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Abstract 
In this qualitative study I examine how teachers of Swedish as a second language in 

adult education interpret and plan their teaching based on the 2017 revised 

curriculum of the Swedish National Agency for Education. I also study how the 

teachers use genre based methods and what pros and cons they see with these 

methods. The study shows big differences in the interpretation and application of the 

curriculum based on the core content. It also shows a variation between campuses in 

the extent to which students are able to participate in the planning and to be 

informed, at the beginning of the course, of how the assignments relate to the course 

content. All the participating teachers use genre based methods but most of them 

have chosen to combine these methods with other forms of teaching. In general, the 

participating teachers approve genre based methods but most of them mentioned lack 

of time as the biggest challenge when applying these methods in adult education.  
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1. Inledning  

Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom 

språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och 

tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där 

kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. (Skolverket 2017: 108). 

 

Detta är inledningsorden i den nya kursplanenplanen för Grundläggande svenska som andraspråk 

inom vuxenutbildningen, som trädde i kraft i januari 2017. Revideringen resulterade i 

förändringar i både centralt innehåll, kunskapskrav och övergripande struktur (Skolverket 2017).  

Kursplanen är ett av de viktigaste styrdokumenten en lärare har att förhålla sig till vid 

formulering och upprättande av terminsplaneringar och den ska till stor del vara utgångspunkten 

för undervisningen (SKOLFS 2013:187). En reviderad kursplan innebär, för lärarens del, 

omstrukturering och omarbetning av kursinnehåll, undervisningsmaterial och 

bedömningssituationer. Eftersom denna kursplan är tämligen ny befinner sig troligen 

undervisande lärare i en planerings, eller omstruktureringsprocess gentemot tidigare kursplan. 

Planeringsarbete och struktureringsplaner utifrån kursmål har sedan länge intresserat mig. Jag är 

utbildad lärare och har ägnat många timmar till att formulera lättillgängliga matriser och 

terminsplaneringar innan kursstart, för både mig och blivande elever. Kursen i grundläggande 

svenska som andraspråk på vuxenutbildningen är intressant utifrån dels att det handlar om 

andraspråksinlärning, dels eftersom många lärare troligen befinner sig mitt i denna 

omstruktureringsprocess vilket gör den intressant för närmare studier.  

   Som lärare i ämnet svenska som andraspråk berörs jag ständigt av uppdaterad forskning kring 

språkinlärning och nya pedagogiska metoder som sägs effektiva i klassrumssituationen. En 

metod som i nuläget är aktuell, speciellt inom andraspråksundervisning, är genrepedagogik. Både 

i utbildningssammanhang inom läraryrket och vid kollegiala utbytestillfällen har begreppet genre 

och genrepedagogiska metoder berörts. Man uppmana frekvent att delta i diverse 

fortbildningskurser i ämnet och framstående profiler inom andraspråksinlärning bloggar om 

metodens fördelar. Eija Kuyumcu (2004) menar att det explicita arbetssättet inom 

genrepedagogiken ska nå samtliga elever och ge dem möjligheter att delta i lärandeprocessen 

(Kuyumcu 2004). I läroplanen för vuxenutbildningen kan man inledningsvis läsa följande 

formulering;  

 

Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är individer med mycket olika förutsättningar. 

Även elevernas mål med utbildningen kan variera kraftigt. Utbildningen måste därför anpassas utifrån 

individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. 

Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar 

(Skolverket 2016:5). 

 

Individanpassning betonas således utifrån elevernas förutsättningar som utgångspunkt, vilket 

bör medtas som en aspekt i planeringsarbetet såväl som i pedagogiska undervisningsmetoder. 

Utbildningens anpassning utifrån elevens behov borde följaktligen medföra att pedagogen inte 

till fullo kan fastställa en kursplanering utan förkunskaper om aktuell elevgrupp.  

   Genrepedagogiken ses även som en explicit undervisningsform där fokus ligger på form och 

struktur snarare än innehåll vilket möjligen föranleder farhågor om en kreativ förlust utifrån 

elevsynpunkt.  Kan det finnas risker med alltför explicita undervisningsmetoder att kreativiteten 

hämmas till förmån för strukturen?  
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Vuxenutbildningen ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva 

och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem (Skolverket 2016:8). 

 

Läroplanen är tydlig med att utbildningen även ska stimulera elevernas kreativa förmågor. 

Tillsynes finns kraven på lärarna att de besitter en planeringskometens och förmåga att bruka 

adekvata pedagogiska verktyg och undervisningsmetoder.  Samtidigt som behoven av flexibilitet 

och löpande intag ökar inom vuxenutbildningen på många skolor och förväntningarna på 

individanpassningar i heterogena grupper förstärks, blir det pedagogiska uppdraget än mer 

komplext. Således vore en metod som sägs nå samtliga elever en lösning på en del svårigheter 

inom läraryrket, vilket möjligen föranlett att genrepedagogiska metoder tillsammans med 

cirkelmodellen blivit en undervisningsmodell som många lärare inom andraspråksinlärning tycks 

inspireras av.  

   Gundläggande svenska som andraspråk är dessutom en kurs där stora delar av det centrala 

innehållet bygger på att skapa en medvetenhet och förståelse hos eleverna kring skilda texttyper, 

vilka kan tolkas som genrer. Textbearbetning och skrivprocesser utifrån olikartade testtyper 

utgör merparten av kursinnehållet. Således är just en lärarplanering byggd på denna kurs 

specifikt intressant att undersöka utifrån ett genrepedagogiskt perspektiv. Med föreliggande 

undersökning ämnar jag således studera hur några lärare inom vuxenutbildningen tolkar kursens 

centrala innehåll, och brukar det i den egna undervisningen, i vilken mån de använder sig av 

genrepedagogiska modeller, samt om det hos lärarna föreligger någon medvetenhet om 

nackdelar med metoden. 

 

    2. Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att inom kommunal vuxenutbildning undersöka och analysera 

några lärares, som anser sig undervisa utifrån genrepedagogik, kursplaneringar och konstruktion 

av dessa i ämnet Grundläggande svenska som andra språk.   

 

2.1 Frågeställningar: 

Är kursplanens centrala innehåll utgångspunkt för lärarnas kursplaneringar? 

På vilket sätt beskriver lärarna att de planerar och genomför sin undervisning? 

Vilka genrepedagogiska undervisningsmetoder använder lärarna i sin undervisning? 

Vilka fördelar respektive nackdelar upplever lärarna med den genrepedagogiska metoden i 

undervisningssituationen? 
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3. Bakgrund 

I detta kapitel beskriver jag ämnet svenska som andraspråk på grundläggande nivå i 

vuxenutbildningen genom att lyfta fram väsentliga delar i det centrala innehållet i kursplanen för 

att beskriva ämnets karraktär.  

 

3.1 Svenska som andraspråk som ämne på grundläggande nivå i kommunal 

vuxenutbildning 

Inom kommunal vuxenutbildning i Sverige erbjudes kurser för individer över 20 år som önskar 

komplettera sin utbildning på grundläggande och/eller gymnasial nivå. Svenska som andraspråk är 

ett av de ämnen som erbjuds inom vuxenutbildningen, vilket i sig blev ett eget ämne i mitten på 

90-talet. Tidigare hade ämnet namnet svenska som främmande språk men 1984 bytte ämnet namn 

efter det engelska Second language learning/teaching och blev svenska som andraspråk. 

Högskolebehörighet på samma premisser som det ordinarie svenskämnet anslogs emellertid 

först 1997 (Tingbjörn 2004).Kursen svenska som andraspråk på grundläggande nivå på 

vuxenutbildningen reviderades senast 2016 med tillämpning från 1 januari 2017. Det som kan 

sägas vara nytt i revideringen för hela vuxenutbildningen i allmänhet är att digitaliseringen blivit 

viktigare och att SFI (Svenska för invandrare) som tidigare varit en egen skolform hamnar under 

den kommunala vuxenutbildningens paraply (Skolverket 2017). För svenska som andraspråk på 

grundläggande nivå är den stora förändringen att kursen, som tidigare endast utgjorde ett block 

på 1000 poäng, blivit indelad i fyra delkurser på totalt 700 poäng med betygskriterier för varje 

enskilt moment. Men slutbetyget för kursen som helhet finns dock fortfarande kvar. Detta för 

att det ska bli lättare för skolorna att möta ökade krav på kontinuerligt intag (Skolverket 2017).  

 

3.2 Centralt innehåll för kursen Grundläggande svenska som andraspråk  

I det allmänna syftet i den reviderade kursplanen står att syftet är ett utvecklande av och 

kunskaper om det svenska språket i tal och skrift, samt språkliga förmågor för olika 

sammanhang:  

 

/…/att eleven utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleven ges 

förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att eleven får tilltro till sin språkförmåga 

och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv 

(Skolverket 2017:108). 

 

Den delen i syftesbeskrivningen som kan kopplas till texthantering, källkritik och olika texttyper 

är följande: 

 

I undervisningen ska eleven möta, samt ges möjlighet att utveckla kunskaper om, olika former av 

sakprosa och skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter, 

scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleven ges förutsättningar att utveckla sitt språk (Skolverket 

2017:108). 

 

I det centrala innehållet läggs stor vikt vid textbearbetning olika typer av texter, både när det 

gäller att läsa och skriva. Fokus på textbearbetning utifrån vardags-, samhälls- och arbetsliv. På 

grundläggande nivå är studieperspektivet tillagt jämfört med kursplanen i kurserna Svenska för 
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Invandrare (Skolverket 2016:8) på tidigare nivåer eftersom kursen även syftar till att förbereda 

individen för vidare studier. ”Att läsa, tala, samtala och skriva i olika situationer med anknytning 

till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv (Skolverket 2017:108).” Krav på utvecklande av 

källkritiska förmågor betonas också i det centrala innehållet för kursen (Skolverket 2017). Vidare 

betonas strategier för mångfacetterad läsning och textbearbetning med tyngdpunkten på olika 

texttyper – genrer enligt min tolkning – samt att ge och ta emot respons på andras texter. 

 

Lässtrategier för att förstå, tolka, analysera och kritiskt granska texter från olika medier. Att urskilja 

texters uttalade och outtalade budskap samt deras olika syften, avsändare och sammanhang. Strategier 

för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras syfte, mottagare, typiska uppbyggnad och 

språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. 

Olika sätt att disponera, redigera, bearbeta och utveckla texter, till exempel att förtydliga, variera och 

precisera dem. Hur man ger och tar emot respons på texter (Skolverket 2017). 

 

Detta preciseras ytterligare under rubriken sakprosatexter och berättande texter i det centrala 

innehållet: 

Sakprosa som är beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande och utredande, till exempel 

tidningsartiklar, populärvetenskapliga texter och debattinlägg. Skönlitterära texters budskap, språkliga 

drag och typiska uppbyggnad. Tema, motiv, berättarperspektiv, tillbakablickar samt miljö- och person-

beskrivningar. Hur olika texttyper kan kombineras i en text, till exempel berättande och beskrivande 

inslag i en argumenterande text (Skolverket 2017: 110).  

  

Språkets grammatiska struktur får mindre utrymme i det centrala innehållet jämfört med 

resterande men utifrån de formuleringar som finns kring språklig och grammatisk struktur ska 

eleverna inte bara tillämpa gängse regler för språkriktighet, sats- och meningsbyggnad, stavning 

och ordbildning. utan de ska också utveckla och fördjupa förståelsen av värdeladdade ord, 

bildspråk, idiomatiska uttryck och lära sig se ytterligare en dimension i språket genom att läsa 

mellan raderna för att tolka budskap i ett sammanhang (Skolverket 2017). 

 

3.3 Övergripande fördelning av det centrala innehållet i delkurserna 

Utifrån det centrala innehållet, målen och kunskapskraven är kursen sedan januari 2017 

uppdelad i 4 moment eller delkurser. Dessa utgör tillsammans hela kursen, men betyg sätts i 

varje delkurs samt att det ges ett sammanfattande betyg för kursen som helhet. Det centrala 

innehållet är således fördelat på de olika delkurserna. I stora drag handlar de olika delkurserna 

om en utveckling av det centrala innehållets punkter från ett fokus på en övergripande förmåga 

hos eleven i delkurs ett, till att avancera och bygga ut befintliga förmågor i delkurs två och tre, 

för att slutligen kunna förstå, reflektera och argumentera på ett djupare plan och på detaljnivå i 

den sista delkursen (Skolverket 2017). I det centrala innehållet för läsa och skriva anges en tänkt 

progression från enkla former av textbearbetning på nivå ett, till att i nivå två införa 

formuleringar kring språklig variation, kamratrespons och ökade krav på digitala hjälpmedel 

(Skolverket 2017). Gällande den språkliga strukturen läggs fokus på textbindning och huvud- och 

bisatser främst i delkurs ett.  

