
Makt, mångfald och motstånd i 
genrepedagogiken? 
Genrepedagogisk skrivundervisning ur ett critical literacy-

perspektiv 

Mårten Michanek 

Centrum för tvåspråkighetsforskning  
Institutionen för svenska och flerspråkighet 

Kandidatuppsats 15 hp, grundnivå 

Svenska som andraspråk  

Höstterminen 2015 

Handledare: Natalia Ganuza 

English title: Domination, diversity and design in genre pedagogy?  
- Genre pedagogic teaching of writing from a critical literacy perspective



Makt, mångfald och motstånd i 
genrepedagogiken? 

Genrepedagogisk skrivundervisning ur ett critical literacy-perspektiv 

Mårten Michanek 

Sammanfattning 
I denna uppsats diskuteras genrepedagogisk skrivundervisning ur ett critical literacy-perspektiv och 
hur genrepedagogiska lärarhandledningar förhåller sig till olika maktaspekter kring andraspråkselevers 
språk. Instruktioner för skrivundervisning i Lyft språket lyft tänkandet - språk och lärande (Gibbons 
2013) och Låt språket bära - genrepedagogik i praktiken (Johansson & Sandell Ring 2015) har 
studerats diskursanalytiskt. Janks (2010) modell med fyra viktiga aspekter inom critical literacy - 
domination, access, diversity och design - har använts för att utforma fyra kriterier som är centrala i 
uppsatsens analys av undervisningsinstruktioner: maktkritik, tillgänglighet, mångfald och motstånd. 
Analysen visar att genrepedagogikens uttalade ambition, att göra avancerat språk tillgängligt för 
andraspråkselever, finns närvarande i instruktioner genom hela böckerna och kan anses realiserad. 
Värre är det med maktkritik, som genomgående saknas. Båda böckerna använder sig okritiskt av en 
uppdelning i vardags- och skolspråk som riskerar att befästa den låga statusen hos andraspråkselevers 
språkliga uttryck. Gällande mångfald och motstånd uppmuntrar böckerna delvis undervisning som 
avviker från de genrebeskrivningar de presenterar, men de sammanlagda instruktionerna bäddar ändå 
för en relativt strikt och formaliserad undervisning. Slutligen presenteras några idéer för hur 
genrepedagogik skulle kunna kompletteras med annan skrivundervisning för att bättre ta till vara de 
kritiska, inkluderande och subversiva aspekterna som förespråkas inom critical literacy.  
 
Nyckelord: Andraspråksundervisning, critical literacy, genrepedagogik, skolspråk, mångfald, makt, 
motstånd 
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1. Inledning & syfte 
Elever med svenska som andraspråk klarar sig enligt Skolverkets rapporter (2007; 2012; 2013) sämre i 
skolan än övriga elever. Forskningen pekar ut språket som en avgörande faktor: det abstrakta 
skolspråket är svårgenomträngligt för andraspråkselever och påverkar inte bara svenskämnet utan även 
matematikämnet, de samhällsorienterande och de naturorienterande ämnena (Bergman 2000; 
Holmegaard & Wikström 2004; Nygård Larsson 2013). 

En vanlig lösning på problemet med andraspråkselevers bristande skolspråkskompetens är 
genrepedagogisk skrivundervisning. På min och många andras lärarutbildning i svenska som 
andraspråk lyfts genrepedagogiken fram för dess kompensatoriska effekter, hur den genom 
cirkelmodellen kan stötta elever att producera skoltexter vars språkliga strukturer annars ofta förblir 
dolda. Att lära sig genrer är att förstå hur texter anpassas efter innehåll, mottagare och 
kommunikationssätt, samt hur denna anpassning ser ut från disposition ner till ordval (Martin 1985). 

Parallellt med den entusiasm jag känt i mötet med genrepedagogiken har en tveksamhet grott i mig: 
om rådande språkideologiska hierarki missgynnar andraspråkselevers språkliga uttryck, hur utmanas 
denna hierarki av att andraspråkselever genom explicit undervisning får tillgång till register med högre 
status? Att andraspråkselever inte använder de språkliga former, varieteter och diskurser som värderas 
högt i vårt samhälle har sociolingvistisk forskning konstaterat och formulerat som ett demokratiskt 
snarare än ett didaktiskt problem (Stroud 2013; Milani 2013; Bijvoet & Fraurud 2013; Jonsson 2013). 
Det ställer oss lärare inför ett svårt val: antingen ignorerar vi denna hierarki i undervisningen och 
befäster våra elevers marginaliserade positioner, eller så försöker vi genom undervisningen ge 
eleverna tillgång till hegemoniskt språk och bidrar då till att vidmakthålla dess status över elevernas 
språkliga uttryck.  

Hilary Janks är professor i tillämpad lingvistik och verksam inom critical literacy-fältet, och hon kallar 
det här dilemmat för ”the access paradox” (Janks 2010:24). Det är denna paradox som jag sällan 
lyckats formulera men som ofta drabbat mig med sin hopplöshet under min lärarutbildning. För Janks 
(2010) blir svaret att andraspråksundervisning med ambitionen att omfördela makt måste uppfylla 
flera olika aspekter för att inte bara erbjuda enskilda elever framgång utan tillsammans med dem även 
utmana de maktstrukturer som finns inbäddade i språk och missgynnar andraspråkstalare. Hon menar 
att det inte är nog att eleverna får tillgång (access) till språk med hög status. Undervisningen måste 
också problematisera hegemoniskt språkbruk (domination), uppmuntra elevernas språkliga och 
kulturella mångfald (diversity) och stötta eleverna att utforma texter som utmanar traditionella 
språkliga former (design). Janks (ibid.) menar att dessa aspekter bygger på och är beroende av 
varandra för att tillsammans bidra till en kritisk litteracitetsundervisning (critical literacy). Utifrån 
dessa begrepp har jag utformat fyra kriterier - maktkritik, tillgänglighet, mångfald och motstånd - som 
i uppsatsen används för att analysera genrepedagogisk skrivundervisning. 

Så vilket utrymme ges tillgänglighet, maktkritik, mångfald och motstånd i genrepedagogiken? Den här 
uppsatsen analyserar två handböcker i genrepedagogik som riktar sig till lärare i grund- och 
gymnasieskolan för att ta reda på det. 
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1.1. Frågeställning 
Vilket utrymme skapar handböcker i genrepedagogik genom sina instruktioner för en 
skrivundervisning som ger eleverna tillgänglighet till hegemoniskt språk, maktkritik av rådande 
språkideologier, mångfald av språkliga uttryck och motstånd mot etablerade sätt att skriva? 

2. Bakgrund & tidigare forskning 

2.1. Andraspråkselevers svårigheter med 
skolspråket 

Enligt rapporter från Skolverket (2007; 2012; 2013) visar återkommande kunskapsmätningar baserade 
på elevers textproduktion att elever med svenska som andraspråk presterar sämre i skolan än elever 
med svenska som förstaspråk. Flertalet forskare förklarar sådana skolsvårigheter med 
andraspråkselevers förhållande till det formella och skriftspråksnära, skolrelaterade språket som antas 
vara nära sammankopplat med förmågan att uttrycka kunskaper och förståelse i skolämnen (Bergman 
2000; Holmegaard & Wikström 2004; Nygård Larsson 2013). 

Viberg (Abrahamsson & Bergman 2004) beskriver språkinlärning uppdelat i bas och utbyggnad, där 
basen är grundläggande ordförråd, morfologi och syntax som kommer med talspråket, och 
utbyggnaden är stilregister, specialiserat ordförråd och situations- och mottagaranpassning som främst 
utvecklas kopplat till skriftspråket. Viberg menar att barn med svenska som förstaspråk utvecklar 
basen först och utbyggnaden under skolgången, medan utmaningen för barn som möter svenska i 
skolåldern blir att utveckla bas och utbyggnad parallellt för att kunna hänga med i skolan. Cummins 
(2008) gör en liknande uppdelning i BICS och CALP, som står för Basic Interpersonal Communicative 
Skills respektive Cognitive/Academic Language Prociciency. BICS är vardagligt, interaktivt språk där 
talare och mottagare delar kommunikationssituation och innehållet inte är kognitivt krävande. CALP 
är det språk som används i skolan och kräver litteracitet kopplad till olika ämnen. 

Uppdelningen i BICS och CALP har fått stor spridning inom andraspråksforskning men också en hel 
del kritik. Lindberg (2009) menar att vardags- och skolspråk inte ska ses som väsensskilda utan som 
ett kontinuum. Edelsky, Hudelson, Altwerger, Flores, Barkin & Jilbert (1983) går snäppet längre och 
kallar uppdelningen en falsk dikotomi. Martin-Jones & Romaine (1986) lyfter fram hur CALP är 
kulturspecifikt, alltså inte ett universellt begrepp som är gångbart utanför den västerländska 
skolkontext utifrån vilket de är utformat. 

2.2. Genrepedagogik som universallösning på 
andraspråkselevers bristande skolspråk 

Genrepedagogiken växte fram i Australien i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet som ett 
försök att reda bot på skolans bristande likvärdighet (Cope & Kalantzis 1993). Lärare och forskare 
vände sig mot att den processinriktade och expressiva skrivundervisning som då dominerade i skolan 
gynnar medelklasselever som har med sig ett avancerat språk hemifrån (Martin 1985). Andra elever, 
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framförallt andraspråkselever, behöver explicit undervisning i skolspråkets uppbyggnad, menade den 
pedagogiska forskning som kom att kallas Sydneyskolan (Derewianka 1990; Richardson 1994).  

