselever (Gibbons, 2006) 

samt de elever som inte har kommit i kontakt med olika texter (Hedeboe & Polias, 2008). 

Genom att arbeta explicit skulle de elever som av olika anledningar inte upplevt olika genrer, 

hjälpas så att de skulle förstå de regler som rör den social och kulturella kontext som genrer 

tillhör (Gibbson., 2006, Hedeboe & Polias, 2008). Genrer är beroende av kulturkontexter. Det 

innebär att det mönster som var genre har inte går att applicera i en annan kulturellkontext eller i 

en annan genre. Varje genre gör ett specifikt inslag i en social kontext och fyller en viss 

funktion, det är därför viktigt att eleverna vet vilken genre som är lämplig att använda för olika 

texter (Magnusson, 2008). Att arbeta explicit enligt Gibbons (2006) är att använda de kunskaper 

eleverna får i sin vardag. Då ökar språkförståelsen och eleverna blir mer aktiva i sin egen 

språkutveckling. Genom att läraren tar vara på den implicita kunskap som eleverna redan 

besitter och guidar dem till ett med explicit sätt att skriva kan eleverna och läraren bygga upp ett 

gemensamt metaspråk kring var genre (Hedenboe & Polias, 2008). 

Den genreundervisning som anses lämpad är cirkelmodellen med fyra steg: 

Steg 1- Elever och lärare samlar stoff för att få större kunskap om ämnet. 

Steg 2- Eleverna studerar texten för att förstå syfte, struktur m.m. 

Steg 3- Lärare och elever skriver en text tillsammans. 

Steg 4- Eleverna skriver sin egen text (Gibbons, 2006, Perme, 2007). 

Det finns ett flertal sätt att samla kunskap om ett ämne. Några förslag är, tankekarta, 

tankar och idéer, frågor, bilder m.m. (Gibbons, 2006,Hedenboe & Polias, 2008). 

Det har riktats kritik mot genrepedagogiken för att den har en allt för formorienterad 

undervisning på grund av dess stabila konstruktion. Eftersom genrer är knutna till 

sociala och kulturella kontexter som förändras men den kultur som råder kan inte 

genrepedagogiken vara så formstyrd anser Magnusson (2008) eftersom en kultur är i 

ständig förändring. 

2.3 Teori och litteraturöversikt 

Lärarens roll 

Lärarens sätt att relatera till genrer och text beror på dennes sociokulturella uppväxt, familj, 

skola och fritid. Läraren har en stor roll i vilka litteraturerfarenheter eleverna får under sin 

skolgång. Är kontrollen stor från läraren har eleverna liten om ens något inflytande på vilken 
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litteratur de får läsa, men om kontrollen är liten kan de både påverka undervisningen och 

innehållet (Ewald, 2007). Genom att få in ett urval av genrer kan det hjälpa till att skapa en 

mångfald av ämnen och teman vilket är en viktig del i svenskundervisningen. Om läraren visar 

en övergripande introduktion av genrer får eleverna en större ämneshjälp. För att eleverna skall 

klara av att skriva och förstå texter måste de själva lära sig att hämta information om ett ämne 

och utveckla det (Mehlum, 1994).  

Arbetar läraren med olika genrer får barnen en språklig vinst, som de behöver för att kunna ta 

till sig de olika genrerna (Mehlum,1994). Läraren behöver introducera det specifika metaspråk 

som var genrer har. Genom att barnen får läsa och arbeta med olika genrer lär de sig de olika 

mönstren samt det metaspråk som hör till var genre. Läraren behöver göra eleverna införstådda 

med genrens specifika språk och uppläggning för att de skall kunna ta till sig genren och förstå 

den innan de successivt får lära sig producera genren (Hedeboe & Polias, 2008) . 

Mehlum (1994) argumenterar för undervisningens roll för att eleverna skall kunna skriva 

korrekta texter. Han skriver hur eleverna skall vägledas för att kunna läsa, förstå och skriva 

korrekt enligt de mönster som hör till var genre. Utan lärarledd undervisning skulle det inte vara 

möjligt för eleven att förstå de olika genrerna. 

För att eleven skall kunna ta till sig insikter korrekt måste läraren arbeta med genrer successivt 

(Malmgren, 1997). 

2.4 Genrer i läsandet och skrivandet 
När eleverna läser litteratur kommer de i kontakt med olika genrer och lär sig på så vis åtskilja 

dessa, och de karakteristiska dragen varje genrestoff har, vilket kan hjälpa eleverna att upptäcka 

de modeller varje genre har (Mehlum, 1995). 

Det finns många olika sätt att arbeta med litteratur. Malmgren (1997) och Kåreland & Lindh-

Munther (2005) skriver om vikten att arbeta efter olika teman och välja litteratur och olika 

genrer utifrån det tema som råder. Eleverna går igenom olika genrer beroende på var i sin 

läsreception de befinner sig skriver Malmgren (1997). Barn vidgar sin repertoar genom att de 

interagerar i olika samtal och aktiviteter där de ges möjlighet att använda språket (Magnusson, 

2008). Elevernas reception varierar på grund av nya erfarenheter. Då barnens förståelse 

utvecklas kan de förstå andra repertoarer där nya karaktärsdrag finns. De kan t ex. välja att läsa 

kärleksböcker som de ogillade tidigare istället för hjälteböckerna de föredrog (Mehlum, 1995). 

Mehlum (1995) förespråkar att eleverna bör arbeta genrebaserat och få möta olika typer av 

texter och arbeta med dem. Hur barnet uppskattar olika genrerna beror på vart i 

genrerepertoarerna de ligger det vill säga vilken genre som de tycker om och kan förlika sig 

med(Mehlum, 1995).  När en elev läser en text eller bok tränger texten och läsarens världar 
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ihop. Det betyder att den erfarenhet och förförståelse som eleven har för texten måste kunna 

samverka för att eleven skall kunna förstå, och kunna leva sig in i texten (Mamlgren, 1997).  

Malmgren (1997) skriver att hjältar och äventyr dominerar i åldrarna 7-11, dessa representerar 

de tidiga åren i grundskolan. Eleverna kan leva sig in i rollen som hjältar/ hjältinnor och 

övervinner faror och hot vilket gynnar deras socialisation genom att dämpa de rädslor barnen 

har om samhället (Mehlum, 1995, Malmgren, 1997). 

Svårigheterna i texterna bör vara behovsanpassade så att de ligger lite över elevens nivå för att 

de skall bli utmanade i sin läsning, samt komma framåt i sin läsutveckling (Mehlum, 1995, 

Kåreland & Lindh-Munther, 2005). Genom att läsa litteratur utvecklar eleverna sitt språk och 

sitt ordförråd (Mehlum, 1995). 

 

3. Metod 

3.1 Forskningstradition 

Jag valde att samla in data på ett kvalitativt sätt. Det vill säga att jag använde mig av en 

mindre grupp där observationerna skedde under en längre tid och var mer ingående. 

Detta ledde till att undersökningen blev mer grundlig, till skillnad mot en kvantitativ 

undersökning där antalet som observeras är av större vikt (Björndal, 2005).  Kvalitativa 

intervjuer och kvalitativa observationer är det som är vanligast förekommande i 

examensarbeten på lärarhögskoleutbildningar (Johansson, Svedner, 2006). När en 

kvalitativ intervju görs bör den spelas in på band för att den som intervjuar skall kunna 

uppmärksamma pauser, tonlägen och sådant som denne inte uppmärksammade under 

själva intervjun.  

3.2 Datainsamlingsmetoder 

Intervju 

Läraren som intervjuades är en svensk kvinna i 50 årsåldern. Hon har följt klassen sedan 

första klass och kommer att följa dem till femte klass, då eleverna börjar en skola för de 

högre åldrarna en bit bort i området.  
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Intervjufrågorna var skrivna i förväg men med förbehåll för eventuella förändringar ifall 

det skulle behövas efter den första intervjun (se bilaga 3). Detta berodde på att 

intervjuerna var reflexiva intervjuer, som förutsätter att den som intervjuar reflekterar 

över intervjun och omarbetar frågorna till nästa intervju om det erfordras. Detta 

resulterade i att frågorna till intervju två och tre inte var helt fasta. Varje intervju gjordes 

under ca 10-15  minuter. De två första intervjuerna spelades in med en mp3 spelare och 

transkriberades dvs. skrevs ordagrant av, den tredje intervjun gjordes via mejl då 

sjukdom inträffade den utsatta tiden. Eftersom gruppen var liten kunde observationerna 

och intervjuerna bli mer fylliga och en djupare förståelse av det som studerats kunde 

fås(Björndal, 2005). Insamlingen av data är resultaten från de reflexiva intervjuerna 

med läraren, samt tre olika observationer av eleverna. 