I delkurs 2 och 3 behålls dessa formuleringar med ett tillägg om tempus för att sedan skifta 

fokus på textbindning och sambandsord i den sista delkursen (Skolverket 2017).  
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   Differenser i det centrala innehållet som kan nämnas när det kommer till punkterna för tala, 

lyssna och samtala byggs även här förmågorna ut från att i delkurs ett fokusera på en förmåga att 

aktivt kunna delta i ett samtal, till att behärska förmågan att argumentera, i olika 

samhällssituationer och beslutsprocesser i den sista kursen.  När det kommer till sakprosatexter och 

berättande texter ligger huvudfokus på innehåll och form i delkurs ett utan ytterligare specifikation. 

I delkurs två formuleras vikten av medvetenhet om skillnader i texttypiska drag i olika typer av 

texter – genrer.  

 

Sakprosa som är beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande, till exempel instruktioner, 

enkla reportage och insändare samt hur texternas innehåll kan organiseras Sakprosatexters typiska 

språkliga drag. Modern skönlitteratur och annan fiktion som belyser människors upplevelser och 

erfarenheter. Skönlitterära texters budskap, språkliga drag och innehåll (Skolverket 2017) 

 

I delkurs 3 specificeras första kategorin till faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och längre 

insändare, samt fördjupning av skönlitterära texters uppbyggnad. I den sista kursen sker 

ytterligare fördjupning och tillägg i olika texttyper och innehållet får ett fokus på ord- och 

begreppsnivå. En punkt om litteraturhistoria läggs till till den skönlitterära kategorin och inom 

den formuleras ytterligare förmågor på reflektion kring person- och miljöbeskrivningar. 

 

Sakprosa som är beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande och utredande, till exempel 

tidningsartiklar, populärvetenskapliga texter och debattinlägg.  

Sakprosatexters syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.  

Skönlitteratur och annan fiktion från olika tider och från skilda delar av världen som belyser människors 

livsvillkor och identitets- och livsfrågor. Några skönlitterära genrer samt några skönlitterärt betydelsefulla 

verk och deras författare. Skönlitterära texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad. Tema, 

motiv, berättarperspektiv, tillbakablickar samt miljö- och person-beskrivningar.  Hur olika texttyper kan 

kombineras i en text, till exempel berättande och beskrivande inslag i en argumenterande text (Skolverket 

2017:142).  

 

Gällande språkbruket läggs fokus på variation i olika situationer i den första delkursen och byggs 

sedermera ut i efterföljande delkurs. Språkbruket specificeras såtillvida att det fokuserar på olika 

texttyper – i delkurs 2 exempelvis läggs tyngdpunkten på skillnader mellan personligt 

meddelande och platsansökan, medan i kursplanen för den sista kursen lyfts differensen mellan 

nyhetsartikel och debattinlägg fram. I delkurs 2 införs tillägg rörande nyanser och värdeladdning 

i språket anpassat till olika situationer, skillnader mellan svenska och något annat språk och i 

delkurs tre kommer ytterligare tillägg. Ett flertal formuleringar tillkommer också kring 

djupläsning, tydliga och subtila budskap, metaforer och idiomatiska uttryck i den sista kursen. 

(Skolverket 2017). 

 

3.4 Skolverkets allmänna råd vid planering och bedömning inom vuxenutbildningen 

I Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2013:187) förtydligas lärarens ansvar för planering och 

strukturerande av undervisningen. De allmänna råden är tänkta som stöd för lärare, rektorer och 

huvudmän i skolan i deras arbete med planering, betyg och bedömning av elever som studerar 

på vuxenutbildningen. Planering utifrån kursens centrala innehåll och kunskapskraven betonas 

som en viktig del av förarbetet innan kursstart, samt att eleverna ska medvetandegöras om vilka 



 

 

6 
 

kunskapskrav som föreligger, hur planeringen är utformad och de ska även ges möjlighet till 

delaktighet och inflytande över planeringen inledningsvis. Läraren ska således: 

 

/…/tydliggöra vilka delar av ämnets, kursens eller delkursens syfte och 

centrala innehåll som undervisningen i det aktuella arbetsområdet 

ska inriktas mot och utifrån det avgöra hur undervisningen ska utformas 

så att eleven ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper så 

långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven (Skolverket 2014:16) 

 

Eleverna ska således redan vid kursstart göras delaktiga i lärarens översiktliga planering över 

kursen, vilken ska utgå från ” bestämmelserna i skollagen, förordningen om vuxenutbildning, 

läroplanen, examensmålen, ämnesplanerna och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav” 

Skolverket 2014). Det betonas även att när studierna gäller delkurser är det viktigt att läraren 

identifierar vilka delar av det centrala innehållet och kunskapskraven från de berörda kurserna 

som ska ingå i kursen och bedömningen (Skolverket 2014) 

 

4. Teoretiskt perspektiv och tidigare forskning 

I detta kapitel beskrivs sociokulturellt lärande i 4.1 och genrepedagogik i 4.2 eftersom de är 

teoretiska utgångspunkter för studien.  Även en beskrivning av cirkelmodellen tas upp i detta 

kapitel under 4.2.1 

4.1 Sociokulturell teori om lärande 

Vygotskijs Zone of Proximal Development – den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij1986) syftar på 

avståndet mellan det en individ kan åstadkomma på egen hand och det individen i fråga kan 

uträtta med stöd av någon med mer kunskap (Vygotskij 1986). Vygotskij beskriver detta i sin 

sociala utvecklingsteori (1986) där han gör skillnad på potentiell behärskningsnivå och nuvarande 

nivå hos eleven. Zonen för närmaste utveckling (där lärandet sker) ligger delvis till grund för 

genrepedagotiken. Han menar att den självständiga kunskapen skapas genom samarbete 

(Vygotskij 1986). För att maximera de tillfällen eleverna får arbeta i sin närmaste utvecklingszon 

bör läraren ta ställning till vilka arbetsformer som är mest lämpade för individerna i fråga för att 

uppnå angivna mål; arbete i helklass, grupparbete eller individuellt arbete. Dessutom lyfts vikten 

av lärarens kunskaper av språkliga drag och genrens struktur fram som en framgångsfaktor för 

inlärning (Johansson och Sandell Ring 2017). Cummins (2003) menar att en effektiv väg mot 

lärande går från en nivå av hög stöttning med utgångspunkt i elevens trygghetszon som kräver 

låg kognitiv utmaning, där inläraren, istället för att hamna i stadier av frustration eller hamna i en 

zon av att bli uttråkade, arbetar mot utvecklingszonen (den närmaste utvecklingszonen) som 

kräver större kognitiva utmaningar (Cummins 2003). 

   Sålunda är det som inbegrips i begreppet ”stöttning” en utmanande stöttning, vilken får en 

språklig och kunskapsmässig utveckling som följd eftersom eleven får stöd utifrån dennes 

individuella nivå, får möjlighet att utveckla ett eget kritiskt/undersökande tänkande, bygger upp 

sin egen förståelse i samtal med andra, uppmanas tänka kreativt och där läraren värdesätter 

tänkandet och hjälper individen använda informationen i nya sammanhang genom stöttning hela 

vägen skapas möjligheter till ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på individnivå 

(Axelsson 2006). 
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4.2 Genrepedagogiken 

De vetenskapliga discipliner som genrepedagogiken kan sägas ha influerats mest av är: 

systematisk-funktionell lingvistik, sociokulturell utvecklingsteori och utvecklingssociologiska studier om språkliga 

koder och interaktionsmönster i samband med utbildning (Kuyumcu 2014) Hedeboe och Polias (2008) 

definierar genrebegreppet som en social process eller aktivitet, som har ett specifikt mål med 

deltagare i en specifik kultur. När dessa medlemmar inom en kultur strävar mot målet genomgår 

de vissa igenkännbara steg vilket leder till att de lär sig känna igen mönstret för genrerna 

(Hedeboe & Polias 2008). I utbildningssammanhang talas det frekvent om skolgenrer och det kan 

sägas vara de kulturella kontexter eleverna ingår i vilka i sin tur ställer krav på att eleverna skaffar 

sig kunskap om just de genrer som värdesätts inom skolkulturen. Varje genre har således sin 

förutsägbara uppbyggnad och utformning varvid det möjliggör för individen att delta och nå 

dess syfte genom att bruka det tillhörande språket. Hos individer med ett annat modersmål 

innebär genremötet både ökad språkkunskap och nya utmaningar i möten med sociala kontexter 

menar Hedeboe & Polias (2008). 

En genre karaktäriseras av att den har;  

1. Ett specifikt syfte,  

2. En övergripande typisk struktur,  

3. Delar samma språkliga drag  

4. Den känns igen och delas av dem som tillhör samma kultur (Sellgren 2005).  

 

Holmberg (2008) gör åtskillnad på genrer och menar att genrer som kåserier, insändare och 

signalement tillhör den nyretoriska skolan, emedan genrer som är berättande, beskrivande och 

förklarande tillhör den australiensiska skolan (Martin & Rose 2008), Gentrepedagogiken 

utvecklades på 1980–1990-talet utifrån en australiensisk modell av forskaren och läraren Joan 

Rothery och lingvisten Jim Martin (1986). Det var en reaktion mot den dåvarande 

processorienterade skrivpedagogiken som ansågs missgynna eleverna. I och med införandet av 

ett genrebaserat lärande la man fokus både på själva texten men också på kulturella och sociala 

faktorer (Axelsson 2006). Tanken var att den genrepedagogiska modellen skulle ge lärare och 

elever ett metaspråk, ett språk de gemensamt var tänkta att bruka för att tala om just språket. Ett 

annat syfte var att eleverna genom explicit undervisning skulle bygga upp en insikt och en 

kunskap kring olika skolgenrer för att få hjälp i sin textbearbetningsprocess (Johansson, 2009).  

   Hedeboe & Polias (2008) framhåller att metodens utgångspunkt är att all sorts text har en 

social och kulturell förankring med ett specifikt syfte. Vilket språk som brukas är således 

sammankopplat till situation och syfte. Varje genre är därmed, som nämnts ovan, en social 

företeelse med igenkännbara steg, vilken alltid är målinriktad. Igenkänningsförmågan och 

medvetenheten hos eleverna tros öka och därigenom underlättas skriv- och läsförmåga om de 

får explicit undervisning om genrer (Hedeboe & Polias, 2008). Pedagogiken vilken bygger på ett 

cykliskt arbetssätt och är en textbaserad undervisningsmodell med explicit undervisning, ska 

enligt Kuyumcu (2014) ge samtliga elever möjlighet att delta i den kunskapsutvecklande 

läroprocessen (Kuyumcu 2014).  

   Centralt i den genrepedagogiska modellen är det engelska begreppet Scaffolding – vilket betyder 

byggställning – med ursprung av teorier hos Poss, Wood och Brunner (1976) och blev 

sedermera översatt till stöttning på svenska (Gibbons 2006).  
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Detta är centralt i metodiken för genrepedagogiken och metaforiskt fungerar läraren och den 

stödjande undervisningen likt en byggställning varvid denna har en stödjande struktur som kan 

avlägsnas när bygget är fullgjort. Det är i en kontext med höga krav och stor andel stöttning som 

elevernas inlärning blir allra mest effektiv (Johansson och Sandell Ring 2017).  

 4.2.1 Cirkeln för undervisning  

En viktig stomme för genrepedagogiken är den pedagogiska modellen för undervisning och 

lärande vilken har sitt ursprung från Martin och Rothery (1986) The Teaching Learning Cycle eller 

The Curriculum Circle (Hedeboe och Polias 2008). Denna modell är tänkt att stödja eleverna i den 

explicita undervisningen om genrerna (Johansson och Sandell Ring 2017). Kuyumcu (2004) har 

bearbetat och presenterat modellen på svenska som cirkelmodellen för genrebaserad undervisning. 

