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Litteraturstudien behandlar genrepedagogisk skrivundervisning och hur lärare undervisar 

genrepedagogiskt för att utveckla elevers skriftliga förmågor samt förmågan att skriva 

olika texttyper. Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad forskning säger om 

genrepedagogisk undervisning och hur den används i skrivundervisningen. 

Frågeställningar som används utifrån syftet är: Hur undervisar lärare i skrivutveckling 

inom olika texttyper utifrån ett genrepedagogiskt arbetssätt? Och Vilka möjligheter och 

begränsningar finns det enligt lärare i skrivundervisningen utifrån ett genrepedagogiskt 

arbetssätt?. 

Resultatet av litteraturstudien visar att genrepedagogisk skrivundervisning utvecklar 

elevers skriftliga förmåga. Resultatet framhäver även lärarens roll och inställning till 

genrepedagogisk skrivundervisning. Vidare visar studien att lärare har en betydande roll 

för att elever ska utveckla sin skrivförmåga baserat på den stöttning som ges i 

skrivundervisningen. Resultatet belyser såväl positiva och negativa aspekter kring 

genrepedagogisk skrivundervisning. 
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1. Inledning 

Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU), genom litteratur, samt genom samtal med 

lärare på de skolor jag vikarierat på har jag upplevt elevers svårigheter med att skriva olika 

texttyper utifrån syfte, innehåll och struktur. Flera av de elever jag mött under vikariat och VFU 

har ansett det vara tråkigt att skriva och känt osäkerhet i hur de ska inleda sitt skrivande. Elevers 

negativa inställning och bristande kunskaper kring skrivandet fann jag mycket problematiska 

under min VFU eftersom skrivning är en viktig del i undervisningen och därför bör 

skrivundervisning vara motiverande och rolig för elever. För att utveckla elevers skrivförmåga 

och skrivintresse har vissa verksamma lärare jag kommit i kontakt med valt att arbeta med olika 

texttyper genom en genrepedagogisk undervisning, då genrepedagogik har visat sig utvecklat 

elevers skrivförmåga. 

Jag instämmer med Lundberg (2008) om att skrivning måste bli en självklar och daglig 

verksamhet i skolan om elevers skrivfärdigheter ska ha förutsättning att utvecklas. I enlighet 

med Strömqvist (2007) anser jag att skrivundervisningen bör utformas så att den ger glädje 

samtidigt som den ska väcka elevers skrivlust.  Det krävs övning för att utveckla en viss 

färdighet och för att bli en god skribent krävs det minst 5000 timmars övning (Garme, 2008; 

Lundberg, 2008). Enligt Garme (2013) är det skolans uppgift att förebygga skrivsvårigheter 

genom undervisning att stödja barn, som oavsett orsak, har skrivsvårigheter. 

Vid undersökningar från PIRLS1, PISA2 och debatter på TV är det framförallt elevers 

försämrade läsresultat som redovisas. Eftersom läsning och skrivning går hand i hand med 

skolundervisningen bör rimligen undersökningar gällande skrivande, enligt min åsikt vara av 

lika stort intresse. PISA utför undersökningar med elever i 15-årsåldern och undersökningen 

från 2012 visade ett försämrat resultat på de uppgifter där elever ska formulera sina svar i skrift, 

jämfört med de tidigare undersökningarna från PISA (Skolverket, 2012). Det är därför viktigt 

att lärare finner en undervisning som utvecklar elevers skrivande i tidig ålder (Skolverket, 

2014). Den senaste PIRLS-undersökningen från 2016 har ännu inte publicerats och därmed 

redovisas resultaten från undersökningen från 2012. Resultat från de nationella proven läsår 

14/15 i delprov C, som prövar den skriftliga förmågan, visar att elevers skrivning har försämrats 

jämfört med tidigare resultat från de nationella proven (Skolverket, 2015). 

Mot bakgrund av rådande förhållanden kring elevers låga skrivresultat har en modell som 

baseras på genrepedagogik utvecklats för att stödja elever att skriva utifrån texters olika syften, 

uppbyggnad och språkliga drag. Modellen har sitt ursprung från Australien och benämns 

cirkelmodellen i Svensk undervisning. Fokus i denna studie är att undersöka om, och i så fall 

på vilket sätt, ett genrepedagogiskt undervisningssätt kan öka elevers skrivutveckling genom 

exempelvis cirkelmodellen. I Sverige uppkom intresse för den australienska genrepedagogiken 

då elevers skrivkunskaper visade dalande resultat från olika undersökningar som PISA och 

PIRLS (Johansson & Sandell Ring, 2010).  

                                                             
1 Progress in International Reading Literacy Study 
2 Programme for International Student Assessment 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien är att utifrån tidigare forskning undersöka om och, i så fall hur, 

genrepedagogisk undervisning i klassrummet utvecklar elevers skrivförmåga i ämnet svenska 

för årskurs 4–6. 

 

Frågeställningarna är: 

 

 Hur undervisar lärare i skrivutveckling inom olika texttyper utifrån ett genrepedagogiskt 

arbetssätt? 

 

 Vilka möjligheter och begränsningar finns det enligt lärare i skrivundervisningen utifrån 

ett genrepedagogiskt arbetssätt? 
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3. Bakgrund 

I bakgrunden presenteras genrepedagogik samt hur elever kan lära sig att skriva olika texttyper 

utifrån ett genrepedagogiskt arbetssätt. Vidare kommer viktiga begrepp inom 

genrepedagogiken, som cirkelmodellen och scaffolding att beskrivas. Till sist kommer explicit- 

och genrepedagogisk skrivundervisning förklaras och jämföras. 

3.1 Begreppen genrer och texttyper  

I kommentarmaterial till kursplanen i svenska benämns begreppet genre som ’typer av texter’ 

eftersom begreppet genre kan tolkas på olika sätt. Litteraturstudien handlar om hur elever 

genom en genrepedagogisk skrivundervisning lär sig att skriva olika texttyper och därför 

kommer uttrycket texttyper att användas (Skolverket, 2011a). Uttrycket olika typer av texter 

omfattar allt det som olika definitioner av begreppet genrer står för (Skolverket, 2011a). Det 

finns olika typer av texttyper som elever stöter på i skolan. Berättande, återgivande, 

beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter är de olika texttyper elever 

stöter på i skolan och ska arbeta med i årskurs 4-6 enligt det centrala innehållet i ämnet svenska 

(Skolverket, 2011b). Det är dessa texttyper som bearbetas för att utveckla elevers skrivning 

utifrån texters olika syften och språkliga drag. Elever ska även ges möjlighet att utskilja 

berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad (Skolverket, 2011b).  

3.2 Vad krävs för en lyckad skrivundervisning 

Enligt Strömquist (2007) förutsätter en lyckad undervisning en god planering där elever kan 

följa en tydlig konstruerad plan samtidigt som läraren vägleder och stöttar eleverna under och 

genom skrivprocessen. Enligt Johansson och Sandell Ring (2012) ökar elevers självförtroende 

när de ges tillräckligt med stöd av läraren i skrivundervisningen. En lyckad undervisning 

baseras på att lärarna undervisar om olika strategier som förenklar elevers skrivande vid 

bearbetning, analysering och planering av texter (Garme, 2010). 

 

Ett sätt att bearbeta en text på under en genrepedagogisk undervisning är exempelvis att elever 

granskar och kommenterar varandras texter (Løkensgard Hoel, 2001). Garme (2010) och 

Løkensgard Hoel (2001) förespråkar vikten av bearbetning av de texter elever skriver. I 

genrepedagogisk skrivundervisning arbetar elever med att granska och kommentera varandras 

texter samt med att bearbeta egen text. Att föra samtal kring valt ämne i en genre underlättar 

för eleverna när de sedan enskilt eller i grupp ska skriva en egen text (Garme, 2010; Løkensgard 

Hoel, 2001).Vidare poängterar Garme (2010) betydelsen av samtal och elevers respons på 

varandras texter då de lär sig att reflektera över innehållet i texten samt metakognitivt tänkande 

kring den egna texten och det egna skrivandet.  

3.3 Explicit skrivundervisning 

En vetenskaplig enhetlig definition av begreppet traditionell skrivundervisning är inte lätt att 

finna i den didaktiska litteraturen och därför är min definition av traditionell undervisning den 

som kommer att användas i denna litteraturstudie. Min definition av traditionell 

skrivundervisning innebär att undervisningen är lärarledd med enkel genomgång, skriftliga 

övningsuppgifter och elever arbetar sedan utefter de förkunskaper de har och ingen ny 

information tillkommer. Till skillnad från traditionell skrivundervisning är explicit 
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skrivundervisning inkluderande i undervisningen (Gibbons, 2013), vilket betyder att istället för 

att de olika delarna, exempelvis stavning och uppsatsskrivning, är uppdelade och lärs ut vid 

olika lektionstillfällen, övas de samtidigt. Det innebär att de olika delarna av skrivandet vävs 

samman naturligt i explicit skrivundervisning (Gibbons, 2013). Utifrån Ehrnlunds och 

Ekerstedts (2015) erfarenheter utvecklar elever sina skrivförmågor vid interaktion, med 

varandra och med lärarna, vilket sker i en sociokulturell miljö där läraren medvetet och 

kontinuerligt undervisar explicit om olika texttyper och därtill kopplade skrivstrategier. 

 

Explicit skrivundervisning är en undervisningsform som sker med tydlighet, struktur och 

medvetenhet där lärarens roll är att lyfta fram och hjälpa elever att lyckas med sitt skolarbete. 

En explicit skrivundervisning innebär att läraren undervisar aktivt om textens kontext, syfte, 

övergripande struktur, ämnesspecifika ord och språkliga drag. Undervisningen är uttrycklig, 

tydlig och underlättar för eleverna att läsa, förstå, skriva och samtala om text (Ehrnlund & 

Ekerstedt, 2015). Ett flertal undersökningar gjorda av författarna visar att explicit undervisning 

har ökat elevers såväl skriv- som kunskapsutveckling. Till skillnad från traditionell 

skrivundervisning sätter explicit skrivundervisning eleven i centrum vid inlärning (Gibbons 

2013). Sandell Ring (2008) menar att alla elever får möjlighet att känna delaktighet i skolans 

olika ämnen och språk genom en explicit undervisning. En stor skillnad mellan explicit 

undervisning och traditionell skrivundervisning är enligt Gibbons (2013) inlärningsprocessen. 