Genrepedagogiken bygger på Hallidays (1978) systemisk-funktionella lingvistik (SFL), en teori om 
språk som betonar dess sociala kontext. Här ses språket inte som ett rigitt system med rätt och fel utan 
istället betonas, som namnet antyder, språkets funktionalitet. SFL passar dåligt in i ett traditionellt 
språkvetenskapligt fält som textforskning, semantik, pragmatik, grammatik eller fonologi. Istället 
använder SFL sig av alla dessa för att beskriva hur betydelse skapas (Holmberg, Grahn & Magnusson 
2014). Halliday bryter ner språket i fyra skikt: kontext, semantik, lexikogrammatik och fonologi 
(Martin & Rose 2008). Dessa realiserar varandra i tur och ordning, alltså tar sig uttryck i och formar 
nästa skikt. Vi börjar i kontexten, som dels består av kulturkontexten och situationskontexten. I 
kulturkontexten hittar vi genrerna, alltså de språkliga mönster som inom en kultur uppfattas höra till 
ett visst socialt sammanhang. Inom genrepedagogiken talas det ofta om basgenrer som till exempel 
förklaring som sedan kan delas in i sekventiell, orsaks- och konsekvensförklaring, men inom SFL 
används genrebegreppet mycket vidare än till bara skolgenrer. Situationskontexten består av de tre 
variablerna fältet, hur vardagligt/allmänt eller specialiserat/abstrakt innehållet är; relationen, hur 
personligt/formellt språket uttrycks; och kommunikationssättet, om språket är talat eller skrivet. 
Kontexten realiseras i semantiken, vilket är skiktet för betydelsen, alltså vilket innehåll som uttrycks. 
Semantiken föregår i sin tur lexikogrammatiken, här är det frågan om uttryckssättet. Detta realiseras i 
fonologin, i de ljud som uttalas (eller bokstäver som skrivs). För att summera: i vissa situationer är det 
rimligt att säga vissa saker (kontext —> semantik). Vad vi vill säga avgör hur vi säger det (semantik 
—> lexikogrammatik), och hur vi väljer att uttrycka oss avgör till sist vilka ljud eller tecken vi 
använder (lexikogrammatik —> fonologi). 

I genrepedagogiken kombineras denna teori om språk med en sociokulturell teori om lärande. 
Vygotskij (1978) menar att elever lär sig bäst i den närmaste utvecklingszonen, som infinner sig när de 
får uppgifter där de utmanas kognitivt och överträffar sig själva tack vare samspel med andra mer 
erfarna. Utifrån dessa tankar har Wood, Burner & Ross (1976) utvecklat begreppet stöttning. Stöttning 
är hjälp till självhjälp, där läraren förser elever med strukturer för att eleverna ska klara det som de 
ännu inte klarar helt på egen hand. 

Utifrån den systemisk-funktionella lingvistiken och den sociokulturella teorin om lärande satte Martin 
& Rothery (1986) ihop genrepedagogikens praktiska utformning, bestående av en taxonomi av genrer 
som används i skolan och cirkelmodellen (se figur 1, tagen från Johansson & Sandell Ring 2015:31). 
Genrerna har diskuterats och omarbetats en del sedan dess, men beskrivs ofta som indelade i 
basgenrerna berättelse/återberättande, beskrivning, förklaring, instruktion och ställningstagande 
(Holmberg 2008). Cirkelmodellen består av fyra faser vars syfte är att få kunskap i och producera 
genrespecifik text inom ett visst ämne. Den första fasen är att bygga en kunskapsbas, ämnesstoff som 
behövs i genren samlas in. Den andra fasen är att modellera genren, de språkliga drag som utmärker 
genren dekonstrueras med hjälp av modelltexter. Den tredje fasen är gemensam textkonstruktion, 
läraren vägleder eleverna i skrivandet av en text i helklass. Den fjärde fasen innebär självständigt 
skrivande, eleverna skriver utifrån vad de har med sig från tidigare faser en egen text i genren. 

I Sverige har genrepedagogiken fått en allt mer framstående ställning inom forskning kring 
andraspråksundervisning, även om många påpekar att inte bara andraspråkselever gynnas av 
genrebaserad ämnesundervisning. Forskningen har lyft språkets betydelse i all inlärning och betonat 
vikten av ett andraspråksperspektiv inom alla skolämnen (Kuyumcu 2004; Sellgren 2005; Hedeboe & 
Polias 2008; Magnusson 2008; Axelsson 2009). 
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Figur 1. Cirkelmodellen i Johansson & Sandell Ring (2015:31) 

2.3. Kritik mot genrepedagogiken 
Liksom genrepedagogiken har riktat kritik mot tidigare skrivpedagogiker bemöts den också av kritik 
från representanter från andra skrivpedagogiker. Flera forskare har till exempel varit kritiska till 
genrepedagogikens starka fokus på form och ifrågasatt giltigheten i uppdelningen av de genrer som 
lyfts fram som viktiga (Freadman 1994; Threadgold 1988). Kress (1993), som visserligen inte bör ses 
som en motståndare till genrepedagogiken, påpekar ändå att den har en viktig roll i förtinglingandet av 
dessa genrer. I en studie där Watkins (1999) observerat genrepedagogisk skrivundervisning visar hon 
att de genreinstruktioner som är tänkta att fungera som verktyg lätt blir regler, och varnar för att sådan 
auktoritär pedagogik där läraren fungerar som ’text-polis’ riskerar att hämma elevers kreativitet. 
Hertzberg (Bjar 2006) menar att detta är genrepedagogikens stora utmaning, att inte fastna i 
genreformalism utan istället låta textnormer vara en utgångspunkt för experimenterande. Hon 
exemplifierar med en insändare som bryter mot många genreförväntningar men ändå fungerar väl som 
just insändare, och menar att i sådana lägen måste genreförväntningarna göras om eller förkastas och 
inte texten. Hertzberg (ibid.) tror heller inte att genrepedagogiken kan bidra till skrivmotivation och 
självkänsla i samma grad som personligt skrivande kan. Gällande vilka typer av texter som produceras 
av gymnasieelever, såväl andra- som förstaspråkselever, kan Nyströms (2000) Gymnasisters skrivande 
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- en studie av genre, textstruktur och sammanhang nämnas. Materialet i studien består dels av texter 
från nationella provet i svenska och dels av texter som elever själva valt ut, och Nyström (ibid.) visar 
att det finns en större bredd av genrer i det elevvalda textmaterialet än i provtexterna. Molloy 
(Bergman 2009) menar att genrepedagogik i språkundervisningen inte tar till vara på elevernas 
personliga läsupplevelser utan prioriterar en metaspråklig begreppsanvändning som kan bli mekanisk. 

I sin artikel Genrepedagogik i ett didaktiskt perspektiv diskuterar Liberg (2008) genrepedagogikens 
växande popularitet i Sverige och dess roll bland annan skrivundervisning. Hon använder Ivaničs 
(2004) sammanställning av diskurser om skrivande och skrivundervisning för att synliggöra hur 
diskursen om genrer som realiseras i genrepedagogik bara är en diskurs bland flera. Förutom 
genrediskursen visar Ivanič på färdighetsdiskursen, kreativitetsdiskursen, processdiskursen, diskursen 
om sociala praktiker och den sociopolitiska diskursen. Varje diskurs innebär ett synsätt på skrivande 
och hur skrivundervisning bör utformas (se figur 2 från Ivaničs 2004:225). Medan genrepedagogik 
sätter skrivandet som social och språklig praktik i centrum betonar andra skrivpedagogiker andra 
språkliga lager, som texten, deltagarna eller den sociokulturella och politiska kontexten. Liberg (2008) 
lyfter fram forskning som visar att skolor vars elever uppfyller uppsatta mål bäst har en bredd i sin 
skrivundervisning och växlar mellan vilket av dessa fyra språkliga lager som sätts i centrum. Hennes 
uppmaning till lärare blir att vara medvetna om vilka diskurser deras undervisning är en del av och 
inte okritiskt anamma genrepedagogiken instrumentellt utan låta den vara ett didaktiskt medvetet och 
välgrundat val. 

Figur 2. Ivaničs (2004:225) modell över skriv- och skrivundervisningsdiskurser 
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3. Teori 

3.1. Critical literacy 
Likt genrepedagogiken är critical literacy en språkfokuserad pedagogik som är intresserad av texters 
sociala sammanhang, men istället för att som inom genrepedagogiken urskönja språkliga mönster 
handlar critical literacy om bredare politiska aspekter. Här ses språk, litteracitet och kunskap som 
ideologiska begrepp sammanflätade med maktordningar mellan olika sociala grupper (Rogers, Mosley 
& Kramer 2009). Critical literacy har en marxistisk syn på makt som grundar sig på Althussers (2008) 
och Gramscis (1971) beskrivningar av ideologi som ett sätt att förstå världen. Althusser (2008) 
beskriver det som en kunskapsproduktion som utgår från ledande gruppers intressen och legitimerar 
dessa, och på så sätt döljer orättvisor i samhället som just orättvisor. Gramsci (1971) kallar 
föreställningar som dominerar en kultur hegemoniska, och menar att de även internaliseras av grupper 
som skulle tjäna på att andra föreställningar rådde. Det hegemoniska förstås som sunt förnuft, men går 
likväl att ifrågasätta, vilket är en avgörande utgångspunkt för undervisning i critical literacy. 
Bourdieus (1991) sociologiska angreppssätt på lingvistiken och hans teorier om hur språk ständigt är 
förankrat i sociala relationer och intressen blir också viktiga här. Critical literacy vill förutom att 
synliggöra maktförhållanden också förändra dem, och undervisning ses som ett emancipatoriskt 
projekt för social rättvisa (Rogers et al 2009). 