Cirkelmodellen är delvis influerad av Vygotskys tankar om betydelsen av den mer erfarna 

personen i barns språk- och kunskapsutveckling. Man tänker sig att ny kunskap bör kopplas till 

redan känd kunskap därför bygger cirkelmodellen på elevernas förförståelse, men också att 

kunskapen konstrueras i dialog mellan lärare och elev och att det krävs explicit instruktion om 

genrer och språk (Axelsson 2006).  

   Cirkelmodellen för undervisning och lärande som bygger på en genrepedagogisk 

undervisningsmetod består av fyra cykler vilka fungerar som ett kretslopp och interaktionen 

mellan undervisning och utvärdering är konstant. Utgångpunkten är alltid elevernas kunskaper 

och förförståelse av olika genrer och därefter utses de relevanta stegen i processen varvid dessa 

möjliggör förståelse av ämne och text på adekvat nivå för varje enskild individ. Tidvis kan faser 

utelämnas eller mer fokus kan läggas på en fas utifrån behov (Kuyumcu 2004) 

 

Fas 1 – Införskaffande av kunskap  

Denna fas består av ett gemensamt införskaffande av stoff och nya kunskaper om ämnet i sig. 

Ämnesstoffet ska vara i fokus och ett viktigt syfte är att utveckla de undersökande färdigheterna. 

Kommunikation och gemensamt arbete ska vara i fokus (Kuyumcu 2004) 

 

Fas 2 – Analys av modelltext  

Denna fas har som huvudsyfte att tydliggöra specifika drag i den aktuella genren. En modelltext 

presenteras och syfte, struktur och språkliga drag lyfts fram. Genom dialog lyfts mönster och ett 

gemensamt språk fram i ett metaspråk.  

 (Kuyumcu 2004). 

 

Fas 3 – Gemensam textkonstruktion 

Syftet med denna fas är att utöka elevernas förkunskaper om genren genom att lärare och 

eleverna tillsammans konstruerar en text gemensamt. Läraren fungerar stöttande genom att leda 

arbetet, ge förslag, ställa följdfrågor och ge exempel på lämpliga formuleringar.  

 (Kuyumcu 2004)   

 

Fas 4 – Individuell textkonstruktion 

I denna sista fas ska eleverna utföra skrivandet självständigt med stöttning från läraren genom 

det uppbyggda metaspråket. Genom respons och återkoppling kan eleverna avancera från 

gemensamma processer till ett självständigt skrivande. (Kuyumcu 2004) 



 

 

9 
 

5. Tidigare forskning    

I detta kapitel presenteras studier rörande lärares tolkningar av kursplanerna i undervisningen 

samt två undersökningar och forskningssynpunkter rörande genrepedagogiska metoder i 

undervisningssituationen.  

 

5.1 Tolkningar av kursplanerna i skolan 

Ruhnström (1997) studerade i sin avhandling den nationella kursplanen i svenska på 

grundskolan och hur lärare och skolor lokalt tolkade det centrala innehållet och utformade 

undervisningen. Han menar att kursplanen i sig inte är utformad som en konkret 

innehållsbeskrivning av kursen utan mer lyfter fram ämnets karaktär och dess målbeskrivningar. 

Han menar också att lärare utifrån strävansmålen tillsammans med eleverna ska kunna utforma 

en undervisningsplan kring inlärningsformer och arbetsmetoder för att nå kursens mål 

(Ruhnström 1997). Bröms och Jonsson (2005) hävdar att dagens lärare innehar ett stort ansvar 

att föra fram innehållet från kursplanen i undervisningen för att eleverna ska kunna nå målen. 

Undervisningen ska vara individanpassad och den ska skapas i högre grad tillsammans med 

eleverna. De menar vidare att denna frihet kräver större kompetens hos lärarna när det gäller 

läroplansanalytiska kunskaper, kunskap om skolan som organisation och även om pedagogiskt 

utvecklingsarbete. Tolkningarna kan vara många och lärarnas planeringsarbete görs med stor 

frihet och i Bröms och Jonssons (2005) undersökning framkom att merparten lärare ansåg 

formuleringarna i kursplanerna som alltför luddiga och önskade tydligare riktlinjer i både 

målbeskrivning och betygskriterierna. Emellertid ligger tolkningsansvaret och framförandet av 

innehållet i kursplanen på pedagogerna (Bröms och Jonsson 2005) 

 

5.2 Undersökningar av genrepedagogiska metoder vid andraspråksinlärning 

Sachiko Yasuda (2011) har gjort en undersökning hur elever med japanska som modersmål 

utvecklade skriftspråket, språklig medvetenhet och kunskaper om genrerna genom en 

genrepedagogisk undervisning. Eleverna var nybörjare i engelska och de fick diverse 

skrivuppgifter som skulle formuleras mot olika syften. Studien jämförde dessa elevers 

framgångar med de elever som genomgick traditionell undervisning, med större fokus på 

grammatik och ordföljd. Fokus för eleverna som genomgick undervisningen baserad på 

genrepedagogiska metoder var att de skulle utveckla ett metaspråk.  

Resultatet av studien visade att dessa elever hade fått ett utökat ordförråd med ett mer avancerat 

skolspråk snarare än ett vardagsspråk och med ordval som passade texttypernas struktur och 

form. De utvecklade även sina kunskaper om genrerna och kopplade mer medvetet skrivandet 

till en social kontext (Yasuda 2011).  

Eija Kuyumcu (2011) har genomfört en studie om hur en skola med låga resultat på  

nationella proven (Knutbyskolan), uppnådde förhöjda resultat på ämnesproven i nationella 

proven genom att implementera en explicit genrebaserad pedagogik i undervisningen.  

Samtliga lärare undervisade enligt genrepedagogiska modeller efter fortbildning och kollegialt 

utbyte med syftet att förstärka och förbättra den språkliga medvetenheten samt 

ämneskunskaperna hos eleverna. Studien pågick under ett års tid och resultatet utvärderades bl.a. 

genom en enkätstudie, klassrumsobservationer, intervjuer med lärare och skolledning och 

analyser av elevernas texter.  
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Resultaten visade att elevernas texter blev mer informationstäta och att både lärare och elever 

utvecklade ett metaspråk. Resultatet visade också att elevernas grammatiska kunskaper 

förbättrades, speciellt inom den berättande genren. Positiva effekter kunde även uppmätas i 

elevernas förmågor att bruka temporära sambandsord för att inleda en händelsekonsekvens 

(Kuyumcu 2011).  

   En mindre undersökning kring hur undervisande lärare i ämnet svenska som andraspråk har 

gjorts av Sandra Améztegui Lindberg (2015). Hon har intervjuat fyra verksamma lärare som 

arbetar främst utifrån den australiensiska genrepedagogiska modellen utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv. Lindberg har gjort ljudinspelade intervjuer och därefter analyserat 

resultaten. Två av lärarna var verksamma på grundskolan och två på gymnasieskolan. Resultatet 

visar att samtliga lärare använde sig av cirkelmodellen och två av lärarna använde sig av den i all 

undervisning. Samtliga lärare beskriver metodens positiva effekter i form av snabba resultat, 

måluppfyllelse, lärande tillsammans med andra och att klyftan minskar mellan elever med olika 

bakgrund. Men en av lärarna beskriver också att undervisningen ibland blir för instrumentell och 

att det fria skrivandet blir åsidosatt. En annan lärare nämner att det arbetet kräver mycket tid. 

Men sammanfattningsvis visar studien att pedagogerna inte upplever genrepedagogiken har 

några negativa effekter, utan mer att de till en början stött på problem. Samtliga anser det vara 

en bra undervisningsform som de ämnar fortsätta med i framtiden (Améztegui Lindberg 2015).  

 

5.3 Kritik mot genrepedagogiken 

Emellertid är genrepedagogiken en metod trots sina många förespråkare och hyllningar av 

pedagoger, forskare och författare även fått kritik. Kritiska röster hävdar att metoden är ett 

tillbakakliv till en strukturalistiskt bunden undervisningsform. Istället vore det att föredra att 

eleverna implicit socialiseras in i genrerna snarare än genom en explicit undervisningssituation, 

eftersom textkonstruktion primärt inte är tillhörande en social aktivitet med givet syfte och 

mottagare, utan snarare en kreativ personlig process. (Kuyumcu 2014).  

   Sellgren skriver; ”Den kritik som brukar framföras mot genrepedagogiken handlar ofta om 

risken för att det blir ett instrumentellt textskrivande med fokus på fasta strukturer” (Sellgren, 

2011). Sellgren lyfter fram essensen av eftertanke och reflektion under processen, eftersom 

kultur- och situationskontexten ständigt behöver synliggöras. Uteblir reflektionen under 

textkonstruktionsprocessen riskerar det hela att atrofiera till att bli enbart torra 

strukturinstruktioner (Sellgren 2011).  

Humphrey & Macnaught (2011) har framfört kritik kring lärarens centrala roll vid genrebaserad 

undervisning som negativ eftersom elevernas eget skrivande begränsas och pedagogen har alltför 

stor kontroll kring textbearbetningen i klassrummet. Det är viktigt att eleverna känner sig 

delaktiga under skrivprocessen och att lärare och elev har ett mer jämnfördelat ansvar. 

Lektionerna riskerar således bli alltför lärarstyrda och lärarens roll bör vara av mer vägledande 

karaktär. Humphrey & Macnaught (2011) lägger också fram tidsaspekten som ett 

problemområde med denna undervisningsform.  

För att eleven ska få tillräcklig förståelse för de olika genrerna behövs upprepade genomgångar, 

textbearbetning och textkonstruktion vilket det sällan finns möjlighet till på grund av tidsbrist. 

Följden blir att kunskapen inte blir fullvärdig för individen vilket i sin tur skadar den individuella 

skrivprocessen hos eleven framledes (Humphrey & Macnaught, 2011).  
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   Ytterligare en kritisk röst som kan omnämnas är den norska skrivforskaren Fröydis Hertzberg 

(2006) som är motståndare till genrepedagogisk explicit undervisning. Hon anser att den är för 

lärarstyrd och att metoden saknar verklighetsförankring eftersom den är stelbent och har en 

alltför låst struktur. Eleverna tvingas in i att följa en låst form vid respektive genre. Istället pekar 

hon på att det är elevers ”fria” skrivande som bidrar till skrivmotivation och höjer självkänslan. 

Den fria skrivningen möjliggör användandet av elevernas egna erfarenheter och referensramar 

och det är detta som bidrar till elevernas ökade självkänsla. Hon menar att fokus istället ska vara 

i textanalys och språk samt att läraren ska stå för den responsen och inte andra medelever 

(Hertzberg 2006). Hon konstaterar också att texter inom den argumenterande genren 

uppbringar störst svårigheter för andraspråksinlärare eftersom den inte har någon muntlig 

naturlig motsvarighet, jämfört med exempelvis narrativa texter med kronologisk ordning som är 

vanligt förekommande i olika talsituationer. Ytterligare svårigheter för en andraspråksinlärare är 

att de i samband med en argumentation behöver inhämta adekvat fakta och kritiskt värdera olika 

källor, vilket kan utgöra hinder för nyanlända inlärare (Hertzberg 2006).  

   Vidare menar även Johansson och Sandell Ring (2017) att det föreligger anledning till oro över 

en alltför statisk och formalistisk inlärningssituation där genrepedagogiken tillämpas frekvent om 

inte undervisande lärare på ett kreativt sätt sammankopplar den med andra språkutvecklande 

metoder (Johansson & Sandell Ring 2017). Liknande åsikter har framlagts av Caroline Liberg 

(2009) som anser att risken är stor att det breda perspektivet på språket går förlorat. Hon 

poängterar att det krävs mer än en undervisningsmetod för framgångsrik språk- och 

skrivundervisning. Hon framhåller att det didaktiska fokuset missas i språkundervisningen, som 

bör vara på både funktionalisering och formalisering, och undervisningen riskerar att bli 

instrumentaliserad/formaliserad och därmed visa sig mindre verksam. Hon menar att modeller 

som blir en trend får till följd att helheten i språkundervisningen försvinner för lärarna och den 

didaktiska fokusen blir åsidosatt. I språklig undervisning är både form och struktur av vikt och 

det behövs fler än enbart ett sätt bedriva språkundervisning. Hon benämner dessa metoder som 

diskurser där genrediskursen endast utgör en. Hon delar in diskurserna i; processdiskursen, 

genrediskursen färdighetsdiskursen, kreativitetsdiskursen, diskursen om sociala praktiker och 

den sociopolitiska diskursen. Utifrån ett arbete med dessa diskurser varierat i undervisningen 

övergår man till en mer sociokulturell kontakt istället för att enbart fokusera på 

undervisningsinnehållet, vilket i sin tur inverkar på identitetsutvecklingen hos eleverna i en tid 

där de förväntas ha förmågor som kritiskt tänkande och en driven vilja till fortsatt språkstudier 

(Liberg 2009). 
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6. Metod 

I detta kapitel beskriver jag metoden för min studie och datainsamlingsmaterial med tillhörande 

insamlings genomförande och bearbetning av materialet. 