Explicit skrivundervisning fokuserar på inlärningsprocessen medan elever i en traditionell 

skrivundervisning redan antas kunna skriva om skilda ämnen i många olika genrer, precis som 

de en gång lärt sig tala. Explicit undervisning uppmuntrar elever till ett aktivt deltagande i 

inlärningen och till självständigt skrivande (Gibbons, 2013). Ehrnlund och Ekerstedt (2015) 

förklarar att det är lärarens uppgift att utifrån en explicit undervisning lyfta fram och visa på 

olika mönster som ska hjälpa elever att lyckas och utvecklas i sin undervisning.  

3.4 Genrepedagogik 

Genrepedagogisk undervisning utmärks för att vara explicit och syftar till att elever ska få ett 

ökat självförtroende till sin skrivförmåga och bli självständiga skribenter (Gibbons, 2013; 

Johansson & Sandell Ring, 2012). I slutet av 1980-talet efterlyste lärare i Australien en 

pedagogik som kunde utveckla elevers språk- och skrivfärdigheter då de märkt att elever med 

engelska som andraspråk inte nådde målen för läs- och skrivundervisning (Johanson & Sandell 

Ring, 2012). Tillsammans med några forskare utvecklade lärare i Australien genrepedagogiken. 

Genrepedagogikens övergripande och ursprungliga syfte är att alla elever ska nå skolans 

uppsatta mål för läs- och skrivutveckling (Rose & Martin, 2012). 

Genrepedagogiken utgår från ett sociokulturellt perspektiv och Vygotskijs syn på utveckling 

och lärande (Sandell Ring, 2008). Sandell Ring förklarar Vygotskijs teori om vad en elev kan 

åstadkomma själv och vad en elev kan åstadkomma med stöttning från en mer erfaren person. 

Genom genrepedagogikens tydliga modeller och struktur kan lärare och elever få det stöd som 

behövs för att utveckla elevers skrivförmåga och sättet att undervisa (Sandell Ring, 2008). 

Sandell Ring är dock kritisk till att endast använda genrepedagogisk undervisning. Hon anser 

att lärare behöver ha en bred kompetens om genrepedagogik om den ska fungera som den är 

tänkt. Enligt Liberg, af Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) behöver elever bli bekanta 

med olika texttyper för att utveckla både sitt skrivande och förståelse av texttypers innehåll, 
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syfte och språkliga drag. Johansson och Sandell Ring (2008) hävdar att i en genrepedagogisk 

undervisning förbereds eleverna explicit för att förstå textens syfte, struktur och innehåll, vilket 

motsvarar de tre första faserna av arbetet med cirkelmodellen som kommer att beskrivas i 

nästkommande avsnitt. 

3.5 Cirkelmodellen 

Cirkelmodellen är en pedagogisk undervisningsmodell för styrd läs- och skrivundervisning 

innehållande fyra olika faser. I den första fasen bygger elever tillsammans med läraren upp 

kunskap om ämnesområdet, i den andra fasen studerar de texter inom genren för att få 

förebilder, vidare i den tredje fasen skriver de en gemensam text och slutligen i fas fyra skriver 

elever en individuell text (Johansson & Sandell Ring, 2008). Enligt Gibbons (2013) kan 

cirkelmodellen ses som en ram för exempelvis ett temaarbete. Cirkelmodellen har utvecklats 

av de australiska forskarna Joan Rothery och Jim Martin (Hedeboe & Polias, 2008). 

Cirkelmodellens arbetsgång beskrivs och sammanfattas så här av Johansson och Sandell Ring 

(2008) och Gibbons (2010; 2013): 

1. Bygga upp kunskap om ämnesområdet: pedagogiskt engagemang  

Lärare och elever bygger tillsammans upp kunskap om ämnesområdet och samtalar vad elever 

vet vid arbetets inledning. Samtal kring ämnesområdet görs både parvis och i helklass där 

slutsatserna exempelvis kan samlas på tavlan i form av en tankekarta. Fokus i denna fas är att 

förbättra elevers förförståelse om ämnesområdet för att läraren ska ha en bas att utgå ifrån vid 

resterande undervisning. 

2. Modellering och dekonstruktion: studera texter inom genren för att få förebilder  

Ett flertal modelltexter studeras inom den aktuella texttypen. Målet är att eleverna ska bli 

bekanta med texttypens syfte, struktur och språkliga drag. Texterna diskuteras antingen i 

helklass eller gruppvis om dessa syften uppnås. Fokus i denna fas läggs på form och funktion. 

3. Gemensam textkonstruktion 

Elever och lärare skriver en gemensam text inom genren med syfte att förstärka och befästa 

tidigare kunskaper om den specifika texttypen elever arbetat med samt vad de lärt sig under 

tidigare faser. Syftet med denna fas är att eleverna ska skapa modelltexter för en specifik genre. 

I detta skede kan även eleverna läsa varandras texter för att dela med sig av sina kunskaper de 

införskaffat sig om ämnet, texten och kontexten. 

4. Självständig textkonstruktion 

Eleverna skriver en självständig text utifrån kunskaper de tillägnat sig i ämnet i fråga samt 

modelltexten de skrev i steg tre, med viss stöttning från läraren. Skrivandet kan ske enskilt eller 

i grupp. Utifrån det strukturerade arbetssättet under de tidigare faserna genom stöttning, respons 

och feedback, kan eleverna i detta skede gå från gemensamma processer till det självständiga 

skrivandet (Sandell Ring, 2008). Johansson och Sandell Ring (2008) förklarar att 

cirkelmodellen fungerar som ett kretslopp där det ständigt pågår en interaktion mellan 
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undervisning och utvärdering, samt att extra stöttning ges till de elever som ännu inte behärskat 

föregående fas. 

Vidare beskriver Johansson och Sandell Ring cirkelmodellen som en medveten undervisning 

där lärare metodiskt bygger upp sin skrivundervisning om olika texttyper utifrån de fyra olika 

faserna. Efter varje fas i cirkelmodellen menar författarna att elever lär sig att skriva en 

välfungerande och särskild text samtidigt som de lär sig genren. Genom cirkelmodellens fyra 

faser får eleverna befästa både ämneskunskaperna och språket samtidigt som de ges verktyg för 

att själva kunna producera utvecklande texter, något som elever enligt styrdokumenten ska ha 

utvecklat efter avslutad grundskola (Gibbons, 2013; Johansson & Sandell Ring, 2008; 

Skolverket, 2011b). Cirkelmodellens arbetssätt gör elever väl förberedda för den individuella 

skrivuppgiften i fas fyra. 

Enligt Calcins (2011) är vägledande samtal en viktig del av undervisningen, vilket innebär att 

läraren genom explicit undervisning är tydlig med vad som ska läras ut, något som hela tiden 

görs vid arbete med cirkelmodellen. Cirkelmodellen bygger på att lärare gör en formativ 

bedömning mellan de olika faserna för att säkerhetsställa att elever behärskar föregående fas 

innan nästa inleds exempelvis genom de frågor läraren ställer under undervisningens gång eller 

de diskussionerna eleverna för (Gibbons, 2013; Johansson & Sandell Ring, 2008).  

Gibbons (2013) poängterar att det krävs mer än en lektion när eleverna undervisas utifrån 

cirkelmodellen eftersom undervisning utifrån cirkelmodellen tar tid. Hon skriver vidare att 

undervisning genom cirkelmodellen tränar elever på att föra anteckningar och att söka, 

sammanfatta och tolka information, något som de har nytta av i framtiden. Enligt Gibbons 

passar arbete med cirkelmodellen för undervisning i alla årskurser och för elever i alla åldrar 

och som befinner sig på olika nivåer i skrivutvecklingen. 

Fas 1 

Fas 2 

Fas 4 

Fas 3 

Bygga upp 

kunskap om 

ämnesområdet 

Självständig 

textkonstruktion 

Gemensam 

textkonstruktion 

Modellering 

och 

dekonstruktion 

Figur 1. Cirkelmodellen. (Lina Englund) 
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3.6 Scaffolding 

Scaffolding är en utvecklingsprocess som innebär stöttning där läraren vägleder eleven i 

undervisningen för att utveckla nya kunskaper, begrepp och kompetenser såväl språkligt som 

kognitivt (Hedeboe & Polias, 2008; Johansson & Sandell Ring, 2012). Begreppet scaffolding 

översätts ofta med ordet stöttning (Gibbons, 2013; Hedeboe & Polias, 2008). Scaffolding 

kommer hädanefter att benämnas med motsvarande svensk term, stöttning.  

För att bli en självständig skribent behöver elever enligt Garme (2010) stöttning i 

skrivundervisningen. I en genrepedagogisk skrivundervisning förses elever med stöttning och 

verktyg som ska hjälpa dem att bli självständiga skribenter (Gibbons, 2013). I genrepedagogisk 

undervisning används stöttning under cirkelmodellens alla fyra faser för att stödja och utmana 

eleverna i deras skrivutveckling. Elever får under varje fas det stöd de behöver för att klara den 

slutliga skrivuppgiften. Detta upplägg skiljer sig från den traditionella skrivundervisningen där 

elever förväntas att lämna in en slutgiltig uppgift efter en lektion (Gibbons, 2013). Denna typ 

av stöttning är relaterad till den proximala utvecklingszonen där elever förses med hög stöttning 

och höga krav (Säljö, 2012). Johansson och Sandell Ring (2012) menar att det är i dessa 

situationer med höga krav och mycket stöttning som eleverna lär sig bäst. Säljö (2012) förklarar 

att scaffolding är relaterad till Vygotskijs idé om den proximala utvecklingszonen som hänger 

samman med hans synsätt att se på lärande och utveckling som ständigt pågående processer. 