Critical literacy är ett fält inom den kritiska pedagogik som härstammar från Paulo Freire. Freire som 
själv arbetade med litteracitetsundervisning på den sydamerikanska landsbygden förändrade under 
1970-talet synen på inlärning och betonade undervisningens politiska dimensioner. Han var starkt 
kritiskt till vad han kallar för ”bank-synen” på undervisning, med en ensidig kunskapsöverföring från 
lärare till elev, och förordade istället en anti-hierarkisk undervisningsmodell där lärare och elever 
hjälps åt att ställa kritiska frågor till världen (Freire 1972:71). I Freires modell ses utvecklingen av 
litteracitet hos eleven som tätt knuten till utvecklingen av ett medvetet politiskt subjekt. 

Sedan dess har kritisk pedagogik i Freires anda spridits över världen och utvecklats vid de tider och 
platser där marginaliserade grupper kämpat för politiskt inflytande sedan 1970-talet (Apple, Au & 
Gandin 2009). Där litteracitetsutveckling varit en viktig del i den politiska kampen har critical literacy 
utvecklats (Rogers et al. 2009; Clark 1990; Horton, Kohl & Kohl 1997). Critical literacy har i sin tur 
innefattat en mängd olika undervisningspraktiker som betonat kritisk analys, delaktighet och 
förändringsarbete (se figur 3, Rogers et al 2009:12). Något som fått stor genomslagskraft är Critical 
Language Awareness (Clark, Fairclough, Ivanic & Martin-Jones 1987; Fairclough 1992) som går ut på 
att eleverna får analysera hur makt, ideologi, representation och normativitet förhandlas i texter. Det är 
även för dessa perspektiv inom läsundervisning som critical literacy främst uppmärksammats i 
Sverige, senast i Lundgren & Dambers (2015) antologi Critical literacy i svensk klassrumskontext. 
Janks (2010) betonar dock att critical literacy är en minst lika viktig och användbar utgångspunkt för 
skrivundervisning. 
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Figur 3. Critical literacys olika dimensioner i Rogers et al. (2009:12) 

3.2. Janks modell för critical literacy 
Hilary Janks har undervisat i engelska i flerspråkiga miljöer i Sydafrika sedan 1970-talet och arbetar 
sedan 80-talet som lärare och forskare på lärarutbildningen vid Wits University i Johannesburg. I 
Literacy and power (Janks 2010) utvecklar hon en modell med fyra aspekter av critical literacy som 
alla är beroende av varandra för att undervisningen ska motverka de maktförhållanden som 
missgynnar andraspråkselever. Janks (ibid.) menar att varje aspekt kan behandlas separat i 
undervisningen, så länge alla behandlas ordentligt över tid. Dessa fyra aspekter är domination, access, 
diversity och design och presenteras nedan. Utifrån Janks modell har jag utformat fyra kriterier för att 
bedöma skrivundervisnings kritiska, emancipatoriska, inkluderande och subversiva potential som 
används som analysredskap i uppsatsen. 

3.2.1. Domination / Maktkritik 

Olika språkliga uttryck samsas inte på lika villkor i ett samhälle. Janks (ibid.) använder sig av 
Bourdieu (1991) och hans begrepp lingvistisk marknad för att beskriva detta förhållande. Här 
synliggörs att ord och längre språkliga ”produkter” inte bara bär på mening i bemärkelsen att de 
betecknar något, utan att de även värderas och i relation till en språklig norm och därigenom får ett 
visst lingvistiskt kapital. Lingvistiskt kapital rättfärdigas ofta i termer av utsagans språkliga 
komplexitet, men enligt Bourdieu (ibid.) förstås det egentligen bättre utifrån talarens och dennes 
sociala grupps position på arbetsmarknaden. Att detta är högst relevant för andraspråkselever i Sverige 
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visar forskare som Stroud (2013), Milani (2013), Bijvoet & Fraurud (2013) och Jonsson (2013) som 
utforskat språkideologin kring ”rinkebysvenska”, ”blattesvenska”, förortsslang och andra lågstatus-
variteter förknippade med ungdomar med utländsk bakgrund. Undervisning är på inget sätt befriad 
från språkideologi, tvärtom menar Janks (2010) som framhåller att skolan genom 
ämneskonstruktioner, betygskriterier och didaktiska val ofta lär elever att känna igen, värdera och 
reproducera hegemoniskt språk. 

I sin modell samlar Janks (ibid.) medvetenhet om dessa maktaspekter under begreppet domination, 
utifrån vilket jag har utformat kriteriet maktkritik som ett tema att analysera materialet i studien 
utifrån. En rakare översättning hade varit ”dominans”, men jag tycker dels att ”maktkritik” fungerar 
tydligare som något att stämma av i vilken grad det finns i undervisning, dels att det bättre fångar det 
som jag uppfattar försiggår i den lyckade undervisning som Janks (ibid.) lyfter fram. Undervisningen 
ska nämligen inte bara behandla makt i språk, utan göra det med kritiska perspektiv. För att uppfylla 
kriteriet om maktkritik behöver undervisningen problematisera den lingvistiska marknaden, intressera 
sig för statusen och mottagandet av olika texter och kritiskt analysera texters ideologi. Undervisningen 
ska synliggöra att texter är konstruerade och att dessa konstruktioner inte är neutrala. Medvetenhet om 
detta låter läsare ställa frågor som: vilka val har föregått texten? Vems intressen återspeglas? Vilken 
världsbild reproduceras? Vad osynliggörs? Vem missgynnas? 

3.2.2. Access / Tillgänglighet 

Liknande den uppdelning i vardagsrelaterat och skolrelaterat språk som diskuteras under tidigare 
forskning i avsnitt 2.1, gör Janks (ibid.) en uppdelning i talares primär- och sekundärdiskurs. 
Primärdiskurs definierar Janks (ibid.) som språket barn socialiseras in i genom sin familj, och 
sekundärdiskurs som det offentliga språket som tillhör skolan och arbetslivet. Janks (ibid.) menar att 
andraspråkselever har ett större avstånd mellan dessa två än elever vars förstaspråk är samma språk 
som undervisningen sker på, och att andraspråkselever ofta får problem med skolspråket. 

Därför är det viktigt att undervisningen ger eleverna access (ibid.) till språk, vilket jag översatt till 
kriteriet tillgänglighet som ett tema att analysera materialet i studien utifrån. Det handlar om 
tillgänglighet till text, att i skrivundervisning låta elever möta, öva och slutligen själva bemästra 
hegemoniska former av text. För att detta ska ske behövs en explicit undervisning så att även elever 
som inte är bekanta med dessa texttyper kompenseras.  

3.2.3. Diversity / Mångfald 

I samband med att critical literacy försöker synliggöra intressena bakom olika varieteters sociala status 
väcks frågan om denna hierarkis legitimitet, och Janks (ibid.) är tydlig med att det inte finns några 
inneboende språkliga egenskaper som placerar en varietet över en annan. Hon använder 
sociolingvistisk forskning för att visa att olika varieteter alla är strukturerade system som på 
lingvistisk nivå inte kan sägas vara mer eller mindre avancerade. Medan Bourdieu (1991) kopplar en 
varietets status till statusen hos talarna som den förknippas med beskriver Milani (2013) relationen 
mellan diskursen om en varietet och diskursen om dess talare som än mer komplex. Han exemplifierar 
med synen på invandrare och språkkrav i Sverige de senaste decennierna. Milani (2013:363) menar att 
det skett en ideologisk vändning i diskursen om invandrare där det inte längre är lika accepterat att 
förespråka assimilation och att rasismen under en sådan utveckling kan leta nya legitimare uttryck, 
vilket kan föra med sig ett större fokus på språk och språkkrav. Att explicita krav på invandrare 
minskar kan alltså leda till ökade aggressioner mot deras språk, och kan bidra till att multietniskt 
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ungdomsspråk beskrivs som halvspråkighet, interimspråk och andra termer som antyder att det inte 
skulle vara fullgoda språkliga praktiker (Stroud 2013; Bijvoet & Fraurud 2013). 

Janks (2010) vänder sig mot sådana bristperspektiv på marginaliserade gruppers språkanvändning och 
menar att undervisning i critical literacy måste uppmuntra språklig diversity, vilket jag översatt till 
kriteriet mångfald som ett tema att analysera materialet i studien utifrån. Avståndet mellan 
andraspråkselevers primär- och sekundärdiskurs bör ses som en tillgång och utnyttjas i 
undervisningen. Undervisningen ska erkänna elevernas olika språkliga uttryckssätt som just detta, med 
allt vad det innebär för identitet, självkänsla och gemenskap. När mångfald tas till vara på uppmuntras 
ett brett utbud av texter i undervisningen. Att sådana olika sätt att skriva och tänka värderas bidrar till 
ett flerstämmigt klassrum som i sig är utvecklande och skapar trygghet inför en föränderlig omvärld 
(ibid.). 