Det finns två olika typer av intervjuer, den ena grundar sig på frågor som den som 

intervjuar färdigställt, den andra är uppbyggd av frågor som kan ge mycket öppnare och 

bredare svar som ska ha personliga åsikter samt vara så uttömmande som möjligt 

(Johansson, Svedner, 2006).  

Med reflexiva intervjuer menas att den som intervjuar efter varje intervju reflekterar och 

funderar över hur intervjun gick, samt vad som skulle kunna göras annorlunda och 

möjligtvis bättre (Björndal, 2005).  Detta beror på att syftet med intervjuerna är att 

frågorna skall ge så uttömmande svar som möjligt, vilket kan kräva en del justeringar 

beroende på vilka aspekter som den intervjuade svarade på (Johansson, Svedner, 2006). 

Hur mycket kunskap den som intervjuar har om det som skall intervjuas är av stor 

betydelse i en reflexiv intervju, därför att den intervjuade och den som intervjuar skall 

kunna mötas rent kunskapsmässigt i det som berörs i intervjun (Björndal, 2005). Jag 

valde att arbeta efter färdiga frågor som jag korrigerade efter varje intervju för att 

anpassa intervjun efter det som den intervjuade styrde in på (se bilaga 3-5). Den som 

intervjuar måste vara medveten om felkällor och yttre påverkan som sker i en intervju.  

Med detta menas t ex att den intervjuade kan känna sig obekväm om intervjun sker i ett 

stort och kalt rum eller att denne känner sig stressad om det är mycket folk runtomkring. 

Hur man sitter under en intervju kan påverka negativt då känslan av överlägsenhet och 

makt eller underlägsenhet har stor betydelse i intervjuer. 

Det är viktigt att som intervjuare se till att skapa en miljö som är neutral (Thomsson, 

2002). 
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Observation 

Vid observationerna arbetade jag efter två observationsscheman (se bilaga 1 och 2). 

Båda observationsschemana är hämtade från en föreläsning men något omarbetade för 

att bättre passa detta arbete. Observationerna var strukturerade, med detta menas att 

fokuset på det som observerats var begränsat. Ett i förväg utformat observationsschema 

följdes, och de observationer som gjordes skrevs ned. I det ostrukturerade schemat är 

observationerna mer öppna och fokuset på det som iakttas är bredare, de egna 

tolkningarna väger tyngre i denna form (Björndal, 2005). Som observatör måste man 

förhålla sig kritiskt till det som man själv och andra observerar. Det finns många 

aspekter som kan avgöra om observationerna blir påverkade av den som observerar.  

Beroende på tidigare erfarenheter, känslor m.m. kommer människor att uppfatta en 

observation på olika sätt. Människor har en benägenhet att se det de vill se det är därför 

människor inte ser en och samma sak på identiskt sätt samt inte ser samma skeende 

likadant vid olika tillfällen (Björndal, 2005). Observationerna gjordes 

ämnesövergripande under tre dagar, klassen följdes en skoldag vid tre tillfällen en 

observation för var dag.  

De två första observationerna gjordes efter ett redan färdigtstrukturerat 

observationsschema (se bilaga1), den sista observationen gjordes efter ett ostrukturerat 

schema (se bilaga2). 

Efter varje dags observation tolkades det som observerats. Detta gjordes för att 

tolkningarna som görs under observationerna är observatörens tolkningar och felkällor 

kan inträffa, trots att två av observationerna skedde enligt ett strukturerat schema(se 

bilaga1).  

 

3.3  Urval 

 

I klassen går 26 barn endast två är av annan härkomst än svensk. I klassen går 14 pojkar 

och 12 flickor.  

Klassen valdes ut till undersökningen för att jag har följt dem från första klass fram till 

tredjeklass som de går i nu. Läraren arbetar inte efter en genrepedagogik vilket lämpade 

sig bra för undersökningen, då jag ville titta på hur en lärare som inte arbetade efter en 

speciell genrepedagogik arbetade med genrer. Det står i kursplanen i svenska att 
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eleverna skall komma i kontakt med olika texttyper och kunna läsa och skriva 

faktatexter, skönlitteratur m.m. Detta visar att alla lärare måste arbeta med genrer. Jag 

valde att undersöka hur min handledare arbetade med genrer i sin klass. Intresset låg 

även på hur läraren la upp undervisningen kring genrer, om hon arbetade implicit, då 

läraren förutsätter att eleverna lär sig mönster för de olika genrerna automatiskt vilket är 

det vanligaste i skolor med mestadels svenska barn. Eller om hon skulle påvisa olika 

sätt att skriva genrer på ett explicit sätt som är förmånligt för andraspråkselever då de 

inte har samma kulturella bakgrund (Kuyumcu, 2004). Observationerna utfördes 

ämnesövergripande.  

Jag kan nu se med facit i handen att jag blandade ihop min roll som vfu praktikant och 

min roll som forskningsstudent. Att använda sig av sin vfu plats har sina fördelar och 

nackdelar. Fördelen är att du känner läraren och alla elever och din närvaro känns 

naturlig och inte inverkar lika mycket på observationerna. Nackdelen i detta fall är att 

det inte blev någon tydlig gräns för vad som var vfu och forskning.  

 

3.4 Genomförandeprocess 

I min undersökning använde jag mig av tre intervjuer bestående av tolv frågor (se 

bilagor 3-5), under intervjun uppstod följdfrågor där läraren utvecklade svaren (se 

bilaga 6).  Jag använde mig även av tre observationer (se bilagor 1-2), två av 

observationerna var strukturerade observationsscheman (se bilaga 1), den tredje var ett 

ostrukturerat observationsschema (se bilaga 2).  

Klassen observerades ämnesövergripande i tre dagar. Jag fokuserade observationerna på 

hur de arbetade med genrer. Under de två första observationerna användes strukturerade 

observationsscheman. Dessa observationer var inriktades på hur eleverna arbetade med 

genrer samt när eleverna fick möjlighet att skriva, läsa och tala i de genrerna. Jag tittade 

på hur de arbetade med det narrativa/berättande, återgivande, instruerande, 

diskuterande/argumenterade, och det beskrivande som är de vanligaste genrerna elever 

arbetar med i skolan (Gibbons, 2006 ). 

Den sista dagen användes ett ostrukturerat observationsschema (se bilaga 2), jag iakttog 

genrer efter ämnen och stoff i undervisningen samt hur de arbetade med det. Detta 

schema är inte lika styrt, jag valde att titta på vilka böcker de använde och vilken 
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litteratur barnen läste. Barnen går och lånar böcker på biblioteket kontinuerligt och 

använder dessa i sin tysta läsning. Denna tysta läsning har stor betydelse i min 

undersökning då man kan se vilka genrer de läser i skolan och på fritiden samt vart i sin 

repertoar de befinner sig. 

Observationsscheman användes som underlag och vävde ihop varje genre för sig.  Varje 

genre fick utgöra ett stycke, där det gick att se vad och hur eleverna hade arbetat med 

genren . På så vis gick det att jämföra det jag observerade, och det som framkom under 

intervjuerna.  

Intervjuer 

Intervjuerna gjordes med läraren i klassen. Första och andra intervjun gjordes öga mot 

öga, och den tredje intervjun gjordes via mejlkontakt. Planen var att göra alla intervjuer 

på tu man hand men som tidigare nämnts så gjordes en överenskommelse att göra den 

sista intervjun via mejl.  

Frågorna i intervjuerna var centrerade kring genrer. Jag ville veta hur och varför hon 

arbetade med genrer. De två första intervjuerna hade frågor som var inriktade på vilka 

genrer barnen fick möta, hur de arbetade med dem, samt om läraren visade på olika 

mönster eller sätt att skriva de olika genrerna m.m.(se bilaga 1-2, 6). I den sista 

intervjun som ägde rum via mejl efterfrågades om läraren såg fördelar med att arbeta 

med genrer eller om läraren upplevde svårigheter med att lära ut genrer samt vilka 

genrer som hon arbetade med i de olika ämnena (se bilaga 7).  