Johansson och Sandell Ring (2012) precis som Säljö (2012) förklarar att scaffolding kan ses 

som en byggnadsställning där eleven ges stöttning i strukturerad form som hjälper elever att 

utveckla sin skrivförmåga. En byggnadsställning som stegvis tas bort allteftersom eleven 

behärskat den nya kunskapen och förses sedan med en ny byggnadsställning för att kunna gå 

vidare i sin utveckling (Gibbons, 2013; Hedeboe & Polias, 2008; Johansson & Sandell Ring, 

2012).  

3.7 Styrdokument 

Skolans uppdrag är att sträva efter att eleverna ska känna trygghet i skolan, viljan och lusten att 

lära exempelvis lusten att lära sig att skriva (Skolverket, 2011b). Alla elever i skolan ska få 

möjlighet att utveckla olika skrivstrategier, och därför är ”strategier för att skriva olika typer av 

texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag” ur det centrala 

innehållet i ämnet svenska, centralt för alla årskurser (Skolverket, 2011b, s. 12). 

Syftet med ämnet svenska i årskurs 4-6 är att elever ska utveckla kunskaper i och om det 

svenska språket samt ges förutsättningar att formulera sig och kommunicera i tal och skrift. 

Elever ska få möjlighet att utveckla sitt skriftspråk för att tänka, kommunicera och lära 

(Skolverket, 2011b). Undervisningen ska stimulera elevers intresse för att skriva och utveckla 

förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra (Skolverket, 2011b). 

I det centrala innehållet för årskurs 4-6 står det att elever även ska ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att bearbeta texter på olika sätt, både gällande innehåll och form, samt att 

elever ska kunna ge och ta emot respons på texter (Skolverket, 2011b). Vidare står det i det 

centrala innehållet att elever ska känna till språkets struktur i en skriven text, det vill säga 

meningsuppbyggnad, stavningsregler, ords böjningsformer, textuppbyggnad samt handstil. De 

ska också lära sig att skriva, disponera och redigera texter för hand. Genom exempelvis 

cirkelmodellen lär sig elever att föra anteckningar, söka efter det väsentliga i en textmassa och 
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sammanfatta och tolka information, något som elever enligt styrdokumenten ska ha lärt sig att 

göra vid avslutad grundskola (Johansson och Sandell Ring, 2008; Skolverket, 2011b).  

I kunskapskraven (Skolverket, 2011b) för ämnet svenska år 4–6 står det att elever ska kunna 

skriva olika slags texter med en fungerande struktur och Ring Sandell (2008) såväl Gibbons 

(2013) anser att elever lär sig att skriva olika slags texter med en fungerande struktur genom en 

genrepedagogisk skrivundervisning. Vidare står det i det centrala innehållet att elever i sitt 

skrivande ska kunna använda de grundläggande reglerna för stavning, skiljetecken och 

skriftspråklighet och slutligen ska elever kunna ge omdömen om texters innehåll och bearbeta 

texter utifrån respons, vilket de ges möjlighet till att utveckla i en genrepedagogisk 

skrivundervisning (Gibbons, 2013; Sandell Ring, 2008; Skolverket, 2011b).  
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4. Metod 

Detta kapitel behandlar informationssökning där de sökord och söktjänster som använts för 

informationssökning utifrån litteraturstudiens frågeställningar och syftet kommer att beskrivas. 

Vidare behandlar kapitlet vilka urval och avgränsningar som gjorts i valet av litteratur. Slutligen 

beskrivs hur analysen genomfördes. Studien är baserad på vetenskapliga texter såsom artiklar, 

forskningsrapporter och böcker. 

4.1 Informationssökning 

De söktjänster som har använts är PRIMO, högskolebibliotekets (Jönköping University) 

litteraturkatalog och söktjänst, ERIC3, en söktjänst som finns tillgänglig i PRIMO, Google 

Scholar, Swepub och Google. 

Inledningsvis gjordes sökningar om genrepedagogik och skrivutveckling på Google och 

PRIMO för att få mer kunskap kring det aktuella området. Under sökningen fann jag flera 

forskare och lärare som arbetar med genrepedagogisk undervisning i Sverige, som Pauline 

Gibbons, Britt Johansson, Anniqa Sandell Ring, Caroline Liberg och Eija Kuyumcu. 

Söktjänsten PRIMO användes för att hitta böcker som kunde användas för att göra kedjesökning 

utifrån deras referenslistor och kedjesökning gjordes även på ovannämnda författare. 

Kedjesökning var den sökmetod som användes större delen i denna litteraturstudie. 

Eftersom jag fann ytterst få artiklar om genrepedagogik på svenska använde jag mig av 

Söktjänsten ERIC för att hitta forskningsbaserade artiklar om genrepedagogik på engelska. 

ERIC är en söktjänst på engelska som finns tillgänglig på PRIMO. Thesaurussökning, en 

avancerad sökning i ERIC gjordes för att få specifika träffar om just genrepedagogisk 

skrivundervisning. Söktjänsterna Google Scholar och Swepub användes för att hitta 

internationella artiklar då vissa intressanta artiklar från ERIC inte fanns i fulltext. I de olika 

söktjänsterna användes dessa sökord: ”(middle school students) AND genre*”, scaffolding, 

”(pupil OR student OR children) AND genre* AND writing*”, ”genre AND writing”, ”elev 

OCH skrivutveckling”, genrepedagogik, ”genrebased writing instruction”, ”explicit 

undervisning genrepedagogik”, genreped*, genrepedagogy, ”genrepedagogisk undervisning”, 

cirkelmodellen, ”teaching learning cycle”, ”(teaching learning cycle) AND genre” och ”explicit 

teaching”.   

Några av träffarna på dessa sökord var inte av relevans för litteraturstudien och jag fastnade 

därmed i min sökning. Många artiklar handlade nämligen om implementering av 

genrepedagogik i andra ämnen i skolans undervisning, inte bara svenskämnets 

skrivundervisning, som är fokus i denna litteraturstudie. Genrepedagogisk undervisning kan 

användas i andra ämnen i skolans undervisning som bland annat läsundervisning, matematik, 

NO, SO. Svårigheter att hitta artiklar om genrepedagogik uppkom då ordet genrepedagogik inte 

går att direktöversättas. På engelska benämns cirkelmodellen på olika sätt så som ”teaching 

learning cycle” och ”the curriculum cycle” och vid sökning på dessa orden i ERIC hittade jag 

väldigt få artiklar. Sökningen förbättrades efter handledning och jag fann passande sökord som 

”literacy”, ”literary genres”, ”writing process” och ”writing genres”. Efter att sökningen 

                                                             
3 ERIC är en forkortning för Educational Resources Information Center 



10 
 

förbättrades hittades därmed relevanta artiklar på engelska om genrepedagogisk undervisning.  

De sökord som gav många träffar skrollades igenom och kombinerades sedan med andra ord 

som exempelvis: ”(writing process)” AND ”(literary genres)”, vilket gav 38 träffar. 

4.2 Urval och avgränsningar 

Ett av kriterierna var att litteraturstudien skulle innehålla vetenskapligt resultat och avgränsade 

därmed sökningen till vetenskapliga artiklar. Peer reviewed användes som avgränsning vid 

sökning på alla söktjänster för att upprätthålla en vetenskaplig standard. Texternas abstract 

användes för att påbörja urvalet av texter. Sökresultaten avgränsades ytterligare med årtal 

eftersom många resultat var äldre och denna litteraturstudie skulle innehålla aktuell forskning. 

Till en början gav avgränsningarna lite resultat då många av artiklarna från ERIC var 

avgiftsbelagda, vid kedjesökning och vidare sökning på Google Scholar fanns dessa artiklar 

tillgängliga att läsa gratis. Internationell forskning används i denna litteraturstudie eftersom det 

inte finns mycket forskning om genrepedagogisk undervisning i svensk undervisning. Vissa 

artiklar handlar om genrepedagogisk skrivundervisning i årskurs 7-9 eftersom genrepedagogik 

kan undervisas i alla årskurser i skolan. Dessa artiklar användes eftersom jag anser att de 

studierna är av relevans för min litteraturstudie och framtida undervisning. Ett krav för att de 

artiklarna skulle inkluderas var att de skulle vara vetenskapliga, behandla genrepedagogik på 

ett eller annat sätt samt behandla skrivundervisning i grundskolan. Eftersom det inte finns 

mycket forskning om genrepedagogik i Sverige kommer därför Eija Kuyumcus rapport från 

2011, Utvärdering av Knutbyprojektet: Genrebaserad undervisning i en F-6 skola och Ekerud 

och Sunneruds utvecklingsartikel från 2015, Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö, 

beskrivning av en grundskolas satsning ligga till grund för denna litteraturstudie. 

4.3 Materialanalys 

Analysen baseras främst på resultat- och diskussionsdelarna i litteraturen. Frågeställningarna 

och syftet kopplas till såväl bakgrund som resultat. Litteraturen skulle handla om 

genrepedagogisk skrivundervisning och hur den används i skrivundervisningen samt lärare och 

elevers syn på genrepedagogik. Svaren på frågeställningarna söktes i artiklarna och böckerna 

och sammanfattades därefter och tilldelades varsin färg för att jag lättare skulle kunna 

sammanställa texten till resultatdelen. Jag försökte att hålla en neutral syn på genrepedagogisk 

skrivundervisning och letade efter både positiva och negativa aspekter om genrepedagogisk 

skrivundervisning eftersom syftet var att hitta flera olika aspekter, samt lärare och elevers syn 

på genrepedagogisk skrivundervisning. I inledningen nämnde jag att läsning och skrivning hör 

ihop men att det oftast är resultat av elevers läsning som redovisas. Sökning på artiklar som 

gjordes kopplat till denna litteraturstudie visar att många av dem handlade om just elevers 

lässvårigheter och ytterst lite om elevers skrivsvårigheter.  