3.2.4. Design / Motstånd 

Språk förändras över tid, och Janks (ibid.) menar att behoven utifrån vilka språket förändras aldrig 
enbart är kommunikativa utan även sociala, psykologiska och politiska. Om vissa sammanhang tillåter 
vissa resonemang (jfr Marin & Rotherys 1986 genre, Faircloughs 1992 diskurs) är utformandet av 
dessa sammanhang av yttersta vikt för vilka tankar som går att tänka eller skriva och tas emot av en 
förstående mottagare. Inom critical literacy anser man därför att undervisningen inte bör nöja sig med 
att lära eleverna verka inom sådana sammanhang, utan även ska se till att eleverna också får vara en 
del av språkliga och kunskapsmässiga förändringsprocesser för att bevaka sina egna intressen. 
Därigenom fullbordas eleverna som politiska subjekt med agens i och mot världen (Janks 2010). 

Janks (ibid.) kallar utvidgandet av gamla och utformandet av nya språkliga strukturer för design (på 
vissa ställen redesign), vilket jag valt att samla under kriteriet motstånd som ett tema att analysera 
materialet i studien utifrån. Återigen rör det sig därmed inte om en direktöversättning från engelska till 
svenska av Janks begrepp. ”Motstånd” är egentligen en vidare och mindre precis benämning men 
fångar den politiska ambitionen som jag anser att Janks (ibid.) är ute efter i sin modell. För att 
motstånd ska vara möjligt och eleverna ska vara med och skapa mening, sin egen mening, måste de i 
undervisningen uppmuntras att kreativt mixa alla semiotiska system för att utvidga gamla diskurser 
och hitta nya sätt att skriva. 

�11



4. Metod 

4.1. Material 
I uppsatsen analyseras två böcker som handleder lärare i genrepedagogik: Lyft språket lyft tänkandet - 
språk och lärande av Gibbons (2013) och Låt språket bära - genrepedagogik i praktiken av Johansson 
& Sandell Ring (2015). Det finns mycket publicerat om genrepedagogik i Sverige, böcker som Bjar 
(2006), Hedeboe & Polias (2008) och Gibbons (2006) och artiklar som Holmberg (2008) och 
Kuyumcu (2004). Gibbons (2013) och Johansson & Sandell Ring (2015) har valts för att de innehåller 
utförliga instruktioner för undervisning och för att de är bland de mest sålda böckerna om 
genrepedagogik i Sverige. De lyfts ofta fram som tips till lärare som intresserar sig för genrepedagogik 
(Nationellt centrum för svenska som andraspråk 2015) och används i lärarutbildning, fortbildning och 
skolor. Båda böckerna är tänkta för undervisning i svenska som andraspråk, andra skolämnen och 
ämnesövergripande arbetssätt. 

4.1.1. Lyft språket lyft tänkandet - språk och lärande (Gibbons 2013) 

Lyft språket lyft tänkandet - språk och lärande (Gibbons 2013) riktar sig till lärare som undervisar i 
grundskolans senare del och början av gymnasiet. Boken behandlar stöttning av andraspråkselevers 
litteracitet ur ett brett perspektiv och genrepedagogik som en del av det. Undervisningsupplägg och 
övningar varvas med sociokulturell teori om lärande och systemisk-funktionell grammatik. Ett 
genomgående tema är hur undervisning kan planeras för att ge höga kognitiva utmaningar och mycket 
stöttning i såväl samtal och läsning som skrivande. I delarna om den genrepedagogiska 
skrivundervisningen behandlas teorin om genrer, skolans vanligaste genrer och dess språkliga drag, 
cirkelmodellen och bedömning av genrer med matris. Genreskillnader exemplifieras med en 
genomgång av basgenrerna berättande texter och argumenterande texter. I en tabell (Gibbons 
2013:242, se Bilaga 1) redogörs för syfte, struktur, konnektorer/konjunktioner och språkdetaljer som 
är vanliga inom genrerna personlig berättelse, berättande texter, informationsrapport, faktatext/
historisk redogörelse, procedur, rapport, redogörelse, orsaksmässig förklaring, utredning/diskussion, 
diskussion, litterär tolkning och historisk redogörelse/diskussion.  

Pauline Gibbons är professor vid University of Technology i Sydney och skriver från en australiensk 
kontext. Boken är översatt av Lena Sjöqvist vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid 
Stockholms universitet. Lyft språket lyft tänkandet - språk och lärande kom först ut 2010 och den 
uppdaterade andra upplagan som används i uppsatsen 2013. 

4.1.2. Låt språket bära - genrepedagogik i praktiken (Johansson & 
Sandell Ring 2015) 

Låt språket bära - genrepedagogik i praktiken består av både huvudboken (Johansson & Sandell Ring 
2015) och en studiehandledning (Lidgren & Mac-Donald 2015). Johansson & Sandell Ring behandlar 
genrepedagogikens teori om stöttning och den systemisk-funktionella grammatiken, dess praktik med 
cirkelmodellen (som här kallas cykel för undervisning och lärande), samarbete, planering och 
bedömning, samt genrernas uppbyggnad och passande arbetssätt. Genrerna är uppdelade i tre familjer 
som får var sitt kapitel, berättarfamiljen med genrerna personligt återgivande och narrativ; 
faktafamiljen med genrerna historiska texter, förklaringar, instruktioner och rapporter; och 
evaluerandefamiljen med genrerna argumentationer och responser. Varje kapitel behandlar syfte, 
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struktur, språkliga drag, funktionell grammatik och dekonstruktion av respektive genre. 
Studiehandledningen matchar huvudbokens upplägg och kompletterar med modelltexter och övningar. 
Exemplen i både huvudboken och studiehandledningen är hämtade från och anpassade för 
grundskolans årskurs 1-6. Det är främst huvudboken som analyseras i uppsatsen, studiehandledningen 
har använts i de fall där den förtydligar något ur huvudboken som är intressant för analysen. 
Huvudboken kom först ut 2010 och den fjärde upplagan som används i uppsatsen 2015. I samband 
med den upplagan kom också studiehandledningen. 

Britt Johansson och Anniqa Sandell Ring är båda lärare i svenska som andraspråk. Johansson var 
projektledare för ett genrepedagogiskt projekt på Knutbyskolan i Rinkeby (se Kuyumcu 2010). 
Sandell Ring arbetar deltid på Nationellt centrum för svenska som andraspråk. 

4.2. Läromedel som fenomen och artefakt  
Förutom att förmedla kunskaper menar Mattlar (2008) att läromedel även normerar sociala praktiker 
och upprätthåller ett kollektivt minne. Carlson (2003:92) använder sig av Thavenius (1995) för att 
varna för den ”apolitisk common sense-läsning” som kan uppstå vid läsning av läromedel på grund av 
deras officiella status och sakliga resonemang. Hon menar att läromedels opersonliga stil också bidrar 
till att dölja dess diskursiva praktik och istället ger sken av neutralitet. Selander & Juhlin Svensson 
(Ajagán-Lester 1995) menar att läromedel fungerar som en av flera ramar för vad som är möjligt i 
undervisningen. 

Både Ammert (2011) och Selander & Skjelbred (2004) menar att läroböcker inte spelat ut sin roll i 
skolan trots nya medier och förändrade pedagogiska val. Det är en bild som bekräftas även för Sverige 
i Skolverkets (2006) rapport Läromedlens roll i undervisningen. Johnsen (1998) menar att läromedel 
till och med kan ha blivit mer inflytelserika i takt med att läroplanernas direktiv och mål blivit vagare 
och lärare då sökt mer vägledning i läromedel. 

4.3. Analysmetod 
I den här undersökningen utgörs läromedelsanalysen av en kritisk diskursanalys där Janks (2010) 
modell för critical literacy legat till grund för de fyra kriterierna maktkritik, tillgänglighet, mångfald 
och motstånd som används som parametrar för att granska materialet. Utifrån dessa teman har 
materialet närlästs och delats in, för att sedan presenteras tematiskt i resultatdelen. 

Diskursanalysens teoretiska förhållningssätt till språket ligger nära den språksyn inom critical literacy 
som beskrivs i avsnitt 3.1. Här ses språket inte som ett neutralt instrument för att beskriva en objektiv 
verklighet, utan en social aktivitet som inte bara formas av sitt sammanhang utan också är med och 
formar sociala fenomen och identiteter (Winther Jørgensen & Phillips 2000; jfr Freire & Macedo 
1987). En diskurs är ett visst sätt att beskriva och förstå världen (Bergström & Boréus 2005). Olika 
diskurser kan uppstå, finnas parallellt och utmana varandra. De sätter gränserna för vad som upplevs 
som sant, rimligt och möjligt (Börjesson & Palmblad 2007). Diskursiva praktiker bidrar till att skapa, 
dölja och rättfärdiga maktförhållanden mellan sociala grupper, men kan även verka för att förändra 
dem (Bergström & Boréus 2005). Den kritiska diskursanalysens metod går ut på att analysera och 
dekonstruera hur språkbruk fungerar ideologiskt, synliggöra vilka världsuppfattningar som produceras 
och blottlägga vems intressen som gynnas (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Fairclough (ibid.) 
som utvecklat denna teori och metod nämns ovan i avsnitt 3.1 för sitt bidrag till critical literacy med 
Critical Language Awareness. Diskurser behandlas även ovan i avsnitt 2.3 där Ivanič (2004) beskriver 
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genrepedagogik och critical literacy som tillhörande olika diskurser om skrivande och 
skrivundervisning, vilka hon kallar genrediskursen respektive den sociopolitiska diskursen. Jag tänker 
på den här undersökningen som ett möte mellan dessa två diskurser. De ligger i många avseenden nära 
varandra, men min hypotes är att några av genrepedagogikens diskursiva effekter blir tydliga när de 
studeras utifrån critical literacy. 