Materialet från de två första intervjuerna genomfördes med en mp3 spelare och 

transkriberades, dvs. att materialet skrevs av ordagrant. Var intervju tog cirka10-

15minuter att genomföra vilket inte översteg 20minuter som skulle vara en max tid 

enligt Gunilla Molloy. Hon ansåg att det skulle ta allt för lång tid att transkribera 

intervjuer som varade längre än 20minuter, med tanke på den komprimerade tiden vi 

hade för att genomföra intervjuer och observationer samt processa data och skriva 

uppsatsen (Gunilla Molloy, 27/8, E347, Stockholmsuniversitet, Frescati). Den tredje 

intervjun som skickades med mejl skrevs av som den var. 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Observationerna gjordes vid tre tillfällen, cirka sex timmar varje gång, vilket motsvarar 

en skoldag. Observationerna riktades inte till endast ett ämne, utan skedde 
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ämnesövergripande för att få en större inblick i när och hur eleverna kom i kontakt, och 

arbetade med genrer, samt för att via observationerna och intervjuerna kunna se om 

läraren arbetade explicit eller implicit i sin undervisning (Bergström, 2008).   

Genom att både göra kvalitativa observationer samt kvalitativa intervjuer där banden 

transkriberades blir validiteten i det data som insamlats mer valid genom att det går att 

jämföra det som sades med det praktiserande arbetssätt läraren hade i klassrummet. 

Denna kombination av metod är den som är vanligast i lärarutbildningen. Data från 

intervjuer samlades vid tre tillfällen, två tillfällen med en mp3 spelare (se bilaga 6), det 

tredje tillfället via mejlkontakt (se bilaga 7). Frågorna var fokuserade på 

problemställningen och centrerades kring genrer. Validiteten stärks än mer när 

intervjuerna bandas och transkriberas, då det ger tillfälle för den intervjuade att fokusera 

på det som sades samt pauser, tonläge m.m. Det kan finnas en stor risk att sådant inte 

uppmärksammas eftersom den som intervjuar är fokuserad på nästa fråga eller 

antecknar samtidigt (Johansson, Svedner, 2006). 

 

Etik 

Det finns en mängd olika teorier om etik, den etik som berörs i denna text är 

professionsetiken som lärare och pedagoger har (Henriksen, Vetlesen, 2001).  

Under en observation bör den som observerar ha syftet med observationen klar, så att 

det som observeras är relevant för undersökningen. Det kan komma upp känsliga frågor 

när man observerar barn, det kan vara frågor som rör familjeförhållanden, mobbning 

eller dylikt. Det är därför viktigt att observatören är väl medveten om vad syftet är samt 

vad som är relevanta data för observationen. Det kan bli svårt att etiskt försvara känslig 

data i arbetet som inte hör till syftet (Björndal, 2005). Eftersom den forskningsetik som 

den som intervjuar har med stor sannolikhet kommer att spegla av sig på intervjun är det 

viktigt att den som intervjuar ber om tillstånd om att få spela in intervjuerna på band, 

samt är mycket tydlig om vad intervjun har för syfte. Den som blir intervjuad måste 

vara införstådd med att denne när som helst kan avbryta intervjun eller begära att få läsa 

det transkriberade materialet eller den slutliga rapporten. 

Läraren blev tillfrågad om denne kunde tänka sig att medverka i min undersökning 

kring hur hon arbetade med genrer, och hon svarade ja. Hon blev informerad om 

undersökningen, dess upplägg samt hur den skulle användas. Informationen 

tillhandahölls genom färdigskrivna informationspapper alla lärarstudenter skulle 
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överlämna från Universitetet, samt genom samtal där jag förklarade att hon kunde 

avsluta intervjuerna eller be mig avsluta observationerna när hon ville. Jag tog även upp 

tystnadsplikten och att allt bandat material skulle förstöras direkt undersökningen var 

klar. Läraren hade informerat elever och föräldrar om att jag skulle komma och 

observera läraren i klassen. Både elever och föräldrar hade en hög acceptans av min 

närvaro i klassen då jag följt dem under min vfu sedan första klass, samt vikarierat när 

ordinarie lärare varit frånvarande. Det var ingen som hade några synpunkter på min 

närvaro i klassen då jag endast observerade läraren och läraren och jag själv gjorde 

avvägningen att endast informera om vad som skulle ske i deras veckobrev. Hade vi fått 

in några synpunkter kring detta hade vi anpassat undersökningen så att dessa elever inte 

varit närvarande när undersökningen gjordes.   

 

Forskningsetik handlar i grova drag om att visa respekt och hänsyn. En forskare skall 

alltid rätta sig efter de regler och etiska kodexar som gäller inom det forskningsområdet. 

Forskaren skall aldrig föra deltagaren i detta fall läraren, bakom ljuset vad syftet med 

undersökningen är, utan vara tydlig med intentionen av forskningen samt tala om att 

deltagaren kan dra sig ur när som helst om den behagar.  

Det är forskarens ansvar att se till att dennes forskning håller en etisk kvallite samt en 

moralisk hög standard (Gustavsson, Hermerén, Pettersson, Bo. 2005)  

 Tystnadsplikten är en viktig etisk lag som måste följas av pedagoger, lärarstudenter och 

de som observerar. Inga namn på elever, lärare eller skolor skall nämnas i arbetet för att 

anonymisera materialet. Om namn skulle göra arbetet mer autentiskt skall namnen vara 

fiktiva (Björndal.2005). I detta arbete nämns inga namn eller skolor och det förekommer 

inga fiktiva namn samt så kommer det inspelade materialet att likvideras när det 

transkriberats för att skydda den intervjuades rättigheter. 

Hur man sedan använder materialet är olika, men alla bör följa den förvaltningsetik som 

finns. Följer man förvaltningsetiken är man restriktiv med det material man får fram, 

endast de som måste läsa materialet skall få tillgång till det. Materialet skall förstöras så 

snart det inte finns användning för det, särskilt försiktig skall man vara med 

inspelningar i form av film och bandinspelningar (Björndal.2005). 

Etik handlar om att bygga upp, stimulera och hålla vid liv en medvetenhet och en diskussion 

om hur man bör handla. Även om vissa frågor som rör etik måste regleras formellt handlar 

etik inte om lagar och regler 



 

14 

 

http://www.vr.se/huvudmeny/etikforforskare.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.html (2009-

08-09, kl 08.50). 

3.6 Metoddiskussion 

Metoden som valdes till denna undersökning var kvalitativ. Eftersom endast en klass 

observerades kan inte resultatet generaliseras utan gäller endast denna klass. Om ett 

flertal klasser hade undersökts på olika delar i Stockholm hade undersökningen blivit 

mer kvantitativ och mer generaliserbar (Johansson, Svedner, 2006). Det hade då även 

varit möjligt att se om det hade varit någon sociokulturell påverkan samt om det var 

någon skillnad i var skolan var placerad. Men på grund av tidsbrist gjordes den 

bedömningen att undersökningen centraliserades till en klass tre. Skolan som valdes var 

den skola som jag haft min vfu i, så jag var väl förtrogen med både, elever, föräldrar 

samt handledaren/klassläraren. Som tidigare nämnts har det både för och nackdelar. De 

fördelar jag kan se är att det redan från start fanns ett förtroende och en acceptans för 

min närvaro i klassrummet. De nackdelar som jag kan skönja är att det blev svårt för 

mig och min handledare att skilja på vfu och forskningen. Det hade kanske varit bättre 

att komma till en skola där inte elever eller klasslärare kände mig för att kunna få ett 

annat resultat. Samtalen och mötena hade då inte blivit så gemytligt och mötena hade 

varit helt nya. Det hade då inte varit lika lätt att kunna fylla i beteenden eller dylikt då 

jag inte skulle haft någon kännedom om denna klasslärare. Jag kom på mig själv med 

att vilja hjälpa och påverka de svar klassläraren gav för att hon skulle förstå vad jag 

menade. Jag blev tvungen att hejda mig och vara tyst vilket kanske inte hade hänt om 

det varit en person jag inte haft en tidigare relation med. Med det i åtanke kanske 

validiteten hade blivit mer genuin då trots att jag inte ville påverka klassläraren kanske 

det skedde omedvetet.  

http://www.vr.se/huvudmeny/etikforforskare.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.html
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4 Genomförande undersökning 

4.1 Resultat 

Bakgrund. 

Utifrån det material som samlats in från tre intervjuer och tre observationer kommer 

resultatet att presenteras. Intervjuerna har spelats in samt transkriberats. Under 

observationerna har en kategorisering gjorts av genrerna för att lättare kunna undersöka 

hur mycket eleverna kom i kontakt med de olika genrerna samt på vilket sätt. Materialet 

har sedan jämförts för att se om det som sades under intervjuerna stämde överens med 

den aktivitet som observerades under observationerna.   

Resultatet av intervjuerna 

 Hur arbetar man med olika genrer i klassen? 