6.1 Urval 

Deltagande informanter till denna undersökning var delvis ett strategiskt val ut utifrån att de 

undervisade på vuxenutbildningen i ämnat grundläggande svenska som andraspråk. Ytterligare 

en urvalspunkt var att de på något sätt influerades och använde sig av genrepedagogik i sin 

undervisning. Jag tog varken hänsyn till kön, ålder, etnicitet, erfarenhet inom området eller ett 

faktiskt innehav av lärarlegitimation. Regional spridning var ett önskemål för att om möjligt få 

en ökad utbredning på representanter från olika skolor och kommuner i landet. Inte heller 

strävade efter en homogen ansamling individer med likartade förutsättningar utifrån storlek på 

undervisningsgrupper, lokala intagningsrutiner för kursen, klassammansättningar eller 

studiebakgrunder hos eleverna. Urvalet skedde enbart utifrån de kriterier som nämns ovan.    

Inledningsvis kontaktade jag tre undervisande lärare i närliggande kommuner som jag tidigare 

haft kollegialt utbyte med och som på olika sätt sagt sig inspireras av genrepedagogiken i sin 

undervisning. Jag skickade ut en förfrågan om de hade möjlighet att delta i studien.  Två av dessa 

tackade ja till att delta medan den tredje avböjde. Därefter gjorde jag en förfrågan via Nationellt 

centrum för svenska som andraspråks rikstäckande grupp på Facebook, utifrån kriterierna ovan. 

Totalt sju lärare tackade ja inledningsvis men tre hade missförstått kravet gällande 

vuxenutbildningen, vilket gjorde att dessa föll bort. Detta medförde ett slutgiltigt antal på 6 

verksamma lärare vars hemvist hade stor regional spridning. Därefter skickades ett 

informationsbrev (bilaga 1) ut till deltagarna och efter godkännande skickades enkätfrågorna ut 

via mejl och en förfrågan om att de skulle delge sina delkursplaneringar.  

 

6.2 Datainsamlingsmetod  

De datainsamlingsmetoder som använts i denna undersökning är skriftlig enkät med 13 öppna 

frågor samt lärarnas egna delkursplaneringar. Valet av en kvalitativ undersökningsmetod 

möjlighet till relevanta tolkningar vid en tillförlitlig informationskälla, samt att det bidrar till att 

skapa förståelse för de subjektiva tolkningar som görs utifrån datainsamlingsresultatet 

(Stukát:2005). Inledningsvis skickades ett informationsbrev (Bilaga 1) ut till de lärare som tackat 

ja till att delta, samt enkätfrågorna (Bilaga 2). Lärarna fick en svarstid på två veckor till sitt 

förfogande och samtliga inkom med svar inom angiven tidsperiod. 

   Samtliga sex informanter svarade på enkätfrågorna i det första skedet och fyra bifogade sina 

kursplaneringar. En uppgav att hon enbart planerade mentalt och den andra hade inte möjlighet 

att bifoga kursplaneringen på grund av hög arbetsbelastning och datahaveri på arbetsplatsen. 

Således bifogade två av informanterna inga kursplaneringar. Det fordrades i det första skedet 

ytterligare frågor för att förtydliga eller förmå informanterna att fördjupa sina svar och uppvisa 

exempelvis konkreta kopplingar till kursplanen och fördjupade förklaringar kring arbetsmetoder. 

I två av fallen krävdes förtydligande av samtliga frågor eftersom svaren inte utgjorde tillräckligt 

underlag för att besvara undersökningens frågeställningar.  
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Även följdfrågor och kompletteringar skedde skriftligt i mejlform eller via sms en eller flera 

gånger eftersom svarsmaterialet inte ansågs tillräckligt eller tillfredställande utifrån 

frågeställningens art.  

 

6.3 Databearbetning 

Första steget i bearbetningsprocessen var att läsa svaren på intervjufrågorna ett flertal gånger 

och därefter analysera och jämföra lärarnas planeringar av kursen, för att kunna synliggöra hur 

planeringen och undervisningen speglade kursens centrala innehåll. Jag valde att göra en 

kvalitativ innehållsanalys som enligt Bryman (2011) innebär en systematisk djupgående 

granskning av empirin (Bryman 2011). Sedan gjordes en detaljerad jämförelse av lärarnas 

redogörelser om kursens upplägg och vilket innehåll de valt att fokusera på i sina 

terminsplaneringar. Därefter genomfördes en utredning och jämförelse av lärarnas 

genrepedagogiska metoder i undervisningen utifrån svarsmaterialet. Eftersom urvalskriteriet för 

deltagande var att läraren skulle arbeta genrepedagogiskt analyserades deras beskrivningar utifrån 

cirkelmodellens fyra fraser, vilka beskrivits i avsnitt 4.4 och användandet av genrepedagogiska 

metoder, men även på vilket sätt och hur de faktiskt tolkat vad som utgör genrepedagogiska 

undervisningsformer. Slutligen behandlades deras åsikter kring genrepedagogiska för- respektive 

nackdelar.  

 
6.4 Informanterna 

 De tillfrågade lärarna är verksamma i olika kommuner runt om i landet med varierande 

bakgrund, ålder och utbildning. Två av informanterna är inte behöriga inom ämnet svenska som 

andraspråk på grundläggande nivå och en informant är inte behörig lärare ännu men studerar 

och beräknas vara klar sommaren 2018. Samtliga informanter är kvinnor men ingen sådan 

intention fanns inledningsvis att endast tillfråga kvinnor. Informanterna har olika lång erfarenhet 

att arbeta med språkundervisning för andraspråkselever. Informanterna arbetar också inom 

kommuner med olika storlek och olika förutsättningar utifrån skolans resurser och policy. Detta 

medför skillnader i elevantal, skolornas förhållningssätt gällande intag samt resurser och 

möjligheter för varje skola att bedriva undervisningen – exempelvis antal lektionstimmar/vecka, 

eller undervisningssituationer uppdelat i delkurser eller gemensamt. Jag har gett informanterna 

fiktiva namn för att skydda deras identitet.  

 

Informant 1 - Fia 

Fia är behörig lärare för att undervisa svenska som andraspråk på grundläggande nivå och arbetar i 

nuläget heltid inom ämnet. Lärarutbildningen gick hon 1997–2002 och hon är även behörig i 

svenska, engelska och spanska. Hon har en förhållandevis lång arbetslivserfarenhet inom 

läraryrket då hon arbetat som lärare i 14 år. Under den perioden uppger hon att hon undervisat 

11 år i grundskolan och tre år på Komvux i Grundläggande svenska som andraspråk. Fia undervisar 

på samtliga delkurser men det framkommer inte av svarsmaterialet om undervisningen i de olika 

delkurserna sker gemensamt eller i uppdelad variant. Det framkommer inte heller hur lång varje 

delkurs är tidsmässigt. 
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Informant 2 – Stina 

Stina är i grunden grundskollärare 1–7 men också behörig inom svenska som andraspråk på 

grundläggande nivå. I skrivandets stund studerar hon också för att få gymnasiebehörighet i 

ämnet. Verksam inom skolan har hon varit sedan 2009 men först 2013 började hon arbeta på 

vuxenutbildningen. Hon uppger att hon aldrig undervisat på gymnasial nivå i ämnet men att hon 

dagligen bedömer elevtexter, och uppgifter tillsammans med sin kollega som arbetar på 

gymnasial nivå inom vuxenutbildningen. Sedan hösten 2017 har hon arbetat på grundläggande 

nivå och har ensamt ansvaret över samtliga delkurser i SVA. Stina undervisar delkurserna separat 

och för varje delkurs erbjuds två lektionstillfällen i veckan. Skolan har en policy med 

kontinuerligt intag med en femveckors tidsintervall. Varje delkurs är fem veckor, och kursens 

totala antal veckor är 20. 

 

Informant 3 – Britt 

Britt har arbetat som lärare i 16 år och undervisat i svenska som andraspråk i 7 år. Hon är behörig 

lärare i SVA på gymnasial nivå och undervisar idag både grundläggande nivå och samtliga 

gymnasiekurser i ämnet på både gymnasiet och vuxenutbildningen. Hon är även behörig 

gymnasielärare i engelska och svenska. Utbildningen inom svenska som andraspråk gick hon 2010–

2014 och tjänstefördelningen på grundläggande nivå är i dagsläget på 25 %. Britt har alla 

delkurserna gemensamt vid två lektionstillfällen per vecka och kursen har kontinuerligt intag 

utan specificerad tidsintervall. Kursen är på totalt 35 veckor, där delkurs ett är fem veckor och 

resterande tre delkurser sträcker sig över 10 veckor vardera.  

 

Informant 4 - Lena 

Lena är i grunden grundskollärare på mellanstadiet och tog examen 1986. Parallellt med sitt 

arbete läste hon därefter distanskurser i svenska som andraspråk 2008–2013.  

Hon har undervisat som lärare totalt i 31 år och med svenska som andraspråk i drygt 9 år på SFI 

och grundläggande nivå. I nuläget arbetar hon heltid inom SVA med delkurs 2 och 4. Kurserna 

har separata lektionstillfällen och varje delkurs sträcker sig över 1 termin, vilket innebär att 

kursen i sin helhet är fyra terminer.  

 

Informant 5 – Anna 

Anna har endast arbetat inom ramen för svenska som andraspråk, på SFI och grundläggande 

nivå. Hon fick sitt första vikariat 2012 och har sedan juni 2017 en fast deltidstjänst där hon 

undervisar på samtliga fyra delkurser i SVA på grundläggande nivå. Parallellt med arbetet 

studerar hon på lärarutbildningen, som hon påbörjade 2012, och beräknas bli examinerad våren 

2018. Hon uppger att hon, efter färdigställt examensarbete, blir behörig på gymnasienivå i 

ämnena svenska och svenska som andraspråk.  Kursen Grundläggande svenska som andraspråk 

sträcker sig under 35 veckor för alla fyra delkurserna och intag sker var tredje vecka. Eleverna 

har lektion vid två tillfällen per vecka. 
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Informant 6 – Kristina 

Kristina är gymnasielärare i svenska och samhällskunskap och har arbetat som lärare sedan 2002. 

Hon har även arbetat som rektor på grundskolan 2007–2012 och gjorde under den tiden 

undervisade hon således inte.  

I samband med det gick hon också den statliga rektorsutbildningen. Hon är inte behörig i 

svenska som andraspråk på grundläggande nivå, men hon har 30hp och studerar sina slutgiltiga 

poäng för att få full behörighet, 45hp.  

   Kristina har främst sin arbetslivserfarenhet från gymnasieskolan, individuella 

programmet/introduktionsprogrammet (IM), men har även arbetat som klasslärare på 

högstadiet och i en förberedelseklass. Hon har undervisat specifikt i SVA sedan 2016 och 

arbetar nu 75% på grundläggande nivå inom vuxenutbildningen och nedsättningen i tid beror på 

att hon även har en tjänst som förstelärare. 

Eleverna har lektionstid nio timmar/ vecka och är inte uppdelade kursvis utan alla läser 

tillsammans och samhällskunskapen integreras i svenskämnet. Intag sker 4 gånger/år och 

eleverna har möjlighet att avklara samtliga fyra delkurserna inom ett år.  

 

Tabell 1: Innehåller en översikt över deltagarna 

Informant Antal år som lärare Antal år på vux. Legitimerad nivå Behörig inom sva. 