Materialet analyseras utifrån de fyra kriterierna som tagits fram ur Janks (2010) modell, se avsnitt 3.2. 
Snarare än att undersöka vilka föreställningar om de fyra kriterierna som finns inom materialet är jag 
intresserad av hur dessa kriterier kan tänkas tillgodoses utifrån de instruktioner som ges för den 
genrepedagogiska undervisningen, vilket delvis hänger ihop. Ibland förekommer ett kriterium i 
materialet som en explicit ambition med undervisningen. Ibland är ett kriterium outtalat men vad jag 
bedömer som en rimlig följd av den instruerade undervisningen. Andra gånger saknas instruktioner för 
undervisning som kan tänkas uppfylla ett kriterium helt, vilket också tas med i analysen eftersom både 
vad som sägs och vad som inte sägs inom en diskurs är användbart inom diskursanalys (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000). Kriterierna redovisas tematiskt, vilket gör att stycken i materialet som är 
relevanta för flera kriterier kan återkomma på flera ställen i resultatdelen, se avsnitt 5. Ofta är dock 
helt olika stycken relevanta för olika kriterier, och som Janks (2010) själv påpekar kan dessa kriterier, 
även om de alla behövs, separeras och fokuseras ett åt gången i avgränsade undervisningsmoment. I 
avsnitt 6.1 används slutligen Janks (ibid.) modell och dess teori om hur de fyra kriterierna är beroende 
av varandra för att diskutera vilka konsekvenser avsaknad av ett visst kriterium kan få för de andra och 
undervisningen i sin helhet. 

Faircloughs (Winther Jørgensen & Phillips 2000) kritiska diskursanalys innehåller en modell med tre 
nivåer: text, diskursiv praktik och social praktik. Analysen i denna uppsats är dock bara på textnivå, 
eftersom det inte funnits möjlighet att studera produktionsförhållandena kring de texter som analyseras 
eller det fält inom vilket de används. Den stora frågan här är vilka didaktiska konsekvenser 
genrepedagogik får, men jag har inte observerat hur sådan undervisning faktiskt blir. Ytterligare 
begränsningar med denna undersökning diskuteras i avsnitt 6.3. 
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5. Resultat & analys 
Resultaten för analysen av de två böckerna, Lyft språket lyft tänkandet - språk och lärande (Gibbons 
2013) och Låt språket bära - genrepedagogik i praktiken (Johansson & Sandell Ring 2015), redovisas 
här parallellt uppdelat i fyra teman utifrån de för analysen centrala kriterier som presenteras i avsnitt 
3.2: maktkritik, tillgänglighet, mångfald och motstånd. 

5.1. Maktkritik 
Centralt för genrepedagogikens fokus och didaktiska val är synen på andraspråkselevers relation till 
språket i skolan. Båda böckerna talar genomgående om andraspråkselevers språk uppdelat i skolspråk 
och i vardagsrelaterat språk (Gibbons 2013) respektive vardagsspråk (Johansson & Sandell Ring 
2015). Gibbons (2013:35) gör denna uppdelning av vardagsrelaterat språk och skolspråk med 
hänvisning till Cummins (2000), McKay et al. (1997), Collier & Thomas (1997) och Collier (1995). 
Johansson & Sandell Ring (2015:27) hänvisar till Hedeboe & Polias (2008). Både Gibbons (2013:35) 
och Johansson & Sandell Ring (2015:26) härleder de lägre skolresultaten hos såväl andraspråkselever 
som elever med lägre socioekonomisk bakgrund till att de inte har med sig skolspråket hemifrån. 

Johansson & Sandell Ring (2015:27) presenterar denna uppdelning av de två registren som jämbördig:  

”Vardagsspråket och skolspråket är lika betydelsefulla, skolspråket är inte ’i stället för’ 
vardagsspråket. Eleven behöver kunna använda det språk som är lämpligt för den aktuella 
situationen.” (Johansson & Sandell Ring 2015:27) 

Detta kan ses som ett exempel på vad Bourdieu (1991:44) menar med neutrala termer för att beskriva 
två ojämlika språkliga praktiker, som både döljer och naturaliserar ojämlikheten. Johansson & Sandell 
Ring (2015:27) menar att vardagsspråket ”lärs in relativt fort”, något jag antar att eleverna förväntas 
göra utanför undervisningen eftersom boken endast ger instruktioner för undervisning i skolspråk. Ett 
sådant val av fokus menar Janks (2010) förmedlar något om vilket språk som värderas. Att läraren får 
eleverna att känna att vardagsspråk och skolspråk är ”lika betydelsefulla” samtidigt som undervisning 
bara behandlar skolspråk bedömer jag som ytterst tveksamt. 

Att det finns en hierarki mellan olika språkliga uttryck låter sig också anas när Johansson & Sandell 
Ring (2015:14) menar att det behövs en viss litteracitet för att ”på sikt skaffa sig förutsättningar för att 
bli aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle” och varnar för att, med tanke på samhällets höga 
krav på att kunna uttrycka sig, göra eleverna en björntjänst genom att ”inte stötta dem mot högre 
nivåer gällande att uttrycka sig muntligt och skriftligt” (Johansson & Sandell Ring 2015:63, min 
kursivering). 

Gibbons (2013:163) motiverar sitt fokus på skolgenrer med att det är dessa som är ”viktigast i skolan”, 
vilket - om vi inte betraktar vad som är viktigt i skolan som något naturgivet utan något som bestäms 
av bland annat böcker som denna - framstår som ett cirkelresonemang. Men hon motiverar också 
fokuset på skolspråkslitteracitet med dess betydelse utanför skolan: ”de samhälleliga positioner 
eleverna senare kommer att inta [beror] till stor del på hur de lyckas klara de skriv- och läskrav som 
högstadiet och gymnasiet ställer på dem” (Gibbons 2013:26). Jag tolkar detta som en kritisk 
beskrivning av skolspråkets ställning, men Gibbons föreslår inte att dessa språkkrav i skolan och 
samhället i stort ska förändras utan istället att undervisningen förändras och i förlängningen de elever 
som inte har skolspråket. Dessa elever ”känner ytterst sällan att de lyckas med sitt 
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skrivande” (Gibbons 2013:161), och Gibbons lösning är att stötta dem i skrivande av skolspråket. Det 
har delvis att göra med Gibbons (2013:89) tredje anledning till att låta undervisningen fokusera på 
skolspråk: det abstrakta och formella skolspråket tillåter texter att vara tätare, använda ämnesspecifika 
ord samt fokusera på begrepp och processer snarare än på personer och händelser. Förutom att 
skolspråket behövs för skolresultaten menar alltså Gibbons att det på en rent språklig nivå är ”av vikt 
när det gäller att vara effektiv och självständig inom allt kognitivt utmanande arbete” (Gibbons 
2013:82). Med det sagt skulle man kunna argumentera för att Gibbons befäster skolspråket som 
överlägset elevernas egna språkliga register även utanför skolan. Denna föreställning problematiseras 
inte i Gibbons (2013), snarare verkar den genom boken delas av forskare och lärare och internaliserats 
av eleverna själva. 

Jag menar att Gibbons (ibid.) och Johansson & Sandell Ring (2015) själva reproducerar skolspråkets 
status och att denna reproduktion osynliggörs i böckerna. Hierarkin mellan elevers vardagsspråk och 
skolspråket framstår som neutral och självklar. Böckerna ger heller inte sken av att vilka språkliga 
praktiker som värderas i skolan och samhället i stort skulle kunna påverkas av elever, lärare eller 
läroböcker som dessa. 

Inget av det ovan nämnda uppfyller Janks (2010) kriterium om maktkritik. Det kan tyckas märkligt då 
genrepedagogikens teoretiska grund i den systemisk-funktionella grammatiken öppnar upp för ett 
maktkritiskt perspektiv på språk och text. Johansson & Sandell Ring (2015:224) skriver att de ”ser 
språk som ett teckensystem bland andra med vilket människor kommunicerar och att detta system är 
skapat av människor för sociala syften i ett socialt sammanhang”. Men från tanken att olika genrer har 
olika syften tycks det vara alldeles för långt till tanken på att dessa också passar olika människor med 
olika intressen. Undervisningen som instrueras behandlar därför aldrig det Janks (2010:22) kallar att 
läsa mot texten, där en text erkänns som ett urval av och ett perspektiv på världen som kan granskas 
kritiskt. Istället kretsar både Gibbons (2013) och Johansson & Sandell Rings (2015) undervisning 
kring det Janks (2010:22) kallar att läsa med texten, vilket går ut på att skapa mening, förstå och 
analysera och utvärdera text utifrån sin kontext. Vilket är viktigt för Janks (2010) nästa kriterium, 
tillgänglighet. 

5.2. Tillgänglighet 
Att göra dominanta textformer tillgängliga för alla elever är som ovan nämns i avsnitt 2.2 och 5.1 
genrepedagogikens uttalade syfte, och detta återkommer på flera ställen i både Gibbons (2013) och 
Johansson & Sandell Ring (2015). Johansson & Sandell Ring (2015:27) skriver att utveckling av 
kunskapsrelaterat språk ”kräver en medveten undervisning om hur text och språk används i olika 
sammanhang”. Gibbons (2013:82) menar att utveckla litteracitet inom ett visst ämne är en del av att 
lära sig ämnet, och vänder sig mot att återkommande välja bort svåra texter eftersom ”ständig 
förenkling lätt leder till att eleverna inte får tillgång till alla de register i språket de behöver för att 
utvecklas i olika ämnen” (Gibbons 2013:125-126). 