I resultatdelen analyseras varje del för sig och resultatet presenteras tematiskt. I litteraturen 

analyserades hur genrepedagogisk skrivundervisning bedrivs, elevers upplevelser av 

genrepedagogisk skrivundervisning såväl som elevers skrivutveckling genom en 

genrepedagogisk skrivundervisning kontra traditionell skrivundervisning. Vidare analyserades 

både de positiva och negativa aspekterna kring genrepedagogisk skrivundervisning för att få en 

mer övergripande sammanhängande bild av ämnet. Vilken typ av stöttning som ges under 

genrepedagogisk skrivundervisningen analyserades och i hur stor utsträckning stöttning ges. 
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4.4 Tabell över analyserad litteratur  

 

  

Titel Författare Publikationstyp år 

Genre pedagogy: Language, literacy and L2 

writing instruction 

Ken Hyland Tidskriftsartikel 2007 

Utvärdering av Knutbyprojektet: Genrebaserad 

undervisning i en F–6-skola 

Eija Kuyumcu Forskningsrapport 

och  

forskningsöversikt 

2011 

 

Genre-based teaching and assessment in 

secondary English classrooms 

Icy Lee Tidskriftsartikel 2012 

Genrebaserad undervisning som pedagogiskt 

utvecklingsarbete 

Eija Kuyumcu Tidskriftsartikel 2013 

Genrepedagogik på svenska: en fiffig metod? Fredrik Hansson Konferensbidrag 2013 

The Genre-based Writing Instruction in EFL Noh-Kyung Lee Tidskriftsartikel 2013 

Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö 

beskrivning av en grundskolas satsning 

Lena Ekermo och 

Kirsten Sunnerud 

Utvecklingsartikel 2015 

Cirkelmodellen – en väg in i läsandet och 

skrivandet 

Anna Johansson Antologikapitel 2016 

Cirkelmodellen för lärare och elever Anna Lindén 

Olofsson, Malin 

Bergdahl & Malin 

Persson 

Antologikapitel 2016 

Serier i undervisningen genom genrepedagogik Emanuel Gustafsson Antologikapitel 2016 

Genrepedagogik Eva Lind Antologikapitel 2016 
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5. Resultat 

Kapitlet behandlar hur genrepedagogisk undervisning bedrivs i skrivundervisningen och hur 

stor betydelse stöttning har för elevers skrivutveckling. Vidare förklaras skillnaden mellan en 

genrepedagogisk- och traditionell skrivundervisning samt positiva och negativa aspekter av 

genrepedagogisk skrivundervisning. Slutligen presenteras lärares och elevers syn på 

genrepedagogisk skrivundervisning. Frågeställningarna och syftet går som en röd tråd genom 

hela resultatdelen och därför kommer vissa frågeställningar att besvaras under flera 

underrubriker, vilket beror på att frågeställningarna och resultatdelen är kopplade till varandra.  

5.1 Lärarnas användning av genrepedagogisk skrivundervisning 

Det som framkommer i analysen av artiklarna som lästs är att cirkelmodellen är den 

undervisningsmetod som används vid genrepedagogisk skrivundervisning. Enligt Kuyumcu 

(2013) är cirkelmodellens struktur densamma i all genrepedagogisk skrivundervisning, däremot 

ser lärandet och stöttningen olika ut beroende på årskurs eller elevers kunskapsnivåer. 

Cirkelmodellen uppfattas av många lärare som ett bra stöd i undervisningen om olika textgenrer 

(Hyland, 2007; Gustafsson, 2016; Johansson, 2016; Kuyumcu, 2013; Lind, 2016; Lee, 2012; 

Lee, 2013). Genrepedagogisk skrivundervisning är oftast planerad utifrån olika teman som 

elever kan relatera till, exempelvis vardagliga aktiviteter eller något som intresserar eleverna 

(Hyland, 2007; Kuyumcu, 2013). I sin artikel beskriver Gustafsson (2016) hur han arbetar 

genrepedagogiskt genom att arbeta med serier i sin skrivundervisning. Han hävdar att hans 

elever visat ett ökat skrivintresse då serier är något eleverna kan relatera till, speciellt Kalle 

Anka. Genrepedagogik kan vara användbar för att utveckla elevers skrivförmåga eftersom både 

elevers och lärares förståelse av olika texttyper ökar vid arbete utifrån bland annat 

cirkelmodellens alla faser (Lee, 2013; Lind, 2016; Lindén Olofsson, Bergdahl & Persson, 

2016). 

Kuyumcus (2011) undersökning Knutbyprojektet är ett projekt där lärare frångick den 

traditionella undervisningen och istället använde sig av cirkelmodellen i sin skrivundervisning. 

Undersökningen består av klassrumsobservationer, djupintervjuer med lärare, en 

enkätundersökning samt en analys av elevtexter. Lärarna i alla årskurser använde 

cirkelmodellen likadant vid skrivundervisningen men däremot anpassade de undervisningen 

och även svårighetsgraden efter elevers åldrar och förmågor. Elever i äldre årskurser fick mer 

utmanande uppgifter och yngre elever fick förenklade uppgifter (Kuyumcu, 2011). Vidare 

påpekar Kuyumcu att genrepedagogisk skrivundervisning kunde ske med en viss förändring 

beroende på lärares kunskaper kring genrepedagogik. Lärarna förklarade  grundligt texttypens 

syfte och språkliga struktur i början av undervisningen. Vid lektionsstart förklarade läraren de 

begrepp och uttryck som eleverna kan ha svårt för (Kuyumcu, 2011). I en klass i 

Knutbyprojektet arbetade de med sagor och läraren förklarade i starten av arbetsområdet sagans 

struktur och uppbyggnad. Sedan diskuterades personer och figurer samt deras roll i berättelsen. 

Anledningen var att skapa förståelse för sagans grundläggande handling och bygga upp elevers 

förförståelse för hur sagor är uppbyggda (Kuyumcu, 2011).  

Många elever, inte minst flerspråkiga elever, behöver stöd för att utveckla sitt skrivande och 

skriva välfungerande och strukturerade texter. Lind (2016) har många elever med annat 

modersmål än svenska och ville använda ett verktyg i sin undervisning för att tillgodose alla 

elevers behov för att de ska ha möjlighet att nå kunskapskraven. Hon började då använda 
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cirkelmodellen i sin undervisning. Liksom Lind (2016) anser Lindén Olofsson, Bergdahl och 

Person (2016) att cirkelmodellen utgör ett verktyg som skapar struktur för elever och ger dem 

stöd och tydlighet att kunna skriva välfungerande texter och bygga upp sitt ordförråd, inte minst 

för elever med skrivsvårigheter och elever med svenska som andraspråk. Lind (2016) anser att 

elever med svenska som andraspråk dessutom lär sig snabbare och enklare tack vare den 

explicita undervisningen som genrepedagogik ger. 

Vid arbete utifrån cirkelmodellen lär sig elever att reflektera och diskutera med varandra kring 

olika texttyper vilket resulterar i att de blir bättre skribenter (Lindén Olofsson, Bergdahl & 

Person, 2016). Cirkelmodellens tydliga syfte och målfokus gör den användbar då den på ett 

flexibelt sätt utvecklar elevers kunskaper kring olika texttyper oberoende av deras befintliga 

kunskaper (Hyland, 2007). Enligt Linden Olofsson, Bergdahl och Persson (2016) bidrar 

cirkelmodellen till en ökad elevaktivitet, vilket ger en ökad motivation till skrivandet. 

Johansson (2016) menar att cirkelmodellens strukturerade arbetssätt hjälper elever att upptäcka 

mönster och variationer som finns i språket, samt i texterna de läser och skriver. Hennes elever 

arbetade också med sagor och de studerade olika modelltexter för att förstå sagors struktur och 

uppbyggnad. De läste enkla sagor tillsammans och letade efter typiska kännetecken för och 

drag i en saga, exempelvis upptäckte eleverna att alla sagor oftast börjar likadant med meningen 

“det var en gång” osv.   

Gustafssons (2016) elever utvecklade inte sitt skrivande i den grad han ansåg borde vara möjligt 

och han började fundera kring hur skrivprocesserna och vilka stödstrukturer och skrivstrategier 

eleverna skulle behöva. Resultat från de nationella proven i årskurs 3 visade att hans elever låg 

på gränsen till godkänt och att kraven i årskurs 4 skulle bli en utmaning. Det var då hans intresse 

för genrepedagogik väcktes och han började undervisa utifrån cirkelmodellen. Gustafsson 

(2016) menar att om genrepedagogisk undervisning syftar till att fördjupa förståelsen av olika 

texttyper och hur texter skrivs, bör både läs- och skrivförmågorna kunna utvecklas hos eleverna. 

I sin artikel beskriver han hur han arbetade genrepedagogiskt i sin skrivundervisning genom att 

arbeta med serier. I sin undervisning samtalar han tillsammans med eleverna om hur 

serietidningar är uppbyggda och dess språkliga drag. För att fördjupa elevernas kunskaper kring 

serietidningar studerar de bilder och texter i olika serietidningar som är välkända för eleverna 

och han ställer frågor för att fördjupa elevernas kunskaper och förståelser. Frågor han ställer 

sina elever är hur serier är uppbyggda, om det finns någon speciell struktur, vad för karaktärer 

det finns i serien och hur miljön är uppbyggd osv. Enligt Gustafsson (2016) ger den här typen 

av frågor upphov till många funderingar och samtal i klassen och som utvecklar elevernas 

kunskaper. Samtal har fått allt större plats i undervisningen än tidigare eftersom han anser att 

en samtalande klass utvecklar elevers kunskaper om texters språkliga struktur och uppbyggnad 

(Gustafsson, 2016). 

Enligt Hyland, (2007) förbättras elevers skrivkunskaper i det gemensamma skrivandet i fas tre. 

Eleverna ges också lika förutsättningar att lyckas i sin skrivundervisning till skillnad från arbete 

på egen hand (Hyland, 2007). När elever påbörjar den individuella skrivuppgiften, fas fyra i 

cirkelmodellen, har de med hjälp av tidigare faser både kunskap och förståelse om texttypen 

utifrån de hjälpmedel elever tillämpat såsom tankekartor, ordbanker, blädderblock samt mallar 

på olika texttyper (Kuyumcu, 2011). Gustafsson (2016) förklarar att cirkelmodellens fyra faser 
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är en väl använd tid i undervisningen, eftersom elever lär sig om ämnet och texttypen genom 

att de får föra anteckningar samt hitta, sammanfatta och tolka information.  