Eleverna läser själva, läser högt och skriver egna texter utifrån teman eller utifrån det de 

arbetar med. Genom att arbeta på det sättet menar läraren att eleverna får redskap för 

hur de skall skriva olika texttyper som berättelse, dikt eller faktatext. Hon visar även hur 

eleverna skall skriva olika typer av texter och gör dem uppmärksamma på skillnaden i 

texterna. Läraren säger att hon inte talar om genrer med eleverna utan mer visar på olika 

typer av texter. Det är skönlitteratur och faktatexter.  

Ehh med tanke på skönlitteratur kan man ju ta upp olika frågor man kan ju lära sig både 

historia och fakta och geografi bara genom att läsa skönlitteratur och sen får man ju mycket 

modeller man får möjlighet att reflektera åå få tänka.  

När eleverna skulle skriva sagor fick de hjälp av läraren som visade hur en saga skulle 

byggas upp. De fick färdiga meningar till en början, för att se hur en saga kunde börja, 

och för att komma igång, och till mitten för att eleverna skulle föra sin saga vidare, och 

till slutet för att de skulle se hur en saga kan avslutas.   

Genom detta ville läraren få eleverna uppmärksamma på att en saga har en början en 

mitt och ett slut. Läraren påvisar hur eleverna kan lägga upp strategier när de ska skriva 

faktatexter genom tankekarta, stödord, och genom understrykningar av viktiga delar i 

texten m.m.  

Ja, eh det gör jag framförallt eh, Eh om man tittar på om man hur man ska skriva ett brev så 

måste dom få en prototyp för hur den här texten ska se ut eller hur man nu ska skriva en en  
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dikt. Så kan jag ju ge olika modeller som man kan använda sig utav de eller om man vill 

skriva en eh en eh en saga eller berättelse eh ofta hur börjar man, hur hur skapar man spänning 

åå hur gör man ett bra slut. 

Läraren berättar att eleverna själva lånar böcker till tystläsningen det vill säga de böcker 

eleverna har när de läser tyst i skolan Det enda kravet hon har är att det skall vara en 

kapitelbok. Alla barnen ska läsa en kapitelbok för att främja flytet i läsningen samt få 

ökad läsförståelse. Under besöken på biblioteket får eleverna hjälp av en bibliotekarie 

om de önskar det, som ger förslag på böcker som kan passa eleverna. Läraren tar även 

hjälp av bibliotekarien med böcker till högläsningen i klassen. Bibliotekarien kan hjälpa 

läraren att hitta en bok eller ge förslag på olika böcker som skulle passa till ett tema som 

skolan eller klassen arbetar med, saker läraren vill ta upp som kan röra etiska eller 

moraliska frågor m.m.  Läraren läser alltid alla böcker innan hon läser dem högt för 

klassen, för att försäkra sig om att de är lämpliga för deras ålder, förförståelse samt att 

de är fängslande och underhållande böcker.  

Sedan brukar jag läsa igenom det först, läser eller, ska jag läsa högt inför klassen så jag vet 

vad det handlar om som tar upp just det som jag vill belysa eller eh det kan ju vara för svår 

litteratur som inte är lämplig. Och så tar jag hjälp utav bibliotekarien åh även specialläraren 

kan hjälpa till i när man väljer lite olika litteratur i skolan då till läsgrupper. 

 

 Vad vill läraren uppnå med arbetet kring texttyper? 

 

De fördelar läraren ser med att arbeta med texttyper är att det skapar variation samt att 

eleverna får möta texter de inte skulle möta i vanliga fall, på så vis får de nya 

infallsvinklar till texter.  

Och sen att det ehh, högläsningen som jag väljer i klassen kan bero på att jag vill ta upp ett 

visst tema kanske kamratskap eller fantasi eller en fabel eller så är ju det ett sätt att få en större 

variation.  

Ehh ett ehh större register av olika former av litteratur. Och eh böcker som jag väljer att läsa 

då styrs ju av temat som vi har på skolan. Eller som jag tycker att det viktigt att ta upp det här 

med relationer och kamratskap för att få en bra klimat i klassen eller andra viktiga.  

 

 Vilka genrer arbetar läraren med i klassen? 

I sin undervisning är det skönlitteratur och faktatexter som dominerar, läraren berättar 

att det beror på att eleverna inte är så gamla ännu. Hon tycker att det är viktigt med 

skönlitteratur, för genom skönlitteratur lär sig eleverna om sin kultur, och det främjar 
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deras identitet. De lär sig om andra kulturer, andra världar, att familjer kan se olika ut 

samt om det sociala samspelet. Det skapar även lust och fantasi till deras egna 

författarskap menar hon. Texttyper är inget som läraren enbart arbetar med i svenska 

utan i alla ämnen, faktatexter arbetar hon mestadels med i naturorienterade och 

samhällsorienterade ämnen samt med skönlitterära och narrativa texter i svenska och 

matematik.   

Ja, främst skönlitteratur olika slags faktatexter det kan vara, det kan handla om djur det kan 

handla om historia, universum aum, läsa dikter, skriva dikter, brev, film, reportage, 

tidningsartiklar. 

Läraren berättar att hon tillsammans med specialläraren har nivågrupperat barnen och 

placerat dem i läsgrupper efter deras läsförmåga. Detta gjordes efter att eleverna fått 

göra ett prov för att se var de låg i sin läsutveckling. Många i klassen var goda läsare 

men det visade sig att det fanns elever som behövde extra stöd. Grupperna samt 

böckerna är anpassade efter elevernas läsförståelse, de grupper som behöver extra stöd 

har även en lärare som stöttar dem. 

Resultatet av observationerna 

Resultatet kommer att återges i de kategorier som definierar olika genrer eller texttyper i 

denna uppsats. Återgivande, instruerande, narrativ/berättande, beskrivande samt 

diskuterande/argumenterande. Resultatet kommer att kategoriseras efter genre samt 

efter i vilken utsträckning de förekom i klassrummet. Samtliga genrer kommer att 

skildras efter i vilken utsträckning eleverna fick tillfälle att läsa och skriva i respektive 

genre, med undantag för diskuterande/ argumenterande där hur ofta de utryckte sig 

muntligt, kommer att mätas från de strukturerade observationerna. Detta beror på att 

eleverna endast använde denna genre i form av diskussioner och samtal. 

Kategoriseringen av dessa specifika genrer har hämtats ur boken Stärk språket stärk 

lärandet, och sedan använts som utgångspunkt i ett observationsschema (se bilaga 1). 

Återgivande- Denna genre var den mest förekommande under observationerna. 

Eleverna fick tillfälle att läsa och återge i brev de skrev, samt i faktatexter. Klassen 

brevväxlar med en annan klass från en annan stad i Sverige och har gjort det under ett 

par år.  Faktatexterna förekom för det mesta under religionslektionerna samt under 

naturorienterande ämnen där de återgav det de läst om.  

 Eleverna skrev återgivande när de svarade på breven de fått och när de skrev 

faktatexter. I vissa av sina arbetsböcker, rättades hypoteser genom att först ställa en 
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hypotes i naturkunskap, sedan experimentera, för att till sist jämföra hypotesen med 

resultatet och rätta resultatet av hypotesen om de gissat fel. Eleverna skrev av meningar 

som de skulle ha i rättskrivning från ett blädderblock, samt skrev dagbok om vad de 

varit med om under helgen varje måndag.  

Instruerande- Instruerande var den genre som eleverna arbetade näst oftast med. 

Eleverna läste instruerande när de följde instruktionerna i sina arbetsböcker och 

arbetskort, samt före varje lektion. Det finns en tradition i skolan där läraren skriver upp 

målet för varje lektion på tavlan, samt vad eleverna ska börja och fortsätta med.  

Eleverna skrev instuderande när de skrev ned sina mål för veckan i sin veckoplanering, 

deras mål för terminen samt i naturorienterade och samhällsorienterande ämnen när de 

skrev vad de gjorde, hypoteser och vad som hände.  

Narrativ/Berättande- På morgonen och när de får tid över under en lektion läser 

eleverna tyst i sina kapitelböcker, i arbetsböckerna samt ramsor .  

Eleverna skrev narrativt/berättande när de skrev mattesagor, spöksagor till halloween 

och i olika arbetsböcker. 

Beskrivande- Eleverna läste beskrivande när de svarade på frågor i engelska samt vad 

de skulle göra i deras veckoplanering. 

Eleverna skrev beskrivande i engelska och i rytmiken där de fick rita bilder som beskrev 

en sång. 

Diskuterande/Argumenterande- Eleverna varken skrev eller läste 

diskuterande/argumenterande. Däremot uttryckte de sig muntligt i den genren. Tillfälle 

till det gavs när eleverna skulle motivera sina svar till uppgifter i svenska, när eleverna 

talade om etik och olika dilemman, de fick ge förslag till lösningar samt motivera varför 

det skulle vara bra. 