Följaktligen innehåller både Gibbons (2013) och Johansson & Sandell Ring (2015) många 
instruktioner för denna explicita skrivundervisning som kan tänkas bidra till att göra språket 
tillgängligt. Båda utgår från vad Gibbons (2013:170) kallar cirkelmodellen för genrebaserad 
undervisning och Johansson & Sandell Ring (2015:30) för cykeln för undervisning och lärande, här 
kallad cirkelmodellen (se figur 1 i avsnitt 2.2). Respektive bok beskriver hur cirkelmodellen består av 
fyra faser och används under en tid inom ett visst ämne för att varje elev ska producera en 
genrespecifik text. 
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Första fasen i cirkelmodellen är att bygga en kunskapsbas. Här insamlas det innehåll som eleverna 
behöver för att lyckas med den aktuella genren och hit räknas ”alla undervisningsaktiviteter 
[ämneslärare] normalt arbetar med i klassrummet” (Gibbons 2013:173). Ämnesspecifikt innehåll 
föreslås samlas i ordbanker och begreppskartor av Gibbons (ibid.) och i tankekartor och frågor av 
Johansson & Sandell Ring (2015:32). 

Den andra fasen är att ”modellera genren” (Gibbons 2013:171), vilket innebär att dekonstruera de 
språkliga drag som utmärker genren med hjälp av modelltexter. Gibbons (2013:164-167) går igenom 
basgenrerna berättande texter och argumenterande texter och redogör i en tabell (Gibbons 2013:242, 
se Bilaga 1) för syfte, struktur, konnektorer/konjunktioner och språkdetaljer som är vanliga inom 
genrerna personlig berättelse, berättande texter, informationsrapport, faktatext/historisk redogörelse, 
procedur, rapport, redogörelse, orsaksmässig förklaring, utredning/diskussion, diskussion, litterär 
tolkning och historisk redogörelse/diskussion. Tabellen ska inte presenteras för eleverna utan är tänkt 
för läraren att utgå ifrån när en genre modelleras. Johansson & Sandell Ring (2015) går utförligt 
igenom syfte, struktur, språkliga drag och funktionell grammatik för genrerna inom berättarfamiljen: 
personligt återgivande och narrativ; faktafamiljen: historiska texter, förklaringar, instruktioner och 
rapporter; och evaluerandefamiljen: argumentationer och responser. Vidare ges detaljerade 
instruktioner för hur dekonstruktionen kan se ut i varje genre. 

I den tredje fasen används både det ämnesspecifika språket från fas ett och det eleverna lärt sig om 
genren i fas två för att gemensamt med läraren konstruera en text. Eleverna kommer med förslag på 
ord och meningar och ”[l]äraren styr skrivandet, ofta på tavlan genom att ställa frågor om textens olika 
steg och språkliga val” (Johansson & Sandell Ring 2015:34). I diskussionerna mellan lärare och elever 
ändras och korrigeras texten medan den växer fram, vilket ”tydliggör skrivandeprocessen för 
eleverna” (Gibbons 2013:176). Kunskaperna från modelleringen förväntas därigenom befästas och bli 
till användbara skrivstrategier. 

Den fjärde fasen innebär självständigt skrivande, och nu använder sig eleverna av den stöttning kring 
både innehåll och språk som byggts upp under de tidigare faserna i cirkelmodellen. Läraren och 
klasskamrater finns med för att ge respons, och denna respons utgår ifrån och pekar tillbaka på de 
ämnes- och genrekunskaper som klassen arbetat fram tidigare i cirkelmodellen. Gibbons (2013:181) 
föreslår också att en matris eller ett kvalitetsschema delas ut till eleverna som kan fungera som en 
checklista och stötta dem i genreskrivandet. 

Likt Gibbons (2013) och Johansson & Sandell Rings (2015) uttalande syfte bedömer jag 
instruktionerna för cirkelmodellen som den typ av explicit skrivundervisning som Janks (2010) menar 
ökar tillgängligheten till dominant språk för marginaliserade elever. 

5.3. Mångfald 
När det gäller vilken språklig mångfald som kan tänkas uppstå i undervisningen utifrån instruktionerna 
i de två analyserade böckerna är det intressant att se till två saker, dels vilka genrer som instrueras, 
dels hur utrymmet för olikheter ser ut inom de genrerna. 

En av fördelarna med genrepedagogik som tidigt förts fram i jämförelser med andra skrivpedagogiker 
är den uttalade behandlingen av olika typer av texter (Derewianka 1990), och båda de analyserade 
böckerna innehåller också en stor variation av genrer. Gibbons (2013) behandlar tolv genrer: personlig 
berättelse, berättande texter, informationsrapport, faktatext/historisk redogörelse, procedur, rapport, 
redogörelse, orsaksmässig förklaring, utredning/diskussion, diskussion, litterär tolkning och historisk 
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redogörelse/diskussion. Johansson & Sandell Ring (2015) behandlar åtta genrer: personligt 
återgivande, narrativ, historiska texter, förklaringar, instruktioner, rapporter, argumentationer och 
responser. 

Trots ett stort antal genrer är både Gibbons (2013) och Johansson & Sandell Ring (2015) ändå tydliga 
med att de gör ett urval i vilka genrer som de fokuserar på i sin pedagogik, vilket diskuteras ovan i 
avsnitt 5.1. Vad som väljs bort förtydligas när Gibbons (2013:162) ger exempel på vad en genre kan 
vara: ”en vigselakt, en lektion, ett skämt, ett seminarium, ett styrelsemöte, ett biljettköp, en skriftlig 
instruktion, en tidningsartikel, ett mejl, en filmrecension och så vidare”. På andra ställen nämner 
Gibbons (2010) mejl, sms och att pruta som genrer. Ingen av dessa beskrivs som aktuella för 
genreundervisning. Johansson & Sandell Ring (2015:25) förklarar att människor ”använder olika 
genrer varje dag utan att lägga någon särskild vikt vid det”. Vid ett senare tillfälle motiverar de valet 
att fördjupa sig i just personligt återgivande och narrativ med att de ”upplever att de är de mest 
frekventa genrerna i skolsammanhang i årskurserna 1-6”, och hänvisar till Martin & Rose (2008) för 
”fördjupning i berättarfamiljens övriga genrer” (Johansson & Sandell Ring 2015:68). I båda böckerna 
finns alltså en medvetenhet om en långt bredare variation av genrer än det urval av genrer som tas med 
i undervisningsinstruktionerna.  

Hur resonerar författarna själv kring bredden och urvalet? Johansson & Sandell Ring (2015:17) 
hänvisar genomgående till Lgr 11 (Skolverket 2011) och menar att läroplanen ”ställer höga krav på 
genrekompetens”. 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska 
språket på ett rikt och nyanserat sätt.” (Skolverket 2011:2.2; Skolverket 2011:13, citerat i Johansson 
& Sandell Ring 2015:17)  
 
”Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och 
om det svenska språket. Genom undervisningen ska elevernas förutsättningar att utveckla sitt svenska 
tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang 
och för skilda syften,” (Skolverket 2011:239, citerat i Johansson & Sandell Ring 2015:25) 

Citaten ur läroplanen må motivera genrepedagogikens bredd i jämförelse med mer enkelspåriga 
skrivpedagogiker, men här finns inget stöd för att endast rikta in sig på ”skolspråk”. I 
studiehandledningen till Låt språket bära (Lidgren & Mac-Donald 2015) görs utförligare referenser 
till läroplanerna i svenska och svenska som andraspråk, och här finns desto mer som motiverar 
Johansson & Sandell Rings (2015) urval av genrer. Läroplanen citeras förorda att elever får ”strategier 
för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och drag” (Lidgren & 
Mac-Donald 2015:12) och att några av dessa olika texttyper specificeras som ”beskrivande, 
förklarande, instruerande och argumenterande texter” (ibid.:22); ”skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor 
och myter” (ibid.:40); ”berättande texter” (ibid.:60) samt ”skapande texter där ord, bild och ljud 
samspelar” (ibid.:22). Lyrik, dramatik och multimodala texter är dock inget som tas upp i Johansson & 
Sandell Ring (2015), och det problematiseras inte heller. I Gibbons (2013:169) betonas tydlig att de 
genrer som tas upp inte är någon ”komplett förteckning över alla genrer i alla ämnen” och läraren 
uppmanas att utvidga med fler genrer efter samma metodik, dock bara genrer som förekommer i texter 
i skolans ämnen. Båda böckerna påpekar att undervisningen bör ”uppmärksamma och sätta värde på 
elevers olika bakgrunder och erfarenheter” (Gibbons 2013 citerad i Johansson & Sandell Ring 
2015:52) och uppmanar lärare att se ”kulturell mångfald som en tillgång” (Gibbons 2013:236), men 
detta återkommer inte i valet av texter eller instruktioner kring sätt att skriva. 