5.2 Stöttning 
Genrepedagogisk skrivundervisning hjälper lärare att stötta elever och förser dem med 

målinriktad, relevant och stödjande undervisning (Kuyumcu, 2013). Enligt Hyland (2007) 

innebär stöttning mestadels modellering och diskussion av texter, explicita instruktioner och 

lärares vägledning under skrivundervisningen. I Enlighet med Hyland anser Olofsson, Bergdahl 

och Persson (2016) att det är viktigt med stöttning i undervisningen för att frångå arbetssättet 

där elever lämnas själva i sina arbeten utan explicit stöttning, eftersom de kan sakna kunskaper 

om hur de exempelvis ska skriva en ny texttyp. De menar att elever skriver utifrån deras 

kunskaper om hur en texttyp ska se ut, vilket gör att eleverna kan skriva texter på en låg nivå. 

Enligt Hyland (2007) visar forskning att elever utvecklar sina skriftliga förmågor bättre vid 

stöttning från läraren och andra elever än vad de gör när de arbetar själva utan explicit stöttning. 

Genom att ge elever stöttning kan lärare undvika att skapa osäkerhet då stöttning kan leda till 

att elever känner sig tryggare i sin skrivutveckling. Hyland (2007) anser att för att hjälpa elevers 

utveckling kan stöttningen som elever får trappas ner i takt med att de utvecklar sina 

skrivförmågor, vilket kan kopplas till att nå den proximala utvecklingszonen. Stöttningen som 

elever får är baserad på elevers behov och förkunskaper, dock minskar antalet elever som 

behöver extra stöd om rätt undervisning ges från början (Ekermo & Sunnerud; Hyland, 2007). 

Undervisningen ska vara baserad på varje elevs behov, bakgrund, förmågor och förkunskaper 

(Skolverket, 2011b) vilket genrepedagogikens tankar om stöttning efter varje elevs behov 

stödjer (Hyland, 2007). 

Stöttningen lärare ger i skrivundervisningen sker genom att explicit visa texttypers uppbyggnad 

och språkliga drag, vilket sker vid arbete i cirkelmodellens alla faser (Hyland, 2007). Johansson 

(2016) förklarar att stöttningen hon gav sina elever ledde till bättre och varierande texter. Hon 

ger sina elever stöttning i form av att ställa frågor om texttypen för att föra arbetet framåt. I fas 

3 i den gemensamma textkonstruktionen ställde hon stöttande frågor för att leda arbetet framåt. 

Stöttande frågor som hon ställde till sina elever kunde vara vilka de typiska dragen för en saga 

är, hur de ska börja skriva sagan, om det finns något annat sätt att säga eller skriva det på, vilka 

de betydande huvudkaraktärerna i sagan är, vad hennes elever tror händer sedan i berättelsen 

samt om det är något de behöver ändra på i deras berättelse. Enligt Kuyumcu (2013) hjälper 

vägledande kommentarer och denna typ av stöttande frågor elever i deras skrivande. Enligt 

Johansson (2016) kan elever genom stöttning skapa grammatiskt bättre och mer varierande 

texter än vad de skrivit tidigare. Hon anser att lärares frågor och vägledande kommentarer kan 

ha en avgörande betydelse för hur elevers texter utvecklas under skrivandets gång. 

Hyland förklarar (2007) att stöttning förekommer i all undervisning, däremot är den typ av 

stöttning som sker i annan undervisning inte är så systematisk eller så kraftfullt kombinerad 

med undervisningen som stöttning i genrepedagogisk undervisning. Det framkommer tydligt i 

Gustafssons (2016) såväl som Johanssons (2016) undervisning utifrån de stöttande frågor som 

hon ställer sina elever för att leda arbetet framåt. 
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5.3 Skillnaden mellan genrepedagogisk och ”traditionell” skrivundervisning  

En skillnad mellan genrepedagogisk och traditionell skrivundervisning är arbetsstrukturen och 

det explicita undervisningssättet som förekommer i genrepedagogik. Elever förbereds explicit 

vid arbete med cirkelmodellen för att förstå textens syfte, struktur och innehåll (Kuyumcu, 

2013). I en genrepedagogisk undervisning ges elever både språkliga och tankemässiga verktyg 

att hantera nya begrepp, termer och ämnesspecifika uttryck (Kuyumcu 2013). I traditionell 

skrivundervisning görs inte en genomgång om de begrepp och termer som anses vara nya för 

elever, vilket kan leda till att många elever inte hänger med i undervisningen, inte minst de med 

svårigheter av olika former (Kuyumcu, 2013). Det gemensamma skrivandet görs inte i 

traditionell skrivundervisning och lärare inom traditionell skrivundervisning tar inte hänsyn till 

de svårigheter vissa elever kan ha, så som genrepedagogisk skrivundervisning gör. I 

genrepedagogisk skrivundervisning skriver elever däremot systematiska och gemensamma 

klasstexter utifrån cirkelmodellen samtidigt som lärare går igenom texttypens syfte, språkliga 

drag och uppbyggnad (Gustafsson, 2016; Hyland, 2007; Johansson, 2016; Lindén Olofsson, 

Bergdahl & Person, 2016; Lee, 2012; Lee, 2013; Kuyumcu, 2011, 2013). Kuyumcu (2013) 

menar att all undervisning självklart syftar till att utveckla elevers språk och deras kunskaper 

för att uppnå målen i skolan, dock är inte all undervisning utformad för utveckla dessa förmågor 

och kunskaper på ett så explicit noggrant sätt som cirkelmodellen. Enligt Hyland (2007) ses 

traditionell skrivundervisning som lärarstyrd där elever vanligtvis börjar sina skrivuppgifter 

utan stöttning och anvisning eftersom deras förkunskaper oftast tas för givna. 

En lärare ur Knutbyprojektet ansåg att stöttningen inom cirkelmodellen i samband med 

elevernas skrivande var den stora skillnaden mot den traditionella skrivundervisningen 

(Kuyumcu, 2011). Elevers texter utvecklades och blev mer strukturerande med cirkelmodellen. 

Samma lärare menar att enligt den undervisning hon har fått med sig från lärarutbildningen 

förväntas elever till stor del bestämma själva  i vilken ordning deras texter ska skrivas. Explicit 

undervisning ansågs heller inte vara lämplig för elevers skrivande i hennes utbildning. I 

Kuyumcus (2011) rapport om Knutbyprojektet framkom det att elevers skrivfärdigheter ökade 

med hjälp av genrepedagogisk skrivundervisning och att andelen elever som nådde skolans mål  

hade ökat genom ett förändrat arbetssätt med explicit undervisning, i form av en genrebaserad 

undervisning. I rapporten framkom det även att elever med explicit undervisning visade bättre 

resultat i nationella proven än elever med traditionell lärarledd undervisning.  

I genrepedagogisk skrivundervisning läggs mer arbete på att studera texttyper och deras 

språkanvändning, än vad som görs vid traditionell skrivundervisning (Kuyumcu, 2011). 

Därmed menar författaren att elever utvecklar en medvetenhet över vilken texttyp som är 

lämplig för ett visst syfte. Det gemensamma skrivandet görs inte vid traditionell 

skrivundervisning, däremot är par- och smågruppsarbeten vanligare (Kuyumcu, 2013). Vidare 

hävdar Kuyumcu att elever är väl förberedda för det individuella skrivandet efter de arbetat 

utifrån cirkelmodellen jämfört med traditionell skrivundervisning där elever förväntas att skriva 

en uppgift utan några andra förberedelser än lärarens muntliga anvisningar. 

5.4 Positiva aspekter med genrepedagogik 

I Kuyumcus (2013) artikel framkommer det att genrepedagogisk skrivundervisning ökade 

Knutbyelevernas resultat i den skriftliga delen i det nationella provet från 2012, årskurs 6 och 

ligger högre än elever totalt i landet. Vad som menas med totalt i landet är en jämförelse där 
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samtliga elever från Knutbyprojektet bedömdes utifrån kriterierna för svenska som andraspråk 

och sedan jämförts med motsvarande statistiska uppgifter på riksnivå. Vidare visade artikeln att 

i samtliga delprov i svenska som andraspråk hade Knutbyeleverna i åk 6 högre resultat jämfört 

med elever totalt i riket: i ”skrivuppgift berättande text” visades att Knutbyelevernas resultat 

låg på 85,2% och elever totalt i riket hade 64,3%. I ”skrivuppgift argumenterande text” hade 

Knutbyelever 88,9% och totalt i riket hade elever 63,7%. Utifrån resultaten i nationella proven 

2012 framkom det att fler elever från Knutbyprojektet klarade kravnivån jämfört med elever 

som inte undervisats genrepedagogiskt (Kuyumcu, 2013).  

I den analyserade litteraturen framkommer behovet av en strukturerad och tydlig undervisning 

för framgångsrik skrivundervisning. Det framkommer att elever har utvecklat sin skriftliga 

förmåga och kunskaper kring olika texttyper genom ovannämnda form av skrivundervisning 

som genrepedagogisk skrivundervisning är (Ekermo & Sunnerud, 2015; Gustafsson, 2016; 

Johansson, 2016; Kuyumcu, 2013; Lee, 2012; Lee, 2013; Lind, 2016; Lindén Olofsson, 

Bergdahl & Persson, 2016). Dessutom ges förmågorna lyssna, läsa och samtala stort utrymme 

i genrepedagogisk undervisning, något elever ska ges möjlighet att utveckla enligt Skolverket 

(Gustafsson, 2016; Skolverket, 2011b). Ekermo och Sunnerud (2015), Gustafsson, (2016), 

Johansson (2016) och Kuyumcu (2013) hävdar att genrepedagogisk skrivundervisning 

utvecklar elevers förmåga att skriva välstrukturerade texter. Ett exempel på en utvecklad text 

är hämtad ur Johanssons (2016, s. 150) artikel  och skrivs så här ”ett riktigt ruckel med söndriga 

fönster och knarrande trappor”. Texten är utfylld med ord som elever har tillämpat sig under 

den genrepedagogiska skrivundervisningen. Enligt Johansson (2016) vågar hennes elever 

skriva längre texter och texterna uppvisar en tydligare textstruktur och större ordvariation. 