Materialet från den ostrukturerade observationen styrkte de tidigare observationerna, det 

fanns utrymme till att samla material om vilka böcker eleverna arbetade med, vilka 

böcker de läste och lånade på biblioteket (se bilaga1-2).  

 

4.2 Analys 

Introduktion 

I analysen kommer de resultat som framkommit i observationerna samt intervjuerna 

ställas i realitet till det som tagits upp i teoriavsnittet.  Uppfattningen läraren har om sitt 
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sätt att undervisa kring genrer kommer att ställas mot observationerna. Detta görs för att 

se om hennes uppfattning kring hur hon arbetar med genrer stämmer överens med de 

observationer som gjorts. Eftersom läraren själv inte ansåg att hon arbetade med genrer 

utan med texttyper som är en synonym till genrer som nämnts tidigare kommer analysen 

även belysa om läraren arbetade explicit eller implicit eller blandade de båda 

undervisningssätten. 

Analys av intervjuerna 

 Hur arbetar man med olika genrer i klassen? 

 

Läraren anser inte att denne arbetar med genrer i klassen, utan med texttyper eller typer 

av texter (se bilaga 4).  

Att uppfatta dessa två begrepp som samma företeelse skriver Kuyumco (2004) är 

vanligt förekommande, genrer och texttyper uppfattas som en definition fast det inte är 

så (Kuyumco, 2004). 

Trots att läraren säger att denne inte arbetar med genrer så blir det något motstridigt. 

Detta beror på att läraren berättar att genom att arbeta på ett visst sätt, så får eleverna de 

verktyg som de behöver för att skriva olika texttyper, samt att hon lyfter fram skillnaden 

på olika texter, och ger eleverna mallar för hur dessa texter skrivs (se bilaga 6).  

Motstridigheten ligger då i att detta är en definition som kategoriserar genrer 

(Kuyumco, 2004). Enligt de definitioner som använts i denna uppsats så är lärarens 

definitioner av texttyper och genrer densamma om man ser till de teorier som använts i 

teoridelen (Kuyumcu, 2004, Gibbons, 2006, Perme, 2007). 

Eftersom läraren lägger fram mönster för hur en text skall skrivas för eleverna skulle det 

kunna uppfattas som att läraren arbetar explicit med genre i sin undervisning.  Detta 

beror på att om en lärare arbetar explicit betyder det att läraren har en formstyrd 

undervisning där denne visar på hur en viss genre är uppbyggd och vilket mönster som 

man skriver den i, samt i vilken social och kulturell kontext den skall tillämpas  

(Gibbons, 2006). 

Läraren berättar att hon försöker ge eleverna strategier i hur de skall skriva faktatexter 

genom att de får öva på att använda sig av tankekarta, stödord samt understrykningar. 

Just dessa verktyg samt, idéer, frågor, mm förespråkar Gibbons (2006) och Hedeboe & 

Polias (2008) för att samla kunskap om ett ämne i en explicit undervisning. Hon har 
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även anpassat böcker och arbeten efter det tema som skolan arbetar med. Detta är bra 

för att strukturera upp skrivandet och skapa en ämnesövergripande genre arbete 

 (Malmgren, 1997, Kåreland & Lindh, Munther, 2005). 

 

 Vad vill läraren uppnå med arbetet kring texttyper? 

Eleverna i klassen går till biblioteket varannan vecka och lånar böcker. Det enda krav 

som eleverna har är att det skall vara en kapitelbok. Det kravet har läraren för att det ska 

främja deras läsförmåga. Om det är någon speciell fråga, etiskt dilemma eller tema som 

ska belysas brukar läraren ta hjälp av bibliotekarien för att hitta en passande bok till 

högläsning i klassen (se bilaga 6).  

Det stora ansvaret ligger givetvis på läraren, och att läraren har kunskaper i de olika 

genrerna och uppdateringar när det gäller litteraturen. Det är lärarens uppgift att ta reda 

på var eleven ligger och vad eleven behöver för att läraren skall kunna göra 

anknytningar på elevernas erfarenheter (Mehlum, 1994). Ewald skriver att om 

styrningen från läraren blir för stor kan detta påverka eleverna negativt i deras läsning. 

När eleverna får påverka innehållet i sin undervisning och i sin läsning så får det en 

positiv inverkan och eleverna känner sig delaktiga (Ewald, 2007). I detta fall så har 

eleverna stor inverkan på vad de skall läsa. Läraren fordrar endast att det skall vara en 

kapitelbok för att de ska få bättre läsförståelse samt om det är något som hon anser 

behövs ta upp i klassen för att det ska bli en bättre atmosfär eller om skolan arbetar med 

något speciellt tema (se bilaga 4). 

Det är tydligt att läraren strävar efter att eleverna kommer i kontakt med olika texttyper 

samt får introduktion och mönster till hur de skrivs och är uppbyggda. Genom att 

eleverna kommer i kontakt med olika genrer och får strategier för hur de skall skrivas 

får eleverna adekvat ämneshjälp, samt en språklig fördel för att kunna processa och 

skriva en genre (Mehlum, 1994). Det är av stor vikt att läraren presenterar genrerna 

successivt för att bygga upp elevernas förståelse kring en genre för att det inte ska bli 

för abstrakt (Malmgren, 1997). Detta blev påtagligt att läraren gjorde, då hon förklarade 

hur hon lagt upp arbetet kring sagor för att alla elever skulle förstå att en saga hade en 

början, en mitt och ett slut (se bilaga 4). 

 

 Vilka genrer arbetar läraren med i klassen? 
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Läraren berättar att hon arbetar med de flesta texttyper men att det är skönlitteratur och 

faktatexter som dominerar i hennes undervisning just nu men att hon planerar att arbeta 

mer ingående med andra texttyper när eleverna blir äldre. Eleverna arbetar med svenska 

under svenska lektionerna men läraren anser att svenska är något som man arbetar med i 

alla ämnen. 

Genom att läraren arbetar ämnesövergripande lär sig eleverna språkundervisning i andra 

ämnen (Bjar, 2006). Om eleverna får mönster och strategier för hur de skall skriva olika 

genrer lär de sig även det specifika metaspråk som var genre och varje ämne har  

(Hedeboe & Polias, 2008, Mehlum, 1994). 

Läraren anser att allt fokus inte skall ligga på formen av arbetat utan även på att 

eleverna skall känna lust i sitt lärande och skrivande. Läraren menar att genom att läsa 

mycket skönlitteratur ökar elevernas fantasi och lust att läsa och skriva. Detta sätt att se 

på undervisningen kallas ett implicit undervisningssätt. Med det menas att man 

fokuserar mer på skriv och läslusten i stället för på formen av arbetet. Denna 

undervisning förutsätter att eleverna lär sig de mönster som hör till olika genrer genom 

att de läser, och kommer i kontakt med dem. Vilket är tvärtemot vad ett explicit 

arbetssätt är. Ett explicit undervisningssätt är väldigt formstyrt där man förutsätter att 

eleverna behöver modeller för varje genre och en utförlig genomgång hur de är 

uppbyggda (Berg, Nestlog, 2008). 

 

 

Analys av observationerna 

 

Trotts att den vanligaste förekommande genren i de yngre åldrarna i grundskolan är den 

berättande genren (Bjar, 2006), så var det återgivande som eleverna skrev och läste 

oftast. 

Anledningen till det kan vara att de har börjat skriva mycket faktatexter i samband med 

att de startat med religion. En annan anledning kan vara att de brevväxlar med en annan 

klass, att de börjat skriva hypoteser som de sedan rättade, samt att de i naturvetenskap 

återger i detalj vad som skett under experimenten (se bilaga 4). 

Den berättande genren kom endast på en tredje position med utgångspunkt i hur ofta 

den förekom aktivitetsmässigt bland eleverna. Instruerande placerade sig före med 

anledning av att de börjat arbeta med böcker som innehade högre svårighetsgrad, samt 
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att de i större utsträckning än tidigare behövde följa instruerande förklaringar för att 

veta vad de skulle göra i sina arbetsböcker.   

Berättande texter läste barnen varje morgon o när de fick tid över . De skrev då och då 

berättande texter, oftast till olika teman men ibland även vid högtider. Berg, Nestlog 

 (2008) skriver att eleverna är välförtrogna med berättande texter men saknar verktyg 

och kännedom hur de skall skriva diskursiva och argumenterande texter på ett nöjsamt 

sätt. 