Ovanstående kan sammanfattas som att böckerna instruerar undervisning med en viss typ av mångfald 
när det kommer till antalet olika texttyper men att långt fler samtidigt valts bort. De som valts bort är 
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främst sådana typer av texter som förknippas med vardagslivet, men även texter som inte anses vara 
direkt nyttiga i skolämnen som inte är språkämnen. Janks (2010) menar att vilka texter, och också 
vilka skribenter, som används i skolan blir ett meddelande om vilka som ses som värdefulla. Gibbons 
(2013) tips om att använda elevtexter från tidigare moment som modelltexter fungerar som ett sätt att 
värdera elever som skribenter. Att undervisningen enligt de analyserade böckerna inte bör fokusera på 
det vardagsrelaterade språket, vilket nämns ovan i avsnitt 5.1 motiveras med att det ändå ”lärs in 
relativt fort” (Johansson & Sandell Ring 2015:27), gör dock att de språkliga kompetenser eleverna har 
med sig in i klassrummet inte utnyttjas till fullo, och att den mångfald detta hade kunnat bidra med 
alltså inte tas till vara på och värderas. 

Frågan om vilken mångfald som tillåts och uppmuntras inom en viss genre för oss in på nästa 
kriterium, motstånd. 

5.4. Motstånd 
Som tas upp under tidigare forskning i avsnitt 2.3 finns det en återkommande oro för att 
genrepedagogik kan bli för formaliserad och därmed hämma elevers kreativitet. Hur förhåller sig då de 
två analyserade böckerna till detta, hur strikt beskrivs genrerna och vilka instruktioner ges kring 
experimenterande och nya sätt att skriva? 

Båda de analyserade böckerna är generellt försiktiga i sina beskrivningar av och instruktioner till 
genrerna. Det avspeglas i återkommande ord som vanligt, ofta, ibland och kan, som fungerar 
mildrande och gör att genrerna framstår som mindre absoluta. 

Johansson & Sandell Ring (2015:54) beskriver själv- och kamratbedömning som att ”tolka och 
värdera sina egna och andras prestationer i relation till målen”, och bifogar till hjälp olika checklistor 
och matriser med de olika genrestegen och typiska språkdrag. Elevers utveckling under skolgången 
mäts också i termer av hur ”passande” språkval eleven gör (Johansson & Sandell Ring 2015:59) och 
hur väl eleven ”skriver texten på liknande sätt som andra texter av samma slag” (Johansson & Sandell 
Ring 2015:58). Utifrån sådana formuleringar riskerar läraren prioritera och uppmuntra trogenhet till 
genrerna över andra värden i texter, som till exempel ett för eleven unikt uttryckssätt eller att pröva 
nya språkliga grepp. 

Gibbons (2013) markerar tydligare än Johansson & Sandell Ring (2015) genrernas grund i levande 
sociala kontexter, att de förändras över tid och att de genrer som tas upp i boken inte är tänkta att vara 
preskriptiva. De är alltså inte en uppsättning regler utan läraren bör använda dem som mallar och 
prototyper att utgå ifrån, medveten om att de i praktiken kan användas väldigt olika. Till exempel kan 
en genres struktur vändas om eller så kan flera genrer kombineras till en hybrid, alltså en kombination 
av flera genrer. Gibbons (2013:169) skriver att ”[e]rfarna skribenter kan leka med genrer på många 
olika sätt” och att ”veta hur man använder de olika genremallarna i bilaga 3 är […] en utmärkt bas att 
bygga ett mer kreativt eller krävande skrivande på”. Det saknas dock instruktioner för hur 
experimenterande med och utvecklande av genrer ska gå till. 
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6. Diskussion 

6.1. Slutsatser och implikationer 
De två analyserade böckerna, Lyft språket lyft tänkandet - språk och lärande (Gibbons 2013) och Låt 
språket bära - genrepedagogik i praktiken (Johansson & Sandell Ring 2015), kan ur ett critical 
literacy-perspektiv sägas behandla var och ett av de fyra kriterier som använts i den här uppsatsen 
anmärkningsvärt varierande. Båda böckerna ger goda instruktioner för undervisning som tillgodoser 
det kriterium som de själva lyfter fram som viktigt: tillgänglighet. Detta i form av detaljerade 
instruktioner för explicit undervisning som gör dominant språk lättillgängligt för elever i allmänhet 
och andraspråkselever i synnerhet. 

Värre är det med maktkritiken, som inte alls uppmuntras i böckerna. Janks (2010) menar att eleverna 
måste få utveckla verktyg för att granska och ifrågasätta hierarkin mellan det dominerande språket och 
sina egna språkliga varieteter, parallellt med att det dominerande språket görs tillgängligt för dem. 
Men istället för någon maktanalys reproduceras Cummins (2008) uppdelning i BICS och CALP 
okritiskt som vardagsrelaterat språk och skolspråk av Gibbons (2013) och i sin tur av Johansson & 
Sandell Ring (2015). Ur ett ciritical literacy-perspektiv är denna uppdelning kontroversiell. Janks 
(2010) gör själv en liknande uppdelning i primär- och sekundärdiskurs, och påtalar då dilemmat i att 
försöka beskriva en sådan skillnad utan att få den att framstå som fast och naturlig. Samma risk finns 
förstås i den här uppsatsen. Uppdelningar som den i BICS och CALP bör problematiseras och 
erkännas som vad Martin-Jones & Romaine (1986) kallar kulturellt situerade. Dels för att 
bristperspektiven som följer med sådana uppdelningar är stigmatiserande för andraspråkselever 
(Stroud 2013; Bijvoet & Fraurud 2013). Dels för att sådana uppdelningar, i min mening, är tveksamma 
didaktiska utgångspunkter. Implicerar inte teorin om BICS och CALP att eleverna inte talar och 
skriver om kognitivt krävande ämnen utanför skolan? Att eleverna inte befattar sig med en rad olika 
situationer och praktiker i sin vardag som kräver en specifik litteracitet? Som Nyströms (2000) 
kartläggning av svenska gymnasisters skrivande visar innehåller deras skrivande sammanlagt fler 
genrer, inte minst lyriska, än de som vanligtvis används i skolan. Att som Johansson & Sandell Ring 
(2015:26) å ena sidan välja bort ”vardagsspråk” i undervisningen och bara koncentrera sig på 
”skolspråk” men å andra sidan hävda att dessa två är ”lika betydelsefulla” brister i trovärdighet. 
Bourdieu (1991:44) menar att den som uttrycker språkliga skillnader i neutrala termer döljer de 
maktordningar som finns mellan olika varieteter. Att likt Gibbons (2013) och Johansson & Sandell 
Ring (2015) inte problematisera uppdelningen i vardags- och skolspråk utan istället utgå ifrån den som 
en självklarhet osynliggör dess språkideologiska dimensioner och döljer hur de själva bidrar till denna 
diskurs. 

Om undervisning kan sägas uppfylla kriterierna för mångfald och motstånd avgörs till stor del av hur 
olika eleverna tillåts och uppmuntras att skriva, vilket inte är helt tydligt utifrån Gibbons (2013) och 
Johansson & Sandell Rings (2015) instruktioner. Å ena sidan uppmanas läraren att generellt i 
undervisningen ”uppmärksamma och sätta värde på elevers olika bakgrunder och 
erfarenheter” (Gibbons 2013 citerad i Johansson & Sandell Ring 2015:52). Å andra sidan främjar de 
olika genrernas mallar, tabeller och bedömningsmatriser ett likriktat skrivande för hela klassen, oavsett 
elevernas individuella bakgrunder. Gibbons (2013) betonar tydligare än Johansson & Sandell Ring 
(2015) att genrerna bara är utgångspunkter som inte bör ses som regler och att de kan vara en bra bas 
att experimentera utifrån. Men i såväl Gibbons (2013) som i Johansson & Sandell Ring (2015) går alla 
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detaljerade instruktioner för explicit undervisning ändå ut på att få eleverna att följa genremallarna. 
För att trots det ta böckernas uttalade ambition om att värdera elevers olika bakgrunder och 
erfarenheter på allvar kan det tänkas att dessa olikheter ska få synas någon annanstans än i hur 
eleverna skriver. Gissningsvis i innehållet i texterna som eleverna skriver. Janks (2010) menar dock att 
det är en grund syn på mångfald, och att elevers olikheter bör ses som resurser även i formfrågor.  

Vad blir då konsekvenserna av skrivundervisning som ger eleverna tillgänglighet men brister i 
maktkritik, mångfald och motstånd? I Janks (2010:142-153) modell för critical literacy betonas hur 
dessa fyra aspekter är beroende av varandra. Ett starkt fokus på tillgänglighet kan förvisso hjälpa 
andraspråkselever ur sina marginaliserade positioner, men har ensamt inte någon potential att utmana 
den språkideologi som missgynnar andraspråkselever. Utan maktkritik reproducerar sådan 
undervisning synen på dominant språk som något väsensskilt från de språkliga praktiker som eleverna 
tar med sig in i skolan och som är en del av dem. Utan mångfald förnekas olika varieteter som bärare 
av identitet och gemenskap. Utan motstånd framstår det dominanta språket som oföränderligt och 
elevernas syn på sig själva som politiska subjekt uteblir. Sammantaget riskerar sådan undervisning att 
bidra till att elevernas språk nedvärderas i samhället och av dem själva. 