Fia 14 3 Grundskolan Ja 

Stina 8 4 Grundskolan ja 

Britt 16 7 Gymnasiet Ja 

Lena 31 9 Grundskolan Ja 

Anna 6 6 månader Studerar Nej 

Kristina 10 2 Gymnasiet Nej 

 

6.5 Validitet och reliabilitet  

Validiteten i en undersökning kan sägas spegla giltighet och rimlighet – är mätinstrumentet 

rimligt i förhållande till den information som samlas in. Validiteten avser hänvisar till 

trovärdigheten undersökningsmaterialets innehåll, samt att mätningen är korrekt inriktad på det 

studien har för intention att mäta (Densccombe:2009). Denna har försökts säkerställas genom 

att avgränsa urvalet till individer med kompetens och uttalade intresseområden kopplade till 

undersökningens huvudsyfte. De tillfrågade informanterna, vilka utgjordes av sex verksamma 

lärare på vuxenutbildningen, emottog enkätfrågorna tillsammans med informationsbrevet med 

två veckors svarsmarginal. Ytterligare följdfrågor ställdes vid behov av förtydligande eller 

kompletterande av informationen för att säkerställa svarens korrekthet. Eftersom studien enbart 

baserats på skriftligt svarsmaterial som baseras på öppna enkätfrågor kan det finnas en del 

brister i validiteten trots möjlighet till förtydligande och utveckling av frågor och svar. I några 

fall, var svarsmaterialet från informanterna väldigt tunt efter första intervjutillfället, vilket 

möjligen kan kopplas till att komplexiteten och tolkningen av frågornas essens var svårtolkad, 

eller möjligen att det efterfrågade undersökningsområdet som helhet eller på detaljnivå inte 

heller är tydligt hos informanterna själva. Ytterligare ett problem var att det finns väldigt 

begränsat forskningsmaterial att tillgå när det gäller lärares tolkningar av kursplanen på 

vuxenutbildningen i allmänhet och även när det gäller genrepedagogiska metoder på nämnd 

nivå. Dessutom var informanterna få vilket möjligen inte kan anses uppbåda några 

generaliserbara resultat.            
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   Undersökningens reliabilitet kan sägas stå för tillförlitlighet och trovärdighet när det gäller det 

valda mätinstrumentet som sådant. Reliabiliteten avser en mätning av undersökningens funktion 

som tillförlitligt mätinstrument (Patel & Davidsom:2011) har även beaktats.  

Eftersom undersökningsmaterialet gör det möjligt för andra att återuppta liknande studie bör 

reliabiliteten ses som förhållandevis god. En framstående fördel är att svarsmaterialet är 

beständigt med möjlighet till flera analystillfällen och granskningar för att säkerställa 

interbedömarreliabilitet. Generaliserbarheten utifrån deltagarantalet är förhållandevis låg, 

emellertid kan det faktum av informanternas regionala spridning ge en förhållandevis god inblick 

i lärares olikartade tolkningar av kursplanerna och pedagogiska arbetsmetoder med vald 

pedagogisk inriktnin 

 

6.6 Forskningsetiska överväganden 

Gällande etiska överväganden har jag valt att utgå från Bryman (2008) som presenterat fyra 

etiska principer som bör följas inom svensk forskning. Dessa definieras som informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet uppnåddes i denna 

undersökning genom att informanterna mottog ett informationsbrev om undersökningens 

huvudsyfte, att deltagandet var på frivillig basis och att avbrott kunde ske när som helst i 

processen Samtyckeskravet uppnåddes när informanterna samtyckte till deltagande i 

undersökningen utifrån informationsbrevet (bilaga 1). Anspråket om konfidentialitet för 

deltagarna åstadkoms sedermera då informanterna och deras arbetsplats ej publicerats och 

kravet på anonymitet uppfylldes. Eftersom svarsmaterialet enbart kommer att användas i denna 

studie fyller det kriterierna för nyttjandekravet (Bryman 2008). 
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7. Resultat  

Resultatet visar skillnader i pedagogernas tolkningar av kursens centrala innehåll i kursplanen för 

grundläggande svenska som andraspråk på vuxenutbildningen. Nedan följer en redogörelse av 

innehållsanalysen av lärarnas planeringar, samt lärarnas egna utsagor kring hur de utformat 

undervisningen utifrån den tolkning de har av kursplanen baserat på enkätfrågorna (bilaga 2). 

Eftersom Anna och Kristina inte bifogat någon planering blir dessvärre analysen begränsad i 

deras fall. I nästkommande kapitel redogörs för de genrepedagogiska arbetsmetoder lärarna 

säger sig använda sig av. Slutligen följer en redogörelse av upplevda för- och nackdelar med 

genrepedagogiska arbetsmetoder. 

 

7.1 Skillnader i lärarnas tolkningar av kursplanens centrala innehåll 

Fia 
Fia uppgav att hon mest fokuserar på kunskapskraven snarare än kursens centrala innehåll och 

utifrån dessa formulerar lärarlaget tillsammans innehållet för den egna kursen. Hon skriver att 

hon har bedömningssituationen klart för sig redan inledningsvis inför starten av de olika 

momenten. Fia har utifrån kunskapskraven formulerat en egen matris för samtliga delkurser, där 

hon komprimerat ett innehållet baserat på kunskapskraven. Med utgångspunkt från sitt 

formulerade innehåll har hon sedan konstruerat en eller två ”bedömningssituationer” för att 

examinera kunskapskraven.  

   Ett flertal bedömningar bygger på muntliga färdigheter, gruppsamtal, diskussioner, 

presentationer, eget berättande och tvärgruppsredovisningar. Även sammanfattningar och 

läsförståelsefrågor utifrån olika texttyper.  

Kamratrespons förekommer även i delkurs 2–4 men det framgår inte om det är muntligt eller 

skriftligt. De skriftliga bedömningssituationerna utifrån de olika texttyperna som anges i 

innehållet är mindre till antal än de muntliga och den språkliga strukturen saknar helt 

bedömningssituation i samtliga delkurser. I delkurs ett ska eleverna skriva ett formellt brev och 

en kort berättelse. I den andra delkursen skriver de insändare, i den tredje delkursen skriver de 

ytterligare en berättande text och i den fjärde likaså. Dessutom skrivs en resonerande samt en 

utredande text i delkurs fyra. Till varje delkurs har tips på litteratur och övningar listats men det 

finns ingen mer detaljerad planering för kursens upplägg veckovis eller månadsvis. Uppgifter 

kopplade till det omformulerade innehållet framgår inte.  

 

Stina 
Stina har lagt upp kursens planering utifrån en egenformulerad matris men här är 

utgångspunkten enbart kursens centrala innehåll. Med initialläge i kursinnehållet har hon till 

eleverna förenklat det centrala innehållet i dels, lässtrategier, skrivstrategier, muntligt 

framträdande och samtalsstrategier, men också utifrån texttyper såsom sakprosatext, berättande 

text. Språkliga strategier och språkbruk är också de representerade i delkurserna. Med 

utgångspunkt i dessa har ”typer av uppgifter” formulerats i matrisen vilka är övningar som 

motsvarar kraven i det centrala innehållet. Företrädesvis flertalet uppgifter baseras på läsning 

och skriftlig framställning av olika texttyper och skriftspråk.  
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Exempelvis i delkurs 2 beskrivs elevuppgiften motsvarande kraven för att tala, lyssna och 

samtala med aktivt deltagande på lektionerna och i delkurs tre tillkommer olika typer av 

presentationer samt bemötande av argument i samma kategori.  

   Genomgående i kursen finns ett flertal olika texttyper representerade. Enbart i delkurs tre 

återfinns exempelvis berättande texter, beskrivande texter faktatexter, artiklar, insändare, recept, 

recensioner och olika skönlitterära genrer – fabler, sagor, noveller och romaner. I delkurs fyra 

tillkommer bokanalyser, debattinlägg, populärvetenskapliga texter samt berättande och 

beskrivande inslag i debattinlägg. I tillägg till planeringen till varje delkurs har hon utformat 

studieplanen för varje kurs likt en cykel där matrisens innehåll komprimerats i ”tårtbitar” utifrån 

text typ eller en övergripande tematik. Varje individ måste emellertid genomgå hela cykeln för att 

kursen ska ses som avklarad.  

 

Britt 
Britt angav vid intervjutillfället att ”planeringsupplägget utgår från det centrala innehållet och 

kunskapskraven”. Britt har inte gjort någon matris utan i stället formulerat en delkursplanering 

veckovis. Planeringen innehåller i stort sett enbart färdigformulerade instruktioner med 

detaljerade uppgifter utfördelade veckovis, innehållande både examinationsformer och 

sidhänvisningar i kurslitteraturen samt en kortfattad beskrivning av arbetsområdet. Britt utgår till 

stor del från en lärobok i sin planering av kursens uppgifter, som ger eleverna ytterligare 

instruktioner och förtydliganden av varje del i kursen och i hennes planering finns exakta 

läsanvisningar för nästan alla uppgifter. Som tidigare nämns är planeringen detaljerad och både 

uppgifter och examinationsformer för varje uppgift är beskrivna.  

   Varje delkurs börjar med en kursöversikt och hon har även med studieteknik som ett enskilt 

moment i början på delkurs ett och två. I varje delkurs ingår ett flertal genrer.  

Enbart i delkurs 1 hinner eleverna beröra texter av genrerna: berättande/beskrivande, 

förklarande/faktatext, instruerande och argumenterande. I delkurs två återkommer samma 

texttyper och här ska eleverna inte enbart sammanfatta texterna, vilket var instruktionen i 

delkurs ett, utan även lämna in en faktatext och en text ur valfri genre. Den språkliga strukturen 

har utrymme i varje delkurs och enbart i delkurs ett tillägnas övningar kring språkriktighet, uttal, 

betoning och satsmelodi, satsdelar, ordföljd, tempus och skrivregler som berör interpunktion 

och disposition.  

   Varje kurs innehåller både muntliga och skriftliga övningar. Språkliga variationer tillkommer i 

den tredje delkursen i form av analyser av olika dialekter, musikanalyser och analyser av litteratur 

från olika delar av världen. Delkurs fyra består till stor del av skrivande av utredande text och 

källkritik samt ett grammatikmoment där svenska jämförs med modersmålet. Varje delkurs 

avslutas med en utvärdering. Britt berättar emellertid vid ett senare tillfälle att hennes planering 

inte är huggen i sten, utan att den revideras vid behov och anpassas till eleverna.  

 

Lena 
Enligt Lenas planering har varje termin har en översiktlig grovplanering, samt en detaljerad 

veckoplanering om 3–5 veckor. Grovplaneringen är upplagd veckovis enligt ett tabellsystem. 

Högst upp är enkelt angivet vilken del av det centrala innehållet uppgiften avser: Skriva, läsa, 

höra, tala samt prov. Det saknas emellertid tydliga kopplingar till det centrala innehållet och 

texttyperna är sällan preciserade.  
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Men det framgår av grovplaneringen att eleverna skriver debattartikel i delkurs 4, får läsa en 

fabel samt muntligt arbetar med återberättande, argumenterande och presentation.  

   Lena anger själv att ”i delkurs ett och två arbetar eleverna med berättande texter, i delkurs tre 

tillkommer krönikor, samt debattartikel i delkurs fyra”. Genomgång inleder flertalet veckor och 

varje vecka inleds med en specifik text, men text typ anges inte, avslutas med ett veckoprov. I 

början av varje delkurs går Lena även igenom kursens innehåll, betygskrav och mål. Lena skriver 

att planeringen är ett resultat utifrån noggrann granskning av kursplanen, vilken görs 

tillsammans med kollegor, diskuterat, provat och anpassat. Lena anger att ”stora delar av 

lektionerna upptas av genomgångar och uppgifter hämtas från olika läromedel. Lena nämner att 

skolverkets formuleringar ”olika textyper” är svårtolkad och därför följs inte dessa i 

kursplaneringen när det gäller skrivövningar men fler texttyper återfinns under kategorin ”läsa 

och tala”. 

 

Anna 
Anna bifogar ingen planering och uppger att ”jag har ingen grovplanering för kursen ännu”. 

Efter en komplettering av frågorna vid ett annat tillfälle skriver Anna att anledningen till 

avsaknaden av planering beror på viss oerfarenhet i yrkesrollen men att Anna tillägger att ”jag 

har förmågan att ha det mesta i huvudet” Anna fokuserar främst på att försöka anpassa 

uppgifterna utifrån elevernas behov. Största delen av undervisningen och de planeringar som 

görs är individbaserade och fokus ligger på att eleverna ska tillägna sig språkliga termer utifrån 

arbetslivserfarenhet och framtidsplaner. Anna berättar också att explicit grammatikundervisning 

inte förekommer eftersom inga sådana krav framgår utifrån kursplanen.  