Gustafssons (2016) elever förbättrade sina texter efter cirkelmodellen genom att de fick ihop 

texten bättre och att det nu fanns en röd tråd i deras texter jämfört med tidigare, texten blev 

dessutom tydligare.   

De flesta lärare i Knutbyprojektet kunde tänka sig eller ville fortsätta med genrepedagogisk 

undervisning istället för att återgå till tidigare undervisning, trots att många ansåg 

genrepedagogisk skrivundervisning vara tidskrävande, eftersom de märkte stor skillnad på 

elevers skrivutveckling (Kuyumcu, 2013). I Knutbyprojektet framkommer det att de elever som 

upplever genrepedagogisk skrivundervisning som positiv är de elever vars lärare har mer 

omfattande kunskaper om genrepedagogik (Kuyumcu, 2011). Enligt Kuyumcu (2013) har 

lärares kunskaper om genrepedagogik stor påverkan på elevers skrivutveckling. Vidare menar 

Kuyumcu (2013) att kunskapen läraren har om genrepedagogik har betydelse om elever 

påverkas positivt eller negativt, exempelvis skrivuppgifters kvalitet. 

En annan positiv aspekt av genrepedagogisk skrivundervisning är att cirkelmodellen ger elever 

en ökad självständighet som skribenter, färdigheter samt ökad elevaktivitet som de har nytta av 

i framtiden (Hyland, 2007; Lee, 2013; Lindén Olofsson, Bergdahl & Persson, 2016). Lindén 

Olofsson, Bergdahl och Persson (20106) anser att lärare blir mer medvetna om sin egen 

undervisning och lärarroll i klassrummet utifrån ett genrepedagogiskt arbetssätt. I Lees (2012) 

artikel framkommer det att lärare får ett ökat självförtroende för sin egen undervisning genom 

genrepedagogisk undervisning samt en ökad förståelse kring olika texttyper och dess struktur. 

Lee (2012) har gjort en studie som undersöker hur genrepedagogik används i 
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skrivundervisningen och där framkom det att 9 av 12 elever ansåg sig ha förbättrat sina 

skrivkunskaper. Tack vare lärarens explicita undervisning skriver dessa elever bättre texter och 

de har fått en förbättrad förståelse för olika texttyper och dess språkliga drag (Lee, 2012).  

5.5 Negativa aspekter av genrepedagogik 

Forskare framhäver att vissa lärare de varit i kontakt med som arbetar genrepedagogiskt anser 

att det är tidskrävande och stressframkallande för både lärare och elever (Ekermo & Sunnerud, 

2015; Kuyumcu, 2011, 2013). Trots att cirkelmodellen är tidskrävande poängterar Lind (2016) 

att det är viktigt att inte ha för bråttom med cirkelmodellen då den fungerar som bra stöd i 

undervisningen om olika texttyper. Kuyumcu (2011) berättar att lärare i Knutbyprojektet 

återgick till tidigare undervisningsform eftersom de inte införskaffat sig tillräckligt med 

kunskap om genrepedagogik och dess undervisningssätt och ansåg detta vara negativt. I Lees 

(2012) artikel framkommer det att elever hon intervjuat anser cirkelmodellen vara långtråkig 

och förvirrande att arbeta med. De menar att cirkelmodellens alla steg komplicerar 

skrivundervisningen mer än tidigare vilket gör den långtråkig. Kuyumcu (2011) menar att 

elevers negativa inställning till stor del kan bero på hur djup och genomgående kunskap lärare 

har om genrepedagogisk undervisning, samt bristen på motivation att lära sig undervisa 

genrepedagogiskt. 

Trots de positiva aspekterna om genrepedagogisk skrivundervisning menar Lee (2013) och 

Kuyumcu (2013) att tillvägagångssättet kan innebära att det hindrar elevers kreativitet och 

därmed hämma elever i deras skrivande. De menar att undervisningen kan bli för styrd av mallar 

och den strukturerade undervisningen. Lee (2013) menar att elever kopierar de modelltexter 

som de förses med i skrivundervisningen vid sitt eget skrivande. Därför är det viktigt att lärare 

förklarar att texttyper kan se olika ut för att elever inte ska fastna för de modeller de förses med 

i undervisningen (Lee, 2012; Hyland, 2007; Johansson, 2016). I Knutbyprojektet framkommer 

det från lärare att vissa elever använder den gemensamma texten de skriver i fas 3 som mall 

under den individuella skrivningen (Kuyumcu, 2011). Kuyumcu menar att tanken med mallen 

inte är att den ska skrivas av utan vara en hjälp till att skriva en egen text i samma genre. Från 

Knutbyprojektet framkommer det att vissa lärare känner sig stressade och bundna av deadlines 

för inlämning av elevers självständiga texter. Frustration kan då uppstå eftersom lärare upplever 

att de halkar efter med sitt undervisningsuppdrag enligt kursplanerna (Kuyumcu, 2011). 

Enligt Lee (2016) kritiseras genrepedagogisk skrivundervisning för att vara en ren 

produktorienterad metod för att skriva, som fokuserar mer på precision, struktur och 

förväntningar hos elever än själva syftet som skrivundervisningen vanligt har. Därför bör elever 

få mer tid till planering, utarbetande och ombearbetning av text i genrepedagogisk 

skrivundervisning. Enligt Lee (2013) kan genrebaserad undervisning göra elever passiva och 

begränsa deras kunskapsutveckling eftersom en genrepedagogisk skrivundervisning använder 

modelltexter och dess överdrivna fokusering på elevers förväntningar. Vidare menar Lee att 

oron kan bero på att trots att genrepedagogisk undervisning kan vara användbar i 

skrivundervisningen, kan den även bli ett ovälkommet verktyg som minskar elevers kreativa 

tänkande och deras sätt att uttrycka sig på, därför måste genrepedagogik enligt Lee användas 

med försiktighet och får inte överanvändas. Lees (2012) artikel visar på problem med 

genrepedagogisk undervisning som hon anser behöver utvecklas. Hon menar att sättet att 
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undervisa de olika texttyperna bör utvecklas för att elever inte ska se dem som ”mallar”. Lee 

(2012) vill poängtera att detta är små problem som inte påverkar den genrepedagogiska 

undervisningen i det stora hela, men som definitivt bör tänkas på för att utveckla 

genrepedagogisk undervisning.  

Enligt Knutbylärarna tar arbete med cirkelmodellen tid och den schemalagda tiden som finns 

till förfogande räcker ibland inte till för att tillämpa de fyra faserna i modellen (Kuyumcu, 

2011). Därmed uppfyller undervisningen inte syftet för genrepedagogisk undervisning eftersom 

elever i vissa fall börjar skriva sina individuella texter utan att deras kunskaper är tillräckligt 

befästa (Kuyumcu, 2011).  

5.6 Lärares syn på genrepedagogisk skrivundervisning 

Lärares syn på genrepedagogisk undervisning är delad men för ett effektivt genomförande av 

genrepedagogisk undervisning krävs professionella kunskaper och färdigheter hos läraren samt 

samarbete mellan lärare (Ekermo & Sunnerud, 2015; Gustafsson, 2016; Johansson, 2016; 

Kuyumcu, 2013; Lee, 2012; Lee, 2013 & Lind, 2016). I Kuyumcus (2011) artikel framkommer 

det att Knutbylärarna hon intervjuade upplevde att de införskaffat sig bättre förkunskaper kring 

olika texttyper, vilket ledde till att deras skrivundervisning både förbättrades och fördjupades. 

Däremot framkommer det att vissa lärare hon intervjuade efterlyste bättre förkunskaper om 

genrepedagogik innan den implementeras i skrivundervisningen. En ökad förförståelse kring 

genrepedagogik ger lärare bättre självförtroende till den egna undervisningen, vilket utvecklar 

både lärares undervisningsmetoder och elevers läs- och skrivförmågor (Ekermo & Sunnerud, 

2015; Lee, 2012; Lee, 2013).  

I Kuyumcus artikel (2013) framkommer det att merparten av lärarna från Knutbyprojektet ansåg 

sig ha fått nya idéer för sitt sätt att undervisa, exempelvis undervisning utifrån cirkelmodellen. 

Lindén Olofsson, Bergdahl och Persson (2016) anser att cirkelmodellen är både ett roligt och 

konkret sätt att undervisa eftersom de ser utvecklingen i elevers skrivande. Enligt författarna 

har lärare som de varit i kontakt med och som arbetat genrepedagogiskt blivit mer medvetna 

om sin egen undervisning och lärarroll i klassrummet.  

Enligt Johansson (2016) har hennes elever utvecklat sitt skrivande och fått en ökad förståelse 

för olika texttyper efter implementering av genrepedagogik i skrivundervisningen, till skillnad 

från den undervisning hon förde innan. Johansson menar att texter elever skrivit tidigare har 

skrivits utan någon medveten struktur och kvantitet har prioriterats framför kvalitet. Lee (2012) 

förklarar i sin artikel att intresset för genrepedagogik uppkom i Hongkong främst till följd av 

läroplansreformen år 2009 då fokus på skrivandet blev allt mer tydligare. Lärare i Hongkong 

insåg att deras traditionella undervisning, på ett eller annat sätt, måste ändras för att elever ska 

kunna skriva olika texttyper (Lee, 2012). Liksom Johansson (2016) såg Lee (2013) ett förbättrat 

resultat i de texter elever skrev efter implementering av genrepedagogisk skrivundervisning.  

Samtliga lärare på Knutbyskolan deltog i enkätundersökningen och många av de intervjuade 

lärarna i Kuyumcus (2011) rapport uttryckte att undervisning utifrån cirkelmodellen utvidgade 

elevers ordförråd och utvecklade elevers språkliga resurser för att kunna uttrycka sig mer 

nyanserat.  
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6. Diskussion 

Inledningsvis beskrivs hur arbetet fortskridit och hur metoden ledde till det slutliga resultatet. 

Analys av negativa och positiva aspekter angående de avgränsningar som gjorts i analysen av 

texter kommer även att diskuteras i detta stycke. Vidare diskuteras även vilka effekter 

frågeställningarna fått för resultat och till sist kommer en diskussion om resultatet och vilka 

slutsatser som dras utifrån den analyserade forskningen.  