Dessa fakta stämde bra överens med i vilken omfattning eleverna i denna klass arbetade 

kring den argumenterande genren, då den endast förekom muntligt. Den 

argumenterande genren är bevisat en svårare genre att lära sig för elever. Det krävs att 

läraren övar mycket med eleverna hur man argumenterar muntligt och ger dem texter 

och mönster för hur en argumenterande text skall skrivas samt i vilken social kulturell 

kontext den är lämpad (Bjar, 2006, Berg, Nestlog, 2008). 

 

. 

4.3 Sammanfattning av genrepedagogiken och 

nyretorikens undervisningssätt  

Överlag anser jag att läraren arbetade på ett tillfredställande sätt både med en explicit 

och implicit undervisning. Personligen tror jag inte enbart på det ena eller det andra 

undervisningssättet utan en kombination då båda har erhållit en stor mängd kritik. Jag 

vidhåller den kritik som riktats till Nyrettorikens implicita undervisningssätt då det ter 

sig självklart att elever inte kan lära sig olika mönster och texters uppbyggnad endast av 

att läsa olika texter (Hedeboe, Polias, 2008, Berg, Nestlog, 2008). Men trots detta är det 

explicita sättet att undervisa är att föredra av dessa två. Dessutom anser jag att en alltför 

formstyrd genreundervisning kan döda lusten att skriva och läsa. Ibland måste man 

kunna lägga bort alla regler och bara få lust läsa och leka med sina texter. Ett mer 

didaktiskt inslag i det explicita undervisningssättet skulle möjligtvis göra den fullkomlig 

(Berg, Nestlog, 2008). 

Det är en svår balansgång och den stora utmaningen ligger i att läraren skall hitta en 

balans mellan utmaning och stöd som kompletterar varandra (Hedeboe, Polias, 2008).    
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5 Resultatdiskussion  

5.1 Introduktion 

Genom att jag observerat och undervisat i klassen har jag lärt mig oerhört mycket om 

hur man kan arbeta med olika texter och genrer. Det är aldrig för tidigt att introducera 

olika genrer för eleverna då det ger dem en förförståelse och försmak för vad som 

komma skall. Mötet blir då inte ohanterligt då de redan har stött på texterna innan, och 

självförtroendet stärks. 

Jag har även förstått hur lyckligt lottad jag är som har fått en så otroligt hängiven och 

generös handledare. En handledare som alltid tar sig tid och ger mig all plats jag vill ha. 

Detta är möjligt genom att hon inte slaviskt följer sidorna i boken utan ser till barnens 

kunskap, och ständigt tar nya beslut om hur en lekton kommer att fortskrida. Det är ett 

flertal gånger hon har fått lägga sina planer för en lektion på hyllan för att eleverna 

behöver diskutera etiska frågor eller världsliga ting.  

5.2 Utvärdering av lärarens arbetssätt 

 

De svagheter eller frågetecken som jag kunde se var att läraren inte verkade särskilt 

insatt i det explicita undervisningssättet trotts att hon praktiserade det (Gibbons, 2006). 

Det hade varit önskvärt att läraren hade haft kännedom om hur Australienskolan samt 

hur de arbetade även om hon själv inte valde att arbeta med den metoden, då det är var 

lärares uppgift att hålla sig ajour och ständigt hålla sig uppdaterad på nya råd och rön.  

Hade läraren varit det hade det inte varit en sådan förvirring kring vad som definierar en 

genre i de yngre åren i grundskolan. Läraren hade även kunnat se en koppling varför 

texttyper och genrer ibland flyter ihop för många och skapar en definition (Kuyumcu, 

2004). Gibbons (2006), Kuyumcu (2004), Perme (2007) skriver om att det finns 

grundläggande texttyper som jag skrivit om tidigare något som läraren inte var 

förtrogen med.  

Läraren talade om faktatexter och skönlitteratur som olika genrer vilket det givetvis är 

men att det hade varit att föredra att läraren kände till de grundläggande genrerna då det 

är något som skulle kunna vara användbart att arbeta efter i grundskolans yngre åldrar 

(Gibbons, 2006, Kuyumcu, 2004, Perme, 2007). 
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Eftersom den argumenterande genren förekom i lägst utsträckning, samt endast 

muntligt, bör läraren även arbeta mer intensivt med den genren. De argumenterande 

texterna är bevisat svårare för eleverna att lära sig och inte alltid förekommer i deras 

vardag på samma sätt som berättande texter. De behöver även en kognitiv mognad för 

att genren inte skall uppfattas som allt för abstrakt. Eleverna behöver därför oftast lära 

sig denne genre successivt och mer ingående när det gäller uppbyggnad, och när de 

skall skriva och tala argumenterande (Bjar, 2006).  

De svagheter eller frågetecken som jag kunde se var att läraren inte verkade särskilt 

insatt i det explicita undervisningssättet trots att hon praktiserade det (Gibbons, 2006). 

Det hade varit önskvärt att läraren hade haft kännedom om hur Australienskolan samt 

hur de arbetade även om hon själv inte valde att arbeta med den metoden, då det är var 

lärares uppgift att hålla sig ajour och ständigt hålla sig uppdaterad på nya råd och rön.  

Hade läraren varit det hade det inte varit en sådan förvirring kring vad som definierar en 

genre i de yngre åren i grundskolan. Läraren hade även kunnat se en koppling varför 

texttyper och genrer ibland flyter ihop för många och skapar en definition (Kuyumcu, 

2004). Gibbons (2006), Kuyumcu (2004), Perme (2007) skriver om att det finns 

grundläggande texttyper som jag skrivit om tidigare något som läraren inte var 

förtrogen med.  

Läraren talade om faktatexter och skönlitteratur som olika genrer vilket det givetvis är 

men att det hade varit att föredra att läraren kände till de grundläggande genrerna då det 

är något som skulle kunna vara användbart att arbeta efter i grundskolans yngre åldrar 

(Gibbons, 2006, Kuyumcu, 2004, Perme, 2007). 

Eftersom den argumenterande genren förekom i lägst utsträckning, samt endast 

muntligt, bör läraren även arbeta mer intensivt med den genren. De argumenterande 

texterna är bevisat svårare för eleverna att lära sig och inte alltid förekommer i deras 

vardag på samma sätt som berättande texter. De behöver även en kognitiv mognad för 

att genren inte skall uppfattas som allt för abstrakt. Eleverna behöver därför oftast lära 

sig denne genre successivt och mer ingående när det gäller uppbyggnad, och när de 

skall skriva och tala argumenterande (Bjar, 2006).  

Det är tydligt att läraren arbetat explicit i sin undervisning, dock inte lika formstyrt som 

Australienskolan. Det går även att skönja en implicitundervisnings sätt i hur hon främjar 

skrivlusten framför uppbyggnaden av texten. Fokus ligger på att eleverna skriver, inte 

hur de skriver. Med visst förbehåll för vilken elev det är.   



 

25 

 

5.3 Australienskolan och processkrivandet 

ställs mot varandra 

Det är viktigt att läraren utgår ifrån vad eleverna kan och förmår för att sedan bygga och 

vidareutveckla på det (Malmgren, 1997).  

Scaffolding är en process där läraren vägleder eleverna i de språkliga mönster som finns 

samt till vilken kontext de hör i fyra olika steg: 

Läraren och eleverna undersöker textens kontext. Läraren tar här reda på vad eleven har 

för förkunskaper och vilka luckor som eventuellt finns samt sätter upp syfte och mål 

med aktiviteten. 

Läraren och eleverna granskar hur en text är uppbyggd samt vilket mönster den har. 

Läraren och eleverna skriver en text tillsammans 

I de första tre stegen har läraren och eleverna analyserat hur en text är uppbyggd, till 

vilken kontext den tillhör samt vilket mönster som passar till rätt text. I steg fyra skriver 

eleverna egna texter (Hedeboe & Polias, 2008). 

Denna metod anser jag skulle kunna vara av intresse, men det beror givetvis på de 

elever som går i klassen. Som lärare måste man ständigt avväga situationen och 

omvärdera sina beslut då ingen klass är den andre lik. 

Överlag anser jag att läraren arbetade på ett tillfredställande sätt både med en explicit 

och implicit undervisning. Personligen tror jag inte enbart på det ena eller det andra 

undervisningssättet utan en kombination då båda har erhållit en stor mängd kritik. Jag 

vidhåller den kritik som riktats till Nyretorikens implicita undervisningssätt då det ter 

sig självklart att elever inte kan lära sig olika mönster och texters uppbyggnad endast av 

att läsa olika texter (Hedeboe & Polias, 2007, Berg, Nestlog, 2008). Men trotts detta är 

det explicita sättet att undervisa är att föredra av dessa två. Dessutom anser jag att en 

alltför formstyrd genreundervisning kan döda lusten att skriva och läsa. Ibland måste 

man kunna lägga bort alla regler och bara få lust läsa och leka med sina texter. Ett mer 

didaktiskt inslag i det explicita undervisningssättet skulle möjligtvis göra den fullkomlig 

(Berg, Nestlog, 2008). 