Kristina 
Kristina har lagt sin grovplanering på ett år för samtliga fyra delkurserna. ”Planeringen utgår helt 

från kursplanen i svenska som andraspråk”, berättar Kristina. Kristina bifogade emellertid inte 

sin planering till denna undersökning, vilket medför att någon närmare analys inte är möjlig.  

 

Tabell 2: Lärarnas kursplaneringar kopplade till kursplanens centrala innehåll 

Tabell 2 är en sammanställning av resultatet presenterat under 7.1 

Lärare Bifogar skriftlig 

kursplanering. 

Kopplingen till 

kursplanens innehåll är 

tydligt i planeringen. 

Kursens centrala innehåll är i sin 

helhet utgångspunkt för 

planeringen. 

Fia ja nej nej 

Stina ja ja ja 

Britt ja nej ja 

Lena ja nej nej 

Anna nej ej möjlig att studera ej möjlig att studera 

Kristina nej ej möjlig att studera ej möjlig att studera 
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7.2 Undervisningsmetoder kopplade till genrepedagogiken 

Fia 
Fia har valt att använda flera olika metoder i sin undervisning och genrepedagogiken är en 

metod som främst lämpar sig vid textbearbetning och under skrivprocessen. Undervisningen 

sker utifrån genrer vid bearbetning av specifika texttyper såsom; berättande, instruerande, 

utredande osv. Tidigare arbetade arbetslaget helt efter genrepedagogiska arbetsmetoder i 

undervisningen men i och med de nya kursplanerna i svenska som andraspråk (Skolverket 2017) 

valde de variera undervisningsmetoderna för att täcka innehållet och hinna med kursens alla 

delar. Vid tal- och samtalsövningar använder hon sig inte alls av genrepedagogiska modeller.  

 

Stina 
Stina däremot som redan i sin planering använder sig av ett cykliskt arbetssätt berättar att ”stor 

del av undervisningen läggs upp enligt cirkelmodellen. De pratar sällan om genrer i klassrummet 

utan mer om texttyper men varje delmoment ”pizzabit” inleds med en gemensam genomgång 

där elever och lärare tillsammans samlar in kunskap kring en specifika texttypen som ska 

bearbetas. Därefter läser de olika texter gemensamt som representerar den specifika genren. 

Sedan skriver de tillsammans en gemensam modelltext, viket efterföljs av att eleverna själva eller 

i par får konstruera en egen text och sedan får de ibland ge respons på varandras texter. Slutligen 

rättas texterna gemensamt med hjälp av en projektor i klassrummet och därefter gör de 

ytterligare en text som de sedan lämnar in.   

  

Britt 
Även Britt anger att ”språkutvecklande arbetsmetoder används i hög grad, där de inleder varje 

arbete med en ny text med att gemensamt gå igenom texten tillsammans, läser texterna 

tillsammans och enskilt, pratar och diskuterar tillsammans, samt skriver tillsammans och 

enskilt.”  

Eleverna får också redovisa för varandra i helklass. Britt uppskattar själv att största delen av 

hennes undervisning bygger på genrepedagogiska arbetsmetoder och följer främst 

cirkelmodellen, då främst kopplat till olika texttyper eller texter med svårare grammatiska inslag 

som kräver genomgång.  

 
Lena 
Lena berättar att ”lektionerna innehåller till största delen genomgångar, samt att vi arbetar med 

parövningar för en fördjupad förståelse”. Ingen specifik arbetsmetod nämns när det gäller 

textbearbetning utan fokus kan sägas vara läsning och återberättande skriftigt och muntligt. Lena 

föredrar repetitiva arbetsmetoder och påpekar vikten av att inte lägga undervisningen på alltför 

hög nivå utifrån en upplevelse att eleverna inte tillägnar sig innehållet lika effektivt. Vid 

skrivuppgifter används emellertid cirkelmodellen där Lena inleder med att visa exempeltexter, 

sedan skriver de en modelltext gemensamt.   

   Därefter skriver den en egen text med stöd och slutligen skriver eleverna en text på egen hand. 

Eleverna får respons och handledledning på sina inlämnade texter där innehåll, struktur och 

språk kommenteras för att ge eleverna möjlighet att förbättra sitt skrivande inför framtida 

skrivuppgifter. Således ges eleverna inte någon möjlighet att förbättra den inlämnade texten efter 

respons. 
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 Varje delkurs präglas av enbart en genre, eftersom Lena upplevde det för stressigt med flera 

genrer per kurs och istället läggs krutet på att grundligt gå igenom varje genre och repetera 

mycket för att befästa kunskapen. 

 

Anna 
Anna utgår främst utifrån Gibbons cirkelmodell i sin undervisning men Anna betonar att det 

alltid är förankrat utifrån deltagarnas behov. Inledningsvis inför varje nytt tema eller 

arbetsområde gås svårare begrepp igenom som eleverna kan tänkas stöta på i sitt arbete. Mycket 

bilder används även i undervisningen och eleverna får även ansvara för att översätta orden på 

egen hand. Denna fas uppger Anna tar ganska lång tid eftersom eleverna delvis ska slå upp 

orden, titta på bilder och samtala med varandra kring dess betydelse.   

   Nästa steg i just denna övning är att se ett matlagningsprogram, först i sin helhet och därefter i 

uppdelad form varvat med diskussioner och samtal. Eleverna får reflektera fritt i huvudsak och 

dela erfarenheter och kunskaper, vilket Anna upplever som utvecklande. Därefter går de igenom 

receptet från programmet på tavlan och därefter får de praktiskt tillverka maträtten tillsammans. 

Nästa steg är att eleverna skriver ner ett eget recept i brevformat där de tipsar en vän om 

maträtten. Anna betonar att ”cirkelmodellen inte enbart med framgång kan användas vid 

textbearbetning och skrivande”.  

 

Kristina 
Kristina berättar att arbetat inte följer efter någon specifik undervisningsmetod utan 

styrdokumenten styr majoriteten av beståndsdelarna i undervisningen, men Kristina präglas 

starkt av Vygotskys tankar om den proximala utvecklingszonen och betonar ”vikten av att lägga 

undervisningen på ett tillräckligt utmanande plan för att åstadkomma optimal språkutveckling”. 

Kristinas målgrupp är främst elever med gedigen studiebakgrund på en kognitivt avancerad nivå 

studiemässigt.  Långa lektionspass är att föredra som alltid består av lärarlett lärande, elevaktiva 

arbetssätt och enskilt arbete. Kristina arbetar språkutvecklande där samhällskunskapen integreras 

med svenskan.  

   Vid introduktion av textgenrerna arbetar Kristina genrepedagogiskt. Detta skapar förståelse 

inför vad som förväntas av eleverna och ger gemensamma textreferenser, samt att det 

underlättar utvecklingen av skolspråket. De läser alla texter gemensamt inledningsvis och lyfter 

fram typiska textdrag för varje genre för att synliggöra strukturen. Däremot brukas oftast inte 

steg tre i cirkelmodellen eftersom  

Kristina upplever att det sänker motivationen hos eleverna. Istället fördjupas arbetet i steg två 

för att fördjupa insikten i textstrukturen. Kristina betonar emellertid att detta arbetssätt ”enbart 

är kopplat till vuxenutbildningen eftersom de klarar av en högre abstraktionsnivå”. 

Avslutningsvis betonar Kristina att optimalt lärande sker i interaktion med andra. 
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Tabell 3: Genrepedagogiska arbetsmetoder i undervisningen 

Tabell 2 är en sammanställning av resultatet presenterat under 7.2  

Lärare Arbetsområden med 

från genrepedagogiken 

som utgångspunkt 

Genrepedagogiska 

metoder som omnämns 

Undervisningen 

domineras av 

Fia Textbearbetning och 

skrivuppgifter 

Explicit undervisning 

utifrån genre 

Framgår inte 

Stina I samtliga delar av kursen Cirkelmodellen och 

explicit undervisning 

utifrån genre 

Lärarledda genomgångar, 

grupparbete och enskilt 

arbete. 

Britt Förekommer delvis i 

samtliga delar av kursen 

Cirkelmodellen och 

explicit undervisning 

utifrån genre 

Lärarledda genomgångar, 

grupparbete och enskilt 

arbete. 

Lena I samband med 

skrivuppgifter 

Cirkelmodellen och viss 

stöttning 

Lärarledda genomgångar 

och grupparbete 

Anna I samtliga delar av kursen Cirkelmodellen Lärarledda genomgångar 

och grupparbete 

Kristina Textbearbetning Delar av cirkelmodellen 

och explicit undervisning 

utifrån genre 

Lärarledda genomgångar, 

grupparbete och enskilt 

arbete. 

 

 

7.3 Fördelar respektive nackdelar med genrepedagogiska undervisningsmetoder 

Fia 
Fias upplevelse är att genrepedagogiska arbetsmetoder gagnar främst elever som behöver mycket 

stöd i sin inlärningsprocess vilken bidrar till att ge kunskapen ett sammanhang. Däremot 

upplever hon att det blir ensidigt att strikt endast följa en pedagogisk metod, utan variation i 

undervisningen utifrån olika pedagogiska metoder föredras för att eleverna ska få en allsidig 

undervisning. Tidsaspekten är en annan nackdel eftersom att undervisa kursen i sin helhet enligt 

cirkelmodellen blir alltför tidskrävande, speciellt med kursens nya indelning i delkurser 

 

Stina 
Stina tar upp tidsbristen som ett problem. Det få lektionstillfällen som är på vuxenutbildningen i 

kombination med att många elever kombinerar studier med arbete och kanske inte har möjlighet 

att delta varje gång, och de som väljer att studera delvis eller helt på distans, gör att det är svårt 

att fånga in alla. De elever som inte är på plats får klara sig mycket själv och har svårt att slutföra 

uppgifterna, förklarar Stina, eftersom metoden bygger på att man är fysiskt närvarande i 

klassrummet. Hon säger att hon i dagsläget inte har någon annan bättre lösning för denna 

elevgrupp. 

 
Britt 
Britt anser att kursens centrala innehåll (Skolverket 2017) passar utmärkt för genrepedagogiska 

arbetsmetoder. Fördelarna är att metoden ger eleverna maximal språkinlärning. De tillägnar sig 

både ett skolspråk och ett vardagsspråk. Britt menar också att ”eleverna genom 

genrepedagogiska arbetsformer även får ett sammanhang och en bättre förståelse av texterna”. 

Nackdelen även hon lyfter fram är tiden, som inte räcker till, samtidigt som det kan ses som en 
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utmaning i sig. Men Britts inställning är att språkutveckling och språkinlärning måste ges den tid 

som krävs eftersom just tiden är nyckeln till framgång när det kommer till att tillägna sig ett nytt 

språk. Britt påtalar emellertid också problematiken med att samtliga delkurser har lektionstid 

tillsammans och i stort sett alla befinner sig på olika nivåer och arbetar med olika uppgifter 

utifrån planeringen. Men Britt försöker i möjligaste mån anpassa undervisningen så att så många 

som möjligt kan delta vid en genomgång 

 

Lena 
Lena upplever att genrepedagogiska undervisningsformer passar alla elever men för de som 

avancerat i språket kan det ibland gå för långsamt. Lena menar dock att ”det störta problemet är 

att tillgodose alla elever eftersom de befinner sig på så olika nivåer”. Även här belyses 

tidsaspekten som negativ 

 

Anna 
Anna framhåller specifikt fördelarna med cirkelmodellen och det gemensamma arbetet där 

grunden byggs upp tillsammans med andra. Eleverna ges möjlighet att både dela och lyssna till 

erfarenheter från varandra. Nervositeten och osäkerheten för det egna skrivandet mattas av när 

strukturen förklaras och byggs upp gemensamt på detta sätt, förklarar hon. Emellertid anser hon 

inte metoden som universell, och elevernas varierande förmågor ses även som ett problem 

tidvis. Det försöker Anna lösa med att ge duktigare elever mer utmanande uppgifter i både 

innehåll, omfång och svårighetsgrad. Bristen på resurser och tid påtalas också här.  