6.1 Metoddiskussion 

Inledningsvis var förhoppningen för denna litteraturstudie att finna forskning kring 

genrepedagogik och framförallt dess användning i skrivundervisning. Då sökprocessen hade 

inletts framkom det att arenan för svensk forskning om genrepedagogik inte är så stor. 

Kuyumcus utvärdering från 2011 är den största utvärderingen om genrepedagogisk 

undervisning som gjorts i svensk forskning och hade det funnits mer forskning om 

genrepedagogik i Sverige så tror jag ändå att resultatet hade blivit densamma. Litteraturstudien 

har gett svar på syfte såväl som frågeställningarna och jag anser att en klarare bild av 

genrepedagogikens användning skrivundervisningen har framträtt. 

 

Kuyumcus (2011) och Ekermo och Sunneruds (2015) undersökningar är väldigt omfattande 

och därför får de mycket plats i min litteraturstudie. Alla texter som användes till resultatet 

lästes, sammanfattades och kopplades till syftet och frågeställningarna. Inledningsvis upplevdes 

lämpliga sökord och termer svåra att finna för sökningar i ERIC då de engelska orden skiljer 

sig från de svenska i genrepedagogiken. Google Scholar upplevdes som enklare eftersom det 

gick att använda sökord på svenska och skriva hela titlar på artiklar som eftersöktes. Fördelen 

med att söka hela titlar är att jag finner en specifik titel men en nackdel är att jag kan gå miste 

om andra artiklar som handlar om genrepedagogik.  

 

Under min VFU och arbete på olika skolor har lärare varit mycket positiva till genrepedagogik 

vilket ledde till ett intresse att skriva om genrepedagogisk skrivundervisning i litteraturstudien. 

Min inledande positiva inställning till genrepedagogik kan ha färgat studiens resultat positivt. 

Fokus var dock att finna såväl negativa som positiva aspekter av genrepedagogiken då jag är 

medveten om att åsikterna om genrepedagogiken kan skilja sig från de jag tidigare mött. Syftet 

med denna litteraturstudie var att skapa en objektiv bild av genrepedagogiken som 

undervisningsstöd inom svenskämnet för verksamma lärare. De söktjänster som användes 

upplevdes som enkla och användarvänliga eftersom de var lätta att orientera sig i, framförallt 

söktjänsterna ERIC och Google Scholar. I Google Scholar användes kedjesökningar vilket 

underlättade för att finna innehåll till litteraturstudien. Kedjesökning upplevdes som enklast då 

referenser som var av relevans i min sökning även kunde hittas i andras referenslistor, vilket 

förenklade sökningen något. Att bara använda kedjesökning kan påverka litteraturstudiens 

resultat, eftersom kedjesökning utgår från en källa som behandlar samma ämne vilket gör att 

bara äldre resultat presenteras i den källan och kan då gå miste om ny forskning kring ämnet. 

Därför är det viktigt att använda olika sökmetoder för att få ett varierat slutresultat. 
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Anledningen till att svensk forskning i större utsträckning har använts beror på att 

frågeställningarna i litteraturstudien syftar till att undersöka hur genrepedagogik bedrivs i 

svensk undervisning samt för att avsmalna litteraturstudien. Resultatet i litteraturstudien kan ha 

blivit annorlunda om jag valt att inkludera mer internationell forskning om genrepedagogisk 

undervisning samt undervisningens påverkan på flerspråkiga elever. 

6.2 Resultatdiskussion 

Utifrån den analyserade litteraturen framkommer det att lärare arbetar med cirkelmodellen när 

de arbetar genrepedagogiskt. De lärare som arbetar genrepedagogiskt har haft samma mål, 

vilket är att alla elever ska utveckla sitt skrivande och att alla ska ges möjlighet att nå målen i 

kunskapskraven. I litteraturstudien framkommer det av flertalet forskare och lärare att 

cirkelmodellen ger elever verktyg till att nå målen i kunskapskraven (Johansson, 2016; 

Kuyumcu, 2013; Lind, 2016; Lindén Olofsson, Bergdahl & Persson, 2016). Gibbons (2013) 

nämner att cirkelmodellen ger elever de verktyg de behöver för att bli kreativa och självständiga 

skribenter, vilket kan ses i resultatet utifrån hur lärare arbetade med cirkelmodellen. Av 

resultatet framkommer det att genrepedagogisk skrivundervisning är ett arbetssätt som först 

användes för att utveckla flerspråkiga elevers språk- och skrivfärdigheter, men som visat sig 

gynna alla elevers språk- och skrivfärdigheter. Fördelen med genrepedagogik är att den kan 

användas i alla årskurser och länder istället för att vara specifikt modellerad till en årskurs eller 

ett land. Lärare kan dela med sig av erfarenheter till alla lärare oavhängig vad läraren undervisar 

(Kuyumcu, 2013). 

Enligt Hyland (2007) lämnas elever i en traditionell skrivundervisning oftast själva åt sin 

skrivuppgift utan någon explicit stöttning. Jag anser i likhet med Hyland (2007) att stöttning är 

viktigt för att elever ska utveckla sin skriftliga förmåga samtidigt som stöttning minskar elevers 

osäkerhet i sitt skrivande. Minskar deras osäkerhet skapar de också grammatiskt bättre och 

varierande texter, vilket Johansson (2016) bevisar då hennes elever skapade bättre och längre 

texter än tidigare efter den explicita stöttningen hon gav i den genrepedagogiska 

skrivundervisningen.  

Användning av genrepedagogik är inte nödvändig men jag anser däremot att det är viktigt att 

lärare stöttar alla elever och är noga med att förklara och gå igenom texttypernas struktur och 

språkliga drag noggrannare, än vad som tidigare har gjorts om elever ska utvecklas i sitt 

skrivande och nå de kunskapskraven i läroplanen (Skolverket, 2011b). Allt fler elever med 

svenska som andraspråk går i skolor runt om i Sverige och därför krävs det att undervisningen 

ändras så att alla elever ges samma möjligheter att utveckla sin skriftliga förmåga i 

skrivundervisningen samt att elever ges en likvärdig undervisning. Jag tror att genrepedagogisk 

skrivundervisning kan hjälpa elever att utveckla sin skrivförmåga på grund av det strukturerade 

och explicita undervisningssättet och att alla elever ges förutsättningar att lyckas med sina 

texter. Liksom andra pedagogiska undervisningsmodeller påverkas även den genrepedagogiska 

undervisningen av hur den genomförs i varje enskilt klassrum och det är lärarnas uppgift att 

elever utvecklar sin skrivförmåga utifrån kunskapskraven (Johansson, 2016; Kuyumcu, 2013; 

Lind, 2016; Lindén Olofsson, Bergdahl & Persson, 2016). Hyland (2007) nämner i sin artikel 

att genrepedagogisk skrivundervisning oftast är planerad utifrån elevnära teman. I sin 

undervisning utgick Gustafsson (2016) från att arbeta med serietidningar, speciellt Kalle Anka 



21 
 

då det är en tidning som elever kan relatera till. Enligt honom väckte det elevers intresse för 

skrivandet när han nämnde vid introduktionen att de skulle arbeta med Kalle Anka. I enlighet 

med Gustafsson anser jag att det är viktigt att eleverna får skriva om sådant som intresserar 

dem. I läroplanen (Skolverket, 2011b) står det att undervisningen ska stimulera elevers intresse 

för att läsa och skriva, därför är valet av texter väldigt viktigt vid skrivundervisningen.  

I likhet med Kuyumcu (2013) och Lee (2013) anser jag att genrepedagogisk skrivundervisning 

inte bör överanvändas eftersom det finns vissa negativa effekter vilka författarna nämner i sina 

artiklar. Utifrån sökningar jag gjort om genrepedagogik i svensk forskning fann jag väldigt få 

artiklar om genrepedagogisk undervisning och därför får jag en känsla av att genrepedagogik 

inte är vanlig i svensk undervisning. Däremot anser jag att genrepedagogisk undervisning bör 

användas mer och av fler lärare i svensk skrivundervisning då resultatet från den analyserade 

litteraturen visar att genrepedagogisk skrivundervisning utvecklar elevers skrivförmåga. 

Genrepedagogik är en välutvecklad skrivundervisning och jag har märkt skillnad på de elever 

jag stött på som undervisats genrepedagogiskt. Flertalet elever som jag har följt under mina 

vikariat på skolor som arbetat med cirkelmodellen, har utvecklat både sitt ordförråd och fått en 

ökad skrivlust vilket också får stöd av Gustafsson (2016) såväl som Johansson (2016), 

Kuyumcu (2011) och Lee (2016). Det finns andra sätt att undervisa där elever ges möjlighet att 

utveckla sina skriftliga förmågor, men däremot tror jag inte att det finns något undervisningssätt 

som är lika kraftfullt kombinerat med stöttning och explicit undervisning som genrepedagogisk 

skrivundervisning. Detta styrks även av Hyland (2007) såväl som Gustafsson (2016) och 

Johansson (2016), som anser att cirkelmodellen är systematisk och kraftfullt kombinerat med 

stöttning och explicit undervisning. Det gemensamma skrivandet i fas tre anser jag är bra för 

alla elever eftersom de tillsammans skriver en text där läraren explicit går igenom texttypens 

syfte, språkliga drag och uppbyggnad.  

I läroplanen (Skolverket, 2011b) står det att undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov och att den ska stimulera elevers intresse för att läsa och skriva. Efter 

arbetet med denna litteraturstudie anser jag att ett genrepedagogiskt arbetssätt följer läroplanens 

mål och riktlinjer. Inte minst de riktlinjer ur läroplanen där elever ska ges möjlighet att utveckla 

förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra (Skolverket, 2011b), 

vilket jag anser elever gör under arbete med cirkelmodellen, framför allt under fas tre och fyra. 

Johanssons (2016) erfarenheter av cirkelmodellen är att hennes elevers kreativitet har ökat efter 

att ha arbetat med cirkelmodellen jämfört med hur hennes elever presterade tidigare. Hennes 

elever skriver längre meningar och använder fler beskrivande ord i sina texter. 