6.2. Möjliga komplement till genrepedagogiken 
En återkommande insikt under den här läromedelsanalysen är att i vilken mån undervisningen i 
slutändan lever upp till ett visst kriterium inte kan avgöras utifrån vilken bok läraren har hämtat 
inspiration ifrån utan i mångt och mycket förstås beror på de val som läraren gör i planering, 
genomförande och utvärderande av undervisningen. En annan återkommande insikt är att critical 
literacy och genrepedagogik inte alls står i ett motsatsförhållande, tvärtom kan nog genrepedagogik 
vara en utmärkt bas för att vidareutveckla undervisning som innefattar såväl tillgänglighet som 
maktkritik, mångfald och motstånd. Så på vilka sätt skulle genrepedagogiken kunna anpassas och 
utvecklas för att lyckas med detta? Jag har under arbetets gång samlat på mig några tankar och idéer 
som presenteras nedan. 

6.2.1. Arbeta med fler än skoltexternas genrer 

De analyserade böckerna har endast fokuserat på genrer som är vanliga i skolan, i andra ämnen än 
språkämnen. Tanken med detta urval är att arbeta ämnesövergripande eller i ett ämne som inte är 
språk. Men i svenska som andraspråk finns ju goda möjligheter att utforska och utveckla alla möjliga 
typer av genrer för att eleverna ska få ”tilltro till sin språkförmåga och […] uttrycka sig i olika 
sammanhang och för skilda syften” (Skolverket 2011:239, citerat i Johansson & Sandell Ring 
2015:25) samt ”använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt” (Skolverket 2011:2.2; 
Skolverket 2011:13, citerat i Johansson & Sandell Ring 2015:17). Varför inte arbeta med 
cirkelmodellen och modellera genrer komplett med syfte, struktur och typiska språkdrag även för 
genrer som skämt, skryt, ursäkter, förolämpningar och flörtande? Det informella har också en form. 
Att sådant språk är en del av elevernas vardag och delvis redan behärskas behöver inte ses som en 
nackdel, tvärtom kanske det stärker elevernas känsla inför sina egna språkliga förmågor. För att 
använda den systemisk-funktionella grammatikens termer (se avsnitt 2.2) kan det finnas fördelar med 
att utforskar genrer vars situationskontext inte alltid präglas av en relation med stort avstånd mellan 
textens deltagare. Om situationskontexten ibland placeras närmare elevernas egna språkliga praktiker 
kan eleverna själva få vara experter på en viss genre och klassen tillsammans vara facit på vilken 
kommunikation som fungerar. Att variera situationskontext och ta fler språkliga sammanhang på allvar 
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i undervisningen kanske även skapar större förståelse för kontrasterna inom fält, relation och 
kommunikationssätt. 

6.2.2. Utforska den språkliga mångfalden i klassrummet nyfiket 

Mångfald verkar vara enklare att säga än att göra. Analysen i den här uppsatsen (se avsnitt 5.3 och 6.1) 
visar att de analyserade böckerna gärna uppmanar lärare att se elevers olika bakgrunder och 
erfarenheter som tillgångar, men att böckerna saknar instruktioner för hur det praktiskt genomförs som 
skrivundervisning. För att göra allvar av en vision om mångfald i språkundervisningen räcker det inte 
att räkna vilka som är representerade på litteraturlistor och i läromedel, lärare behöver också granska 
och förmodligen ofta utvidga vilka språkliga uttryckssätt som tas på allvar och ges plats i 
undervisningen. För att undersöka mångfalden i undervisningen kan vi låna frågor från Liberg (2003):  

Frågan man kan ställa sig är vilka möjligheter som finns i skolans värld att skapa en mångkulturell 
mosaikkontext med förståelse och acceptans av många kulturer och uttrycksformer inbyggt i sig (jfr 
Abu-Rabia 1996). Hur kan olika typer av vidgade språkliga livssammanhang och pedagogiska 
kontexter se ut? Vad innehåller de? På vilka sätt kan de vara inkluderande, marginaliserande och 
normaliserande? (Liberg 2003:13-14) 

6.2.3. Våga granska den egna praktiken och språkideologin maktkritiskt  

Undervisning i critical literacy går ofta ut på att granska hur makt skapas och knyts till visst språk i 
olika sammanhang (Rogers et al. 2009), och att läromedel och undervisning också är språkideologiska 
fält blir tydligt inte minst i den här uppsatsen. Förutom att arbeta med vilka språkliga uttryck som tas 
på allvar och ges plats i undervisningen kan lärare med fördel fundera över sin egen position och sina 
egna värderingar. Nyström (2000) menar till exempel att anledningen till att gymnasieelever lyckas 
olika bra med mottagaranpassning i provtexter beroende på om de läser yrkes- eller 
studieförberedande program kanske bara delvis kan förklaras med att de fått undervisning i 
mottagaranpassning i olika grad. Kanske spelar lärarnas sociala bakgrund in? Nyström (ibid.) ställer 
sig frågan om lärarna, som ju oavsett formuleringen i provuppgifterna är de faktiska mottagarna av 
texterna, har lättare att fylla i samband i texter som skrivits av elever vars kulturella referensramar de 
delar. Att granska sig själv och sin undervisning kan nog vara en smärtsam process, för att låna Freires 
(1972) resonemang om upptäckten av att befinna sig i en överordnad position. Lyckas det ändå göras 
tillsammans med elever kan det nog vara mycket värdefullt. Undervisning som kritiskt granskar 
klassrummets egna språkideologi i Freires anda kan förhoppnings stärka eleverna både som politiska 
analytiker och politiska aktörer. 

6.2.4. Hur undervisar vi i att skriva på nya sätt? 

Ivaničs (2004) kartläggning av skrivundervisningsdiskurser visar att genrepedagogik bara är ett av 
många sätt att se på, tala om och undervisa i skrivande, med vissa förtjänster. Kanske har andra 
praktiker, som kreativt eller processorienterat skrivande, andra modeller som fokuserar lika explicit på 
kreativitet, personlighet eller motstånd i skrivandet som cirkelmodellen gör på tillgänglighet. Kanske 
kan lärare växla mellan olika pedagogiker, kanske kan de kombineras. Varför inte en femte fas i 
cirkelmodellen som går ut på att även utmana de typiska genredrag som nyss lärts in? Jag tror likt 
Liberg (2008) att det är viktigt att ingen skrivundervisningsdiskurs dominerar av tradition eller utan 
utvärdering, och att läraren istället gör medvetna didaktiska val av skrivundervisningspraktik. 
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6.3. Metoddiskussion 
I den här uppsatsen har genrepedagogik analyserats utifrån de centrala perspektiv på undervisning som 
betonas i forskning om critical literacy. Den grundläggande frågan har handlat om i vilken mån 
genrepedagogik uppfyller de kriterier som jag ställt upp utifrån Janks (2010) modell. För att kunna 
möta syftet och samtidigt vara praktiskt genomförbar blev undersökningen i denna uppsats en 
läromedelsanalys. Därför har resultaten endast rört sig kring hur genrepedagogik kan tänkas bli utifrån 
de analyserade böckernas instruktioner. Instruktioner i en handbok för lärare är förstås bara en av flera 
saker som påverkar hur undervisning faktiskt blir, och undervisning utifrån dessa böcker kan nog ta 
sig skilda uttryck i olika organisationer och med olika lärare och deras egna tolkningar och val. Så 
uppsatsen säger knappast något, även i det lilla, om hur genrepedagogik praktiseras i svenska 
klassrum. Det vore intressant att, med samma teoretiska bas i critical literacy, observera hur lärare 
undervisar genrepedagogiskt utifrån handböcker som dessa och även vilka andra skrivpedagogiska 
praktiker som genrepedagogik kombineras med. Inte heller kan de två analyserade böckerna antas vara 
representativa för svenska handböcker i genrepedagogik. Hur böckerna valts ut diskuteras i avsnitt 4.1. 

Både när det gäller användningen av Janks (2010) modell för critical literacy och analysen av den 
undervisning som Gibbons (2013) och Johansson & Sandell Ring (2015) instruerar handlar det om 
mina tolkningar. Givetvis är det möjligt att någon annan hade gjort andra tolkningar. Jag har försökt 
vara transparent i analysen och hur jag använt kriterierna från Janks (2010) modell. Vidare 
resonemang om hur översättningarna av kriterierna gått till finns i teoridelen i avsnitt 3.2. 

6.4. Vidare forskning 
Jag tycker förstås att det vore spännande om de didaktiska idéer om att utveckla genrepedagogiken 
som jag presenterar i avsnitt 6.2 utforskades. Än så länge är de just bara idéer. Extra mycket ser jag 
fram emot forskning som utforskar förändrande skrivande och skrivundervisning som efterlyses i 
avsnitt 6.2.4. 

Eftersom den här uppsatsen inte säger något om hur genrepedagogik används och fungerar i praktiken 
vore sådana studier intressanta, vilket diskuteras ovan i avsnitt 6.3. Sådan forskning har i viss 
utsträckning redan gjorts, t.ex. Watkins (1999), Kuyumcu (2004), Sellgren (2005), Magnusson (2008) 
och Axelsson (2009), men de studierna anammar inte några perspektiv från critical literacy-studier. 

Tills sist efterlyser jag mer forskning om skrivande inom critical literacy i Sverige. Lundgren & 
Dambers (2015) antologi är en välkommen samling av forskningsfältet i Sverige. Jag önskar mig mer 
forskning där critical literacy inte bara är ett analysverktyg hos forskaren utan även en uttalad 
pedagogik hos läraren. 
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Bilaga 1 
Gibbons (2013:242-246) tabell för typiska drag i några av skolans genrer  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