Det är en svår balansgång och den stora utmaningen ligger i att läraren skall hitta en 

balans mellan utmaning och stöd som kompletterar varandra (Hedeboe & Polias, 2008).   
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Framtida forskning  

I framtiden skulle jag vilja forska kring hur man kan jobba ämnesövergripande med 

profileringen tema. Det skulle vara intressant att få kunskap kring hur ett sådant arbete 

kan läggas upp och genomföras på ett adekvat sätt samt vilka metoder som varit mest 

utvecklande. Det skulle även vara intressant och lärorikt att forska kring hur man arbetar 

med en klass vars elever ligger på olika kunskaps nivåer. Det skulle även vara av 

intresse att få åka på studiebesök på olika skolor kanske i olika länder där de har 

utvecklat olika gynnsamma metoder för hur de tacklar en heterogen klass.  
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Bilaga 1: Strukturerat observationsschema 

 

Typ av 

text/Genr

er 

Återgivan

de 

Narrativ/Berätta

nde 

Instruerand

e 

Diskuterande/ 

Argumenterande 

Beskrivan

de 

Tillfälle 

att läsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läste upp 

sina brev. 

………… 

Fakta text 

om ett 

djur. 

 

Läste tyst på 

morgonen i deras 

egenlånade 

böcker. 

……………… 

Läste 

Läsförståelse A. 

……………… 

Läste stj och skj 

ramsor. 

Veckans ord 

samt 

Språklära. 

………. 

Mattebok 

………... 

Varje 

lektion.  

Mål, Börja 

med, fortsätt 

med. 

……….. 

Vad som ska 

göras i 

veckans or d 

samt Ma. 

 En svara 

på frågor. 

………. 

Läsa om 

vad som 

ska göras i 

olika 

böcker 

samt läsa 

beskrivand

e 

faktatexter 

om djur 

och natur. 

  

Tillfälle 

att skriva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriva en 

faktatext 

om ett djur 

………... 

Läsförståel

se A 

svarar på 

frågor till 

texten. 

……….. 

Skrev 

dagbok om 

det som 

Skriver egna 

mattesagor. 

……………… 

Skriver 

spöksagor. 

…………….. 

Skrev stj och skj 

ramsor. 

Skriver 

veckoplaneri

ng, målen 

samt hur de 

ska nå dit. 

 En 

……….. 

Rita bilder 

till sång. 
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hänt dem 

under 

helgen. 

………. 

Rättade 

hypoteser 

samt 

återgav det 

rätta 

svaret. 

………. 

Skrev av 

det som 

var deras 

rättskrivni

ng. 

Tillfälle 

att 

uttrycka 

sig 

muntligt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Motiverar svar till 

Läsförståelse A. 

…………………

…….. 

Svarar och 

argumenterar om 

vad de ska göra åt 

olika dilemman 

som finns i skolan 

samt ger förslag 

hur det kan lösas 

och vilka 

reprimander som 

de tycker är 

lämpliga. 

…………………

……. 

Svarar på frågor 

om en text genom 

att kunna läsa 

mellanraderna och 

dra slutsatser samt 

motivera svaren. 
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Bilaga 2: Ostrukturerat observationsschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnens böcker. Böcker från biblioteket, Pojken och tigern med arbetsblad, 

Läsförståelse A. faktatexter om religion just nu bibeln, Språklära3. Veckans ord. Brev 

de skriver med brevvänner i Katrineholm, Bokrecensioner skriver barnen, Faktatexter 

Tema                                   

 

Vilken genre Beskrivning vad 

hände? 

Vad 

görs? 

Övrigt 

Sv/Ma 

 

Återgivande, 

berättande, 

instruerande, 

beskrivande 

Eget arbete. Korsord, 

sagor 

Språklära, 

matte, 

veckansord, 

kapitelbok, 

faktatext, 

religion, no. 

musik 

 

beskrivande Sjöng  Ritade 

rutor som 

beskrev 

vad de 

ville att 

läraren 

skulle 

sjunga 

om i 

deras 

sång. 

Skrev sedan i 

deras 

musikböcker. 

Faxuellt 

 

Återgivande  Svarade på 

frågor med 

svarsalternativ i 

nutidsorientering 

och fakta.  

Svarar på 

frågor.  

Allmänbildning 
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om växter, djur m.m. mattekort, arbetskort, spel, sagobok, engelska. Dagbok, 

Läsgrupper med nivåutformade grupper och nivåer, Ma grupper med olika teman så 

som: no, klockan, ute matte där de mäter, vikt. 
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Bilaga:3: Intervjufrågor 

 

 Intervju 1: Första Intervjun av läraren bestod i fyra frågor:  

 Vilka olika genrer får dina elever möta i din verksamhet? 

 Vilka genrer får de möjlighet att läsa? 

 Hur arbetar du med litteraturen/genrer i klassen? 

 Är det några eller någon genrer som dominerar i din undervisning? 

 

Intervju 2: 

Intervju två av läraren bestod även den av fyra frågor som vidare utvecklar 

frågorna i intervju ett. 

 Väljer du medvetet vilka genrer som eleverna får möta? Hur väljer du och 

varför? 

 Vilka böcker väljer du till högläsningen? Varför väljer du dessa böcker? 

 Undervisar/visar du på hur eleverna skall skriva olika texter/genrer? 

 Hur visar du eleverna hur de skall skriva olika texttyper? 

 

Intervju 3: 

 Tycker du att det finns svårigheter med att lära ut genrer? Vilka i så fall? 

 Vilka fördelar ser du i att arbeta med genrer? 

 Vilka genrer tycker du finns representerade i de olika ämnena du 

undervisar i? 
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Bilaga 4: Transkribering av intervjurna Intervju:1 Vilka olika genrer får 

eleverna möta i din verksamhet? 

Ja, främst skönlitteratur olika slaggs faktatexter det kan vara, det kan handla om djur det kan 

handla om historia, universum aum, läsa dikter, skriva dikter, brev, film, reportage, 

tidningsartiklar,  

Vilka genrer får de möjlighet att läsa eller skriva? 

Ja de läser mycket skönlitteratur de får själva välja böcker som dom får läsa tyst i dom får också 

läsa olika skönlitteratur som vi väljer i läsgrupper. Eh dom får då, får även läsa andra böcker 

som vi då har som hö öh läxläsbok som handlar om en historia som även ingår geografi i dom 

böckerna. Och olika korta berättelser med läsförståelse. 

Är det någon eller några genrer som dominerar i din undervisning? Varför gör den 

det? 

Det är skönlitteratur och faktatexter. Ehh med tanke på skönlitteratur kan man ju ta upp olika 

frågor man kan ju lära sig både historia och fakta och geografi bara genom att läsa skönlitteratur 

och sen får man ju mycket modeller man får möjlighet att reflektera åå få tänka. Och få 

information om andra människors sätt att leva och fundera och tänka å ge möjlighet till olika 

reflektioner och frågor å de får mycket insikt om sig själv å vår kultur å andra kulturer 

socialtsamspel andra världar, länder, familjer. Ja man lär sig förstå hur andra kan tänka å, å då 

kanske ha en möjlighet att få större empati å utveckla sin fantasi å. Sen tycker jag ju då att 

faktatexter och skönlitteratur kompletterar varandra man får kunskap på olika sätt. Och sen kan 

ju också skönlitteratur ge lust till att läsa. Samtidigt som faktaböcker och någonting som  man 

brinner för och är intresserad av kan ju också ge en lust till att skriva och berätta om de.  De du 

kan ju också berätta det, du kan skriva du kan måla du kan ju också, ehh det som grundar sig på 

de här olika faktatexterna skönlitteratur som du sen också kan förmedla till andra och kan de ge 

nya tankar och diskussioner.   
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Intervju: 2 

Väljer du medvetet vilka genrer eleverna får möta? Hur väljer du, och varför? 

Ja det sa jag ju förut att dom väljer ju själva vad dom vill läsa som tyst läsning och de får också 

då hjälp av bibliotekarien för att välja litteratur. Ehe dom går eh var fjortonde dag till biblioteket 

. Men eh att tydliggöra för dom på ett medvetet sätt vad olika genrer är eh  det kanske jag inte 

gör säger ordet genrer  men jag kanske tar upp att det finns olika typer av litteratur. Och sen att 

det ehh, högläsningen som jag väljer i klassen kan bero på att jag vill ta upp ett visst tema 

kanske kamratskap eller fantasi eller en fabel eller så är ju det ett sätt att få en större variation. 