Kuyumcu (2011) liksom Lindén Olofsson, Bergdahl och Persson (2016) betonar vikten av att 

lärare har förförståelse och kunskaper om genrepedagogik innan den implementeras i 

undervisningen. Om elever ska ges möjlighet att utveckla sina skriftliga förmågor och ges 

möjlighet att lära sig om olika texttyper påpekar Kuyumcu (2013) att det krävs professionella 

kunskaper och färdigheter om genrepedagogik hos lärarna. Det visar sig tydligt efter analys av 

artiklarna att genrepedagogisk skrivundervisning är avhängig av lärares kunskaper om 

undervisningssättet. Det visar sig även i elevers skrivande och motivation till skrivning om 

lärare har en bred kunskap om genrepedagogik eller inte. I den analyserade litteraturen 

framkommer det att lärare anser att cirkelmodellen är tidskrävande och innebär merarbete för 
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lärarna. Det kan enligt Kuyumcu (2013) bero på tidsbrist och lärares kunskapsbrister om 

genrepedagogik. De negativa aspekterna av cirkelmodellen menar Kuyumcu (2013) kan bero 

på att lärare inte har byggt upp tillräckligt med förförståelse för att arbeta genrepedagogiskt. 

Samtidigt påpekar Kuyumcu (2013) att det i början tar tid att lära sig något innan färdigheten 

har internaliserats och fortsätter med att ett arbetssätt som genrepedagogik tar tid i början, tills 

färdigheterna har satt sig. I litteraturstudien framkommer det att flertalet lärare i denna studie 

anser att cirkelmodellen är både ett roligt och konkret sätt att undervisa om olika texttyper då 

lärare kan följa utvecklingen i elevers skrivande. Då det framkommer i den analyserade 

litteraturen att flertalet lärare ansett sig blivit mer medvetna om sin egen undervisning och 

lärarroll i klassrummet, varför är det då inte fler skolor som arbetar genrepedagogiskt? 

Önskvärt vore att redan i lärarutbildningen gå igenom fler olika skrivinlärningsmetoder som 

utvecklar elevers skriftliga förmågor, än de vi gått igenom hittills. Jag anser att det är både 

viktigt och en fördel för min framtida lärarroll att ha kunskaper om olika 

undervisningsstrategier som utvecklar elevers skriftliga förmågor för att kunna möta alla 

elevers behov och för att nå ut till varje enskild elev, som även är ett av de övergripande målen 

i läroplanen (Skolverket, 2011b). Rose och Martin (2012) nämner att genrepedagogikens 

övergripande och ursprungliga syfte är att alla elever ska nå skolans uppsatta mål för läs- och 

skrivutveckling. Vad som kan ses i resultatet av denna litteraturstudie är att flertalet forskare 

och lärare fastslår att flertalet elevers skrivresultat har ökat i jämförelse med innan 

genrepedagogik implementerades i skrivundervisningen, vilket stärker min åsikt kring att bland 

annat genrepedagogik bör implementeras i skolans undervisning, inte bara skrivundervisningen 

(Gustafsson, 2016; Johansson, 2016; Kuyumcu, 2013; Lee, 2013; Lind, 2016). 

Studien visar att genrepedagogik är användbar i skrivundervisning för att alla elever ska ges 

samma möjligheter att lyckas och utveckla sitt skrivande i skolan. Genrepedagogisk 

skrivundervisning kopplas samman med många delar ur det centrala innehållet i ämnet svenska 

för alla årskurser, inte minst ”strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till 

deras typiska uppbyggnad och språkliga drag” (Skolverket, 2011b, s. 12). Därför tänker jag 

använda mig av cirkelmodellen i min framtida undervisning. 
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9. Bilaga 1 

Översikt av analyserad litteratur 

Författare, Publikations 

år, Titel, Land,  

Syfte Design, Urval, 

Datainsamling 

Resultat 

Bergdahl, M., Lindén 

Olofsson, A., & Person, 

M. (2016). 

Cirkelmodellen för lärare 

och elever. Sverige 

Studiens syfte är att undersöka hur 

cirkelmodellen kan användas i 

skrivundervisning. 

Undervisning i klass. 

Lärarna undervisade 

genrepedagogiskt utifrån 

cirkelmodellen. 

Utvärderade eleverna. 

Resultatet av studien visar att cirkelmodellen gav 

större förståelse för att undervisa genrepedagogiskt 

samt ökar elevers aktivitet och ordförråd. 

Ekermo, L., Sunnerud, K. 

(2015). Läsa och skriva i 

en inkluderande lärmiljö 

beskrivning av en 

grundskolas satsning. 

Sverige 

"Syftet med artikeln är därför att 

beskriva vår skolas satsning på 

läsande och skrivande i ett 

inkluderande perspektiv." 

Insamling av enkäter och 

intervjuer. 

Satsningen visar positiva resultat i både läs- och 

skrivprojekten. Genom en inkluderande anda har läs- 

och skrivundervisningen utvecklats positivt. 

Gustafsson, E. (2016). 

Serier i undervisningen 

genom genrepedagogik. 

Sverige 

Studiens syfte är att undersöka hur 

serier kan användas i 

genrepedagogisk undervisning 

utifrån cirkelmodellen. 

Undervisning i klass. 

Gustafsson undervisar 

serier genrepedagogiskt 

utifrån cirkelmodellen. 

Utvärderade eleverna. 

Studiens resultat visar att lärarna får en utvecklad 

undervisningsmetod samt att elevers texter förbättras 

genom att använda serier. 
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Johansson, A. (2016) 

Cirkelmodellen – en väg 

in i läsandet och 

skrivandet. Sverige 

Undersökningens syfte är att se om 

cirkelmodellen kan användas för att 

hjälpa elever att utveckla 

skrivkunskaper. 

Undervisning i klass. 

Johansson undervisade 

genrepedagogiskt utifrån 

cirkelmodellen. 

Utvärderade eleverna. 

Arbetet med cirkelmodellen visar att elevers 

språkbruk och ordförråd förbättras. Vidare visar 

studien att cirkelmodellen kan leda till ökad 

elevkreativitet, självförtroende hos elever. 

Hansson, F. (2013). 

Genrepedagogik på 

svenska- en fiffig metod?. 

Sverige 

Syftet med undersökningen är att 

undersöka hur genrepedagogiken 

framstår i den svenska skolan. 

Konferensbidrag. 

Diskussioner hur lärare 

kan arbeta 

genrepedagogiskt 

Resultatet visar på både positiva och negativa 

aspekter på genrebaserad undervisning, framför allt 

cirkelmodellen. 

Hyland, K. (2007). Genre 

pedagogy: Language, 

literacy and L2 writing 

instruction. England 

Artikelns syfte är att undersöka om 

elever kan lära sig att skriva bättre 

texter genom genrepedagogik samt 

hur en genrepedagogisk undervisning 

kan utveckla elevers skrivande. 

Forskningsöversikt 

Diskussion hur lärare kan 

arbeta genrepedagogiskt 

Resultatet av studien är att genrepedagogik kan 

hjälpa elever att skriva bättre texter. Genrepedagogik 

är enligt studien både ett praktiskt och relevant inslag 

i undervisningen. 

Kuyumcu, E. (2013). 

Genrebaserad 

undervisning som 

pedagogiskt 

utvecklingsarbete. Sverige 

Syftet med studien är att undersöka 

om undervisning i explicit 

genrepedagogik kan höja elevers 

resultat i svenska. 

klassrumsobservationer, 

en enkätstudie, intervjuer 

med lärare och 

skolledning samt analys 

och bedömning av 

elevtexter. 

Resultatet visar att genrepedagogisk undervisning 

lyckades höja elevers resultat i nationella ämnesprov. 

Vidare visar studien att genrepedagogisk 

undervisning ökar andelen elever som når kravnivån. 

Kuyumcu, E. (2011). 

Utvärdering av 

Knutbyprojektet: 

Genrebaserad 

Utvärderingens syfte är att bedöma 

vilka effekter knutbyprojektet haft på 

utvecklingen av elevernas 

genremedvetenhet samt hur det 

Utvärdering av 

knutbyprojektet. 

Klassrumsobservationer, 

intervjuer, lärar- och 

Utvärderingens resultat visar höjda elevresultat, 

förbättrade skrivförmågor, samt förbättrade 

kunskaper om olika texttyper och beskrivning av 

genrepedagogikens tillämpning 
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undervisning i en F-6 

skola. Sverige 

genrepedagogiska arbetssättet 

tillämpas i skolans undervisning 

elevenkäter. Analysering 

av elevtexter 

Lee, I. (2012). Genre-

based teaching and 

assessment in secondary 

English classrooms. Kina 

Studiens syfte var att undersöka hur 

genrepedagogik och bedömning kan 

implementeras i skrivundervisning. 

Klassrums observationer, 

intervjuer,  

Studien visar att genrepedagogisk skrivundervisning 

underlättar i skrivning för studenter p.g.a. det 

explicita och systematiska undervisningssättet. 

Genrepedagogisk undervisning underlättar även för 

lärare i deras undervisning. 

Lee, N.-K. (2013). The 

Genre-based Writing 

Instruction in EFL. 

Sydkorea 

Studiens syfte är att undersöka hur 

genrepedagogisk skrivundervisning 

kan vara ett komplementverktyg till 

skrivundervisning. 

 

Klassrumsobservationer, 

enkätstudie innehållande 

intervjuer med lärare och 

elever 

Studien visar att cirkelmodellen stärker elevers 

självförtroende. Studien visar även att cirkelmodellen 

utvecklar elevers skriftliga förmåga.  

 

Lind, E. (2016). 

Genrepedagogik. Sverige 

Undersökningens syfte är att 

undersöka om genrepedagogisk 

undervisning är bra eller dåligt för 

elever 

Undervisning i klass. I 

undersökningen 

undervisar Lind 

genrepedagogiskt och 

testar cirkelmodellen 

Studien visar att cirkelmodellen är användbar och 

utvecklar elevers skriftliga förmåga.  
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