 

Kristina 
De fördelar Kristina beskriver är att genom genrepedagogiska arbetsmetoder vid introduktion av 

de olika textgenrerna skapas, hos eleverna, en förståelse av vad som förväntas av dem och ger 

dem gemensamma referensramar. Hon lyfter också fram att det bedrar till utvecklingen av deras 

skolspråk. Kristina säger att ”eleverna upplever det positivt att texternas mönster synliggörs och 

att de får en bättre förståelse av dess struktur”. Några specifika nackdelar omnämns inte mer än 

att just nivå tre i cirkelmodellen inte passar högutbildade i samma mån som andra elever.  

  

Tabell 4: Fördelar och nackdelar med genrepedagogiken 

Tabell 2 är en sammanställning av resultatet presenterat under 7.3 

Lärare Fördelar med 

genrepedagogiken 

Nackdelar med genrepedagogiken 

Fia Passar lågutbildade Tidsaspekten och metoden kan upplevas 

ensidig och otillräcklig. 

Stina Nämner inga fördelar Tidsaspekten 

Britt Maximal språkinlärning Tidsaspekten 

Lena Passar alla och är universell Tidsaspekten och individanpassningen är 

problematiska 

Anna Skapar en gemensam grund Individanpassningen är problematisk 

Kristina Gemensamma referensramar. 

Genrerna och kraven blir tydliga 

Passar inte högutbildade 
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8. Analys av resultatet 

I detta kapitel besvaras forskningsfrågorna och resultatet analyseras.  

Analysen av lärarnas planering görs dels utifrån Skolverkets kursplan för svenska som andraspråk 

på grundläggande nivå (Skolverket 2017) samt Skolverkets allmänna råd vid bedömning och 

planering inom vuxenutbildningen (SKOLFS 2013:187), dels utifrån Ruhnström (1997) och 

Bröms och Jonssons (2005) studier av lärares tolkning av kursplanerna i skolan. Det finns 

emellertid lite forskningsmaterial att tillgå i när det gäller lärares tolkningar av skolans kursplaner 

i allmänhet och i synnerhet kopplat till vuxenutbildningen. Därför analyseras resultatet främst 

utifrån aktuella styrdokument samt utifrån Ruhnström (1997) och Bröms och Jonsson (2005) 

som studerat hur lärare på grundskolan tolkat kursplanerna. När det gäller 

undervisningsmetoderna analyseras de genrepedagogiska metoder lärarna säger sig använda och 

jämföra dessa dels med varandra, dels med bakgrundsinformationen rörande genrepedagogiska 

grundtankar samt tidigare forskning rörande för- och nackdelar.  

 

8.1 Planeringsarbetet  

Det mest anmärkningsvärda efter mottagandet av lärarnas planeringsarbete var de stora 

skillnaderna som deras kursupplägg uppvisade trots att de härrörde ur exakt samma kursplan 

(Skolverket 2017). Emellertid uppger både Ruhnström (1997) och Bröms och Jonsson (2005) att 

läraren har tolkningsfriheter inom kursplanens ramar. Endast två av informanterna hade en 

matris där varje uppgift var kopplade till det centrala innehållet, varav den ena uppgav större 

fokus på kunskapskraven. Fias utgångspunkt i kunskapskraven snarare än kursinnehållet ligger 

dock i linje med Ruhnströms (1997) tankar att strävansmålet bör vara utgångspunkt för lärares 

utformning av kursen, emellertid ska den göras tillsammans med eleven (Ruhnström 1997).    

   Stina har brutit ner det centrala innehållet till mer lättillgängliga formuleringar för eleverna och 

utifrån dessa sedan formulerat olika uppgifter kopplade till målen.  

Britt och Lena angav att inledningsvis förtydligas kursens innehåll, mål och betygskrav för 

eleverna, enligt Skolverkets rekommendationer råd (SKOLFS 2013:187) och även enligt 

Ruhnström (1997) och Bröms och Jonsson (2005).  

Emellertid framgår det inte huruvida eleverna görs delaktiga i själva planeringsarbetet eller hur 

mycket inflytande de tillåts ha när planeringen presenteras (Bröms och Jonssons 2005).  

   Britt och Lena lämnar ifrån sig detaljerade planeringar med sidhänvisningar av kurslitteratur 

och angivna veckoplaneringar med examinationsformer veckovis som ger en tydlig översikt för 

eleverna om kursens utformning, men direkta tydliga kopplingar för eleverna till det centrala 

innehållet saknas delvis eller helt (SKOLFS 2013:187). I Britts fall kan skolans förutsättningar 

med samtliga delkurser tillsammans i samma klassrum möjligen vara en orsak till en 

detaljplanering med sidhänvisningar, färdiga uppgiftsformuleringar och examinationsformer, 

vilket möjliggör hög grad av självständighet för eleverna.  

   Avsaknaden av planering hos Anna och Kristina, gör deras tolkning av kursens centrala 

innehåll svårtillgänglig och oklart är huruvida skolverkets rekommendationer om elevernas 

delaktighet i planeringsarbetet och tydlig genomgång av krav, kursinnehåll och mål vid kursstart 

tillämpas eller inte (SKOLFS 2013:187). Emellertid angav Anna att hennes muntliga mentala 

planering helt och hållet var individbaserat vilket delvis kan sägas vara i linje med Bröms och 

Johnssons (2005) argument kring individanpassning och delaktighet för eleven samt även ligger i 
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linje med läroplanen för vuxenutbildningen, där det tydligt framgår att utbildningen ska 

individanpassas utifrån elevens specifika förutsättningar och behov vilket kan medföra en 

variationer i utbildningens mål, längd och innehåll för individen (Skolverket 2016). Anna anger 

störst utgångspunkt ur ett elevperspektiv i sin mentala planering där elevens behov och 

förutsättningar styr kursupplägget.  

 

8.2 Variation i kursinnehåll 

Innehållet i kurserna skiljer sig också åt till stor del. Kopplas innehållet till kursplanen finns 

emellertid frihet för tolkning enligt Bröms och Johnssons (2005). Lena uppger dock att hon valt 

att bortse från formuleringen ”olika texttyper” (Skolverket 2017) eftersom formuleringen 

upplevs svårtolkad och istället valt att inte följa kursplanen när det gäller skrivövningar trots att 

textbearbetning och kunskapsutveckling kring olika sakprosatexter och skönlitteratur från hela 

världen är centralt i det centrala innehållet och tydligt redan i den inledande syftesbeskrivningen 

för samtliga delkurser (Skolverket 2017:108) Två lärare anger också att få texttyper introduceras 

per delkurs trots formuleringarna i kursplanen där det redan i delkurs ett betonas ett innehållsligt 

fokus på olika sakprosatexter och berättande texter. Sedan konkretiseras och fördjupas kraven 

på förståelse och medvetenhet gällande skillnader i texttypiska drag, samt flertalet 

sakprosatexters syften, innehåll, och uppbyggnad ända ner till en språklig begreppsnivå 

(Skolverket 2017)  

   Frågor som uppkommer här är således i vilken utsträckning skolverkets anvisningar kan 

omtolkas och om delar i det centrala innehållet får utelämnas? Bröms och Jonsson (2005) 

framhåller lärarnas ansvar när det gäller att föra fram innehållet i kursplanen i undervisningen.  

De medger en viss frihet men poängterar också att en sådan frihet kräver läroplansanalytiska 

kunskaper hos läraren och de påpekar att tolkningsansvaret av kursplanerna ligger hos lärarna 

trots olikartade uppfattningar om dess innehåll (Bröms och Jonsson 2005). 

   I två av den analyserade planeringarna kan en överrepresentation av muntliga övningar och 

examinationsformer utläsas i förhållande till färre skriftiga. Trots att det i kursplanen läggs störst 

vikt vid textbearbetning och där tyngdpunkten ska ligga på olika texttyper och bearbetning av 

dessa. Kursplanen är det relativt konkret att flertalet olikartade texttyper ska bearbetas inom 

ramarna för delkurserna (Skolverket 2017). I Skolverkets allmänna råd betonas lärarens 

utgångspunkt i planeringen utifrån kursplanen (SKOLFS 2013:187).  

   Ytterligare en avvikelse kunde noteras då Fia avstår helt från att beröra punkterna gällande 

språklig struktur och Anna betonar att den språkliga strukturen inte berörs specifikt. Språklig 

struktur är endast tydligt beskriven i två av de analyserade planeringarna.  

   Störst koppling till det centrala innehållet kan utläsas hos Stina och Britt, där i stort sett 

samtliga delar av kursplanen uppfylls men planeringarna skiljer sig mycket åt i utformning och 

arbetsgång, Stina hade i sin kursplanering tydliga förbindelser mellan tänkta elevuppgifter och 

kursens centrala innehåll eftersom innehållet var tydligt beskrivet och omvandlat i planeringen. 

Britt angav inte kursplanens innehåll i planeringen men vid en analys och närmare granskning 

blev kopplingarna mellan kursplanen och uppgifterna tydliga. Detta kan emellertid vara förenligt 

lärarens tolkningsfrihet att själva tolka kursplanen enligt Ruhnström (1997). Han menar att 

kursplanen snarare är menad som ett analyserande av ämnets karaktär snarare än en konkret 

innehållsbeskrivning och framhåller att läraren tillsammans med eleven har frihet att utforma en 

undervisningsplan (Ruhnström 1997).  
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8.3 Lärarnas användning och tankar om genrepedagogiska arbetsmetoder 

Cirkelmodellen 
Samtliga informanter uppger att de i någon mån arbetar genrepedagogiskt och samtliga är på 

olika sätt inspirerade av Cirkelmodellen (Kuyumcu 2004). Emellertid varierar lärarnas tolkning 

av dess användbarhet då några menar att den används helt medan andra enbart när det gäller 

textbearbetning. En informant avstår från steg tre där det gemensamma skrivandet berörs 

eftersom hon upplever att eleverna blir uttråkade. Detta helt i linje med Kuyumcus tanke med 

cirkelmodellens kretslopp där utgångspunkten bör vara elevens förförståelse vilken skapar 

förutsättning för vilka steg som är relevanta. Det möjliggör att en fas kan utelämnas och/eller att 

mer tid kan läggas på en annan fas (Kuyumcu 2004). Stina väljer detta cykliska arbetssätt 

frekvent från den teoretiska planeringen till genomförandet av de olika kursmomenten och 

uppgifterna. Två av lärarna nämner att just cirkelmodellen lämpar sig bäst för elever med kort 

eller ingen studiebakgrund, vilket inte är i linje med Kuyumcu (2014) som menar att 

pedagogikens cykliska arbetssätt med explicit undervisning ska ge samtliga elever möjlighet att 

delta i en kunskapsutvecklande läroprocess (Kuyumcu 2014).  

 

Stöttning 

Få av informanterna nämner stöttning (Cummins 2003) trots att stöttning är centralt i 

metodiken för genrepedagogiken. Lärarens metaforiska funktion som en stöttande byggställning 

är central i elevernas utveckling både språkligt och ämnesmässigt (Johansson & Sandell Ring 

2017). Kombinationen med just cirkelmodellen och stöttning utifrån individnivå är centrala 

grundtankar inom genrepedagogiken (Kuyumcu 2004). Lena uppger emellertid att under fas tre i 

cirkelmodellen ges stöd till eleverna och de får även handledning efter att de lämnat in sina 

färdiga texter.  

Däremot nämner samtliga det pedagogiska arbetet i klassrummet tidvis sker gemensamt och 

samtliga betonar att lärande tillsammans med andra är optimalt och flertalet nämner också att 

lärargenomgångarna är centrala och vanligt förekommande.  