Ehh ett ehh större register av olika former av litteratur. Och eh böcker som jag väljer att läsa då 

styrs ju av temat som vi har på skolan. Eller som jag tycker att det viktigt att ta upp det här med 

relationer och kamratskap för att få en bra klimat i klassen eller andra viktiga frågor. Sedan 

brukar jag läsa igenom det först, läser eller, ska jag läsa högt inför klassen så jag vet vad det 

handlar om som tar upp just det som jag vill belysa eller eh det kan ju vara för svår litteratur 

som inte är lämplig. Och så tar jag hjälp utav bibliotekarien åh även specialläraren kan hjälpa 

till i när man väljer lite olika litteratur i skolan då till läsgrupper. 

Vilka böcker väljer du till högläsningen varför väljer du dessa böcker? 

Ja det svarade du på.  Mmmmm. 

 

Undervisar du eller påvisar du hur eleverna skall skriva olika genrer? 

Ja, eh det gör jag framförallt eh, Eh om man tittar på om man hur man ska skriva ett brev så 

måste dom få en prototyp för hur den här texten ska se ut eller hur man nu ska skriva en en  dikt. 

Så kan jag ju ge olika modeller som man kan använda sig utav de eller om man vill skriva en eh 

en eh en saga eller berättelse eh ofta hur börjar man, hur hur skapar man spänning åå hur gör 

man ett bra slut. Och vad är ett bra slut egentligen försöka få en fast form och det är ju samma 

med faktatexter också. Vad är det som är väsentligt, hur kan jag förmedla de och eh de 

mmm.   

I en artikel också då ra, man kan ju ta hjälp utav tankekartor, titta på modeller hur andra skrivit 

och så vidare  

Mmmm Ja, det var här: Hur visar du eleverna hur de ska skriva olika texttyper? 

Mmmm.  

Det var modeller och  
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Mmmm. Om vi ska tillexempel arbeta med stenåldern eller bronsåldern så brukar jag be dom att 

plocka ihop och även söka på andra bibliotek som just tar upp det temat och så lånar jag dom 

böckerna och tar dom till klassrummet så barnen får använda böckerna som komplement till den 

faktaboken vi har då da.  

Ni har eget bibliotek då?  

Ja, just det så att dom får läsa skönlitteratur då och sen får läsa om bronsåldern då da. Få läsa 

om en pojke eller flicka som levde på den tiden då da.  

Eh aha 

Eh, ja vi har läser ju gamla testamentet ehh i skolan där barnen då får. Jag läser i barnens bibel 

och så får dom även en annan text som just handlar om det tillexempel Salamo eller Salamos 

tempel eller kriget mot eller mmmja mot Geriko.  Och då har vi en även alltså att vi även tittar 

på vi skriver då en faktatext vi både läser och ritar en bild och skriver en egen faktatext då plus 

att vi då kan titta på film. Som tar upp just det här temat, så då blir det som flera som belyser 

samma sak men på olika sätt.  

Läsgrupperna kan du berätta lite hur ni tänkt om dem? 

Eh, framför allt för att vi har nivå grupperat barnen och eh det är en större grupp i klassen som 

är goda läsare ehm duktiga läsare, med god läsförståelse. Och sen har vi tre andra grupper där vi 

färre barn ingår i men varsin men där det ingår en vuxen, för att stötta de här barnen då. Där 

man läser eh där alla barn får turas om att läsa, man skriver ihop, man reflekterar ihop, går 

igenom ord man inte förstår. Så att bygga upp det fattas just det för att bygga upp en god 

läsförståelse. Och det har indelningen har vi gjort därför att vi gjorde ett prov där man tittade på 

läsavkodning, läsförståelse och diktamen. Och utifrån den, det testet så delade vi in barnen i 

dom här grupperna.  

Här ni någon speciell genre som ni läser eller någon speciell texttyp? 

 Det är, barnen fick då. Specialläraren fick ju då pengar för att köpa nya böcker och då var hon 

inne och tittade i klassen vad barnen valde för typ av böcker så att det skulle var lite, lite 

spänning, lite eh kanske spökhistorier, och det skulle vara kanske handla om djur åå det skulle 

vara ehh mysterium åhh. Så att titta lite på dom författare som barnen valde för att få , så så att 

att  barnen  skulle  tycka att det var roliga böcker att läsa och som dom var intresserad av. 

Mmm 

Och det gör vi, i gör vi har läsgrupper vi dom här läsgrupperna har vi fyra gånger i veckan fast 

då gör vi har vi vid två tillfällen så läser vi dom hära skönlitterära böckerna då som har olika 

inriktningar 

Mmmm 

På olika nivåer beroende på hur långt dom har kommit i sin läsutveckling. Sen en utav gångerna 

har vi där vi arbetar med Pojken och tigern och en gång där vi arbetar med Läsförståelse A. Som 
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tar upp olika typer av texter då, det är både teater och faktatexter och emm hur man jobbar med 

en faktatext.  

Finns det någon genre som du tycker är svårare och också barnen tycker är svårare? 

Jag tror att det ehh, poesi tror jag, dikter  

Mmm 

Det är för att jag själv inte kan så mycket då blir det också svårare tror jag att förmedla det om 

jag inte kan så mycket om de. 

Arbetar du med genrer i alla ämnen? 

Ja om man tar mattematik som exempel så ehh är det ju inte bara en färdighetsträning alltså 

träna för att räkna dom fyra räknesätten. Utan det ehh ingår ju även att kunna läsa olika 

instruktioner, olika uppgifter och kunna förstå vad som ligger bakom ehh. Ehh skälva ett 

matematisk tänkande om man. Jag tror inte man att förstå matematiken att den finns överallt så 

måste man också använda. Man kan ju också använda det som små berättelser små händelser 

och då måste ju också barnen få träna att läsa olika uppgifter eller händelser och tolka det 

matematiskt. Och även att själv skriva dom här egna händelser för då kan man också se att de 

förstått matematik och där går alltså både matematik och svenska i varandra. Men man ehh 

måste stötta och hjälpa barnen väldigt mycket och visa på hur man kan använda olika uppgifter. 

Alltså rent bara matematiska uppgifter och omvandla det till en räknesaga eller en 

mattehändelse. Och så måste de få träna mycket tycker jag också få träna mycket att läsa det. 

Annars förstår de inte vad det är för någonting om man tittar bara på matte. 

Mmm. 

I andra ämnen använder du gen eller olika texttyper i andra ämnen förutom svenska? 

Och matte menar du? 

Mmm 

Mmm, Jaaaa vi nämde ju so, och no är ju lika dant där också att det kan bygga på ehh när vi 

jobbade med i biologi tittade vi på lavar. Då, då hade jag en dikt en liten berättelse omkring för 

att dom ska förstå att det är en symbios mellan en svamp och en alg. Också det där att man , jaa. 

I engelska är det ju också det är ju både, ja jag vet inte engelska är ju engelska jag tror inte det 

finns någe det är ju samma som svenska fast på ett annat språk jag vet inte.  

Som man kan använda det ingår ju även bilder, bilder det ingår också bilder och ehh 

tidningsartiklar eller som man då kan använda till att vi både, då ingår det ju både mattematik 

det kan vara no det kan vara so och så skriva till bilder och använda bilder på ehh i matte ehhh 

svenska, so, no. 

Mmmm 

Allting går in i varandra där. 

Mmmm 



 

39 

 



 

40 

 

 

Intervju:3 

Tycker du att det finns svårigheter med att lära ut genrer? Vilka i så fall? 

Lättare med skönlitteratur och faktatexter. Svårare med genrer som t.ex. poesi för jag 

inte kan så mycket om det. Det krävs mer arbete och kunskap vilket gör att det 

minimeras. Det återkommer vid vissa tillfällen i undervisningen.  

Vilka fördelar ser du i att arbeta med genrer? 

Det skapar en variation, och att barnen får möta olika texter m.m. Texter som de kanske 

inte får möta annars. De får också se, höra och lära av varandra. De får nya 

infallsvinklar. 

Vilka genrer tycker du finns representerade i de olika ämnena du undervisar i? 

I svenska är det alla.  

I matte är det sagor. 

I no är det faktatexter och sagor. 

I so är det skönlitteratur, tidningar, reportage och film 

I engelska är det ramsor, dikter och sagor. 
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