Sociokulturella teorier 

Tankar och undervisningsmetoder kopplade till Vygotskys teori om den närmaste 

utvecklingszon (Vygotsky 1986) uttrycker Kristina och framhäver vikten av att hålla hög nivå i 

undervisningssituationen för att bibehålla stimulans och engagemang hos eleverna inom den 

proximala utvecklingszonen, enligt Vygotskys teori om zonen för närmaste utveckling, där lärandet 

sker (Vygotsky1986). Detta är även i linje med Cummins som menar att för att undvika 

frustration eller att eleven blir uttråkad behöver eleven utmanande stöttning i utvecklingszonen 

som kräver större kognitiva utmaningar (Cummins 2003) 

   Lena betonade i motsats till Kristina vikten av repetitiva övningar, enbart introducerade en 

genre/termin och förordade förhållandevis låg nivå eftersom hon upplevde inlärandet som 

mindre effektivt vid en hög nivå, vilket kan sägas vara motsatsen till Kristinas arbetsmetod.  
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Fördelar och nackdelar med genrepedagogiken  

Samtliga lärare, utom Stina, uttrycker explicit metodens positiva aspekter, och de föredrar att 

undervisa helt eller delvis utifrån genrepedagogikens grundtankar. Samtliga väljer 

genrepedagogiska metoder i någon mån när det kommer till undervisning och bearbetning av 

olika texttyper och/eller i skrivprocessen. På så sätt skapas gemensamma textreferenser och 

utvecklande av ett skolspråk, uppger en av informanterna, vilket också var den ursprungliga 

tanken med utformandet av genrepedagogiska metoder (Johansson, 2009). Detta resultat 

bekräftar också Yasuda (2011) i sin studie där eleverna uppvisade både högre medvetenhet kring 

genretexter och ett utökat ordförråd samt ett mer avancerat skolspråk (Yasuda 2011). Emellertid 

uppger fyra av lärarna att enbart genrepedagogiska arbetsformer inte är tillräckligt i 

undervisningssituationen samt för att uppnå kursens mål.  Detta i linje med Libergs (2009) 

resonemang där genrepedagogik endast utgör en metod/diskurs av många och att vid fokus på 

enbart en metod riskerar det didaktiska perspektivet att försvinna och det breda språkliga 

perspektivet blir åsidosatt Liberg (2009). Tydligt var emellertid att de flesta var eniga om att 

endast en pedagogisk metod inte var tillräcklig för att eleverna ska ges möjlighet att ta del av hela 

det centrala innehållet (Skolverket 2017) och uppnå de språkliga mål kursen avser (Lidberg 

2009).  

   Den lärarstyrda undervisningen med explicita metoder och lärarstyrda lektioner dominerar 

också i resultatmaterialet. Emellertid tycks flertalet föredra en kombination av lärarstyrd 

undervisning och gemensamt arbete i helklass eller gruppvis. Det individuella arbetsformerna 

blir endast tydligast i Britts planering. Humphrey & Macnaught (2011) menar att lärarens 

centrala roll i klassrummet är negativ eftersom det individuella skrivandet hämmas (Humphrey 

& Macnaught 2011) likväl som Fröydis Hertzberg (2006) som betonar att den lärarstyrda 

undervisningsformen hämmar det fria individuella skrivandet (Fröydis Hertzberg 2006). Dessa 

åsikter är emellertid ingen av informanterna som ger uttryck för i svarsmaterialet. 

   Övervägande antalet lärare som deltagit i studien nämner tidsaspekten som ett problem med 

genrepedagogiska arbetsmetoder i enighet med Humphrey & Macnaught (2011).  

Det begränsade antalet lektionstillfällen, det komprimerade innehållet och det faktum att många 

elever på denna nivå har andra åtaganden och inte kan närvara kontinuerligt läggs fram som 

problematiskt. En informant uppger att det blir alltför statiskt med endast en undervisningsform 

vilket flera motståndare till genrepedagogiska arbetsformer haft som argument (Hertzberg 2006) 

(Sellgren 2011) (Lidberg 2009).  

Emellertid tycks samtliga lärare föredra genrepedagogiska arbetsformer i någon mån och ämnar 

fortsätta med den, i enlighet med Améztegui Lindbergs (2015) studie, och då främst vid 

textbearbetning. Fördelen med ett utvecklat mer avancerat skolspråk uttrycks och Britt påpekar 

att genrepedagogiska metoder möjliggör maximal språkinlärning. (Kuyumcu 2011) och att de får 

ett explicit sammanhang som ökar förståelsen för texternas form och struktur (Yasuda 2011).  
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9. Diskussion  

I detta kapitlet diskuteras studiens resultat utifrån teorier. 

En metodanalys görs under 8. 2 

 

9.1 

Syftet med min undersökning har varit att titta närmare på hur undervisande lärare på 

vuxenutbildningen tolkar kursplanen i ämnet svenska som andraspråk på grundläggande nivå och 

hur det centrala innehållet uttrycks i lärarnas kursplaneringar. Jag vill också studera vilka 

tolkningar lärarna hade av genrepedagogiska arbetsmetoder och vilka fördelar och nackdelar 

lärarna upplevde med metoden. 

    Undersökningen visade att kursplanens centrala innehåll inte kunde sägas ligga till grund för 

lärarnas teoretiska planeringar i sin helhet- Endast två av lärarna hade beaktat samtliga delar av 

kursplanen tydligt i sitt planeringsarbete. Lärarnas kursplaneringar skiljde sig också åt till stor del 

i både teoretisk planering, tolkning av kursplanens centrala innehåll och med vilken pedagogisk 

metod innehållet förmedlas till eleverna. En informant valde att planera mer mentalt, en 

uppvisade ingen planering, flera valde aktivt att bortse från delar i det centrala innehållet och de 

flesta kunde inte uppvisa några tydliga kopplingar till kursens innehåll med uppgifterna i 

planeringen.  

Studien visar att endast två av de sex lärarna kan sägas utgå från kursplanens centrala innehåll. 

Tydligt är att kursens utformning har betydande olikheter i de granskade fallen vilket indikerar 

differenser utifrån ett elevperspektiv när det gäller vilka delar av det centrala innehållet eleverna 

på de olika orterna får ta del av och hur. Det skapar också följdfrågor när det kommer till vilka 

färdigheter eleverna tillägnat sig vid kursavslut och om de elever som deltagit i de kurser där 

delar av det centrala innehållet utelämnats eller varit otydligt uppnår kunskapskraven vid 

avslutad kurs? Kan elevens val studieort medföra att eleven inte får möjlighet att nå samma mål 

och utveckla samma färdigheter som en elev på en annan ort, och vilka konsekvenser får det för 

elevens framtida studie- och yrkesliv?  

   Anna nämner också att hon inte har någon planering på grund av oerfarenhet trots att hon är i 

slutet av sin lärarutbildning. Bröms och Jonsson (2005) skriver att det krävs utbildning för att 

lärarna ska kunna tolka och analysera kursplanen. (Bröms och Jonsson 2005). Men i vilken grad 

utbildas blivande lärare inom lärarutbildningen i tolkning och förståelse av styrdokument?  

Tolkning, analys och kunskap om skolans styrdokument är ett av kraven på lärarprofessionen 

och bör således vara en viktig kunskap varje enskild lärare bör ha eller sträva mot att skaffa sig. 

Skolverket beslutar riktlinjer för skolans kurser och pedagogernas uppgifter är att undervisa 

utifrån dessa riktlinjer så att eleverna som deltar i undervisningen har möjlighet att uppnå 

formulerade mål och kunskapskrav och detta bör rimligtvis gälla oavsett studieort.  

En elev bör kunna känna en trygghet att aktuella styrdokument efterföljs oavsett skola eller 

kommun och ett strävansmål för verksamma och blivande lärare bör vara att återspegla 

kursplanernas innehåll i befintliga utbildningar för att skapa likvärdiga förutsättningar och 

kunskapsmål hos samtliga elever oavsett vilken skola eleven studerar på. Detta är således 

problematiskt på flera plan och samtidigt är det också av vikt att värna om lärarprofessionens 

rätt till tolkning av kursplanen.  
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Men ett krav kan tyckas vara att samtliga delar av preciserat innehåll på något sätt är presenterat i 

lärarnas tolkning och omformuleringar av det centrala innehållet i kursplanen.  

    Studien visade vidare att ärarnas tolkningar av genrepedagogiska arbetsmetoder främst var 

kopplade till cirkelmodellen och explicita arbetssätt vid introduktion av genrer. Lärarledd 

undervisning i kombination med gemensamt arbete var övervägande men kan det medföra ett 

förlorat fokus på individens enskilda behov och möjlighet till ett kreativt utvecklande av språket 

utifrån sin egen fantasi och sina egna förutsättningar? Individen som utgångspunkt är tydlig i 

läroplanen för vuxenutbildningen, likväl som att eleven ska ges förutsättning att utvecklas 

kreativt (Skolverket 2016). Med övervägande fokus på explicita undervisningsformer, där form 

och struktur premieras före innehåll, grupparbeten och lärarledda undervisningssituationer 

skapas lite utrymme för individens självständiga utveckling och personliga sökande efter 

kunskap. Detta skapar tillsynes en viss paradox, då det å ena sidan talas om individ- och 

elevfokus där eleven uppmuntras ansvara för och styra sin inlärning utifrån individuella behov 

och intresseområden, å andra sidan blir lärarstyrd undervisning med fokus på explicita 

undervisningsmetoder och gemensamma arbeten dominerande i undervisningssituationen. 

Dessutom med tanke på att enskild stöttning i processen inte specifikt omnämndes hos någon 

av informanterna krymper det individuella perspektivet ytterligare. Kan det finnas risker att 

individens drivkraft att på egen hand söka kunskap utifrån de intresseområden och de 

utvecklingsområden eleven är i behov av mattas av?  

   När det gäller positiva och negativa reflektioner hos lärarna kring genrepedagogiska 

undervisningsmetoder var uttryckte fem av lärarna att de var positiva till de genrepedagogiska 

arbetsmetoder de valde att använda sig av och tidsaspekten ansågs vara genrepedagogikens 

baksida enligt fyra av lärarna i studien. Anmärkningsvärt var att få nämnde något om metodens 

positiva egenskaper utifrån ett andraspråksperspektiv specifikt. Ändå förknippas 

genrepedagogiken frekvent med andraspråksinlärning och med språkutvecklande arbetssätt.      

   Flera av lärarna upplevde att elevernas individuella behov kom till korta eller att det var 

problematiskt med individanpassningen eftersom stora delar av undervisningen baserades på 

gemensamt arbete och lärarledda genomgångar. Detta till trots att individanpassning är ett krav i 

läroplanen för vuxenutbildningen (Skolverket 2016). Hur tillgodoses elevens enskilda behov när 

undervisningen bygger på gemensamt arbete i sådan grad, vilket i sig kräver tämligen homogena 

elevgrupper? Risken med detta är att elever som hamnar över eller under genomsnittet inte får 

chansen att tillgodogöra sig kursinnehållet utifrån sina förutsättningar. Dessutom riskerar 

troligen den egna skaparglöden och kreativiteten hos eleverna att hämmas vid enbart explicita 

strukturella undervisningsmetoder där form och struktur framhålls framför innehåll. som kritiker 

av metoden framhåller. Detta hade varit intressant att ta vidare utifrån ett elevperspektiv, men 

även en fördjupning i tänkbara orsaker som ligger till grund för deras tankar kring innebörden av 

genrepedagogiskt arbetssätt och specifikt utifrån ett andraspråksperspektiv.  

   Sammanfattningsvis visar undersökningen att de informanter som deltagit i tolkat kursplanen i 

svenska som andraspråk (GRNSVA2) på olika sätt. De informanter som deltagit har förvisso olika 

bakgrund och förutsättningar för sin undervisningssituation, men skillnaderna är som 

undersökningen visat stora trots att samma kursplan varit utgångspunkten (Skolverket 2017) och 

trots ytterligare anvisningar i Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2013:187). Ökat ansvar läggs 

på lärarna för måluppfyllelse i och med större frihet att tolka kursplanerna (Bröms och Jonsson 

2005).  
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Studien visar också att samtliga informanter i viss mån använder sig av genrepedagogiska 

arbetsmetoder och samtliga säger sig se fördelar med genrepedagogiska arbetsformer men i olika 

mån. Dock främst när det gäller textbearbetning av olika texttyper men även här inte för 

samtliga elever. Några anger att det inte enbart räcker med en pedagogisk metod för att få en 

tillfredställande helhet i undervisningen utifrån kursplanen och alla utom en nämner att 

tidsaspekten är ett problem för att arbeta genrepedagogiskt inom vuxenutbildningen.  

 

9.2 Metoddiskussion 

Kvalitativ enkätundersökning och innehållsanalys som metoder kan medföra risker för 

feltolkningar, missförstånd som inte nödvändigtvis uppdagas på samma sätt som vid en 

kvalitativ intervju. Vid en fysisk dialogsituation finns möjlighet att avläsa kroppsspråk och 

upptäcka missförstånd kan förutsättningarna för en helhetsförståelse bedömas vara mer 

gynnsamma i vissa fall. Det föreligger direkta möjligheter till återkoppling, förtydliganden och 

utveckling av frågeställningarna i en sådan situation. Emellertid valdes en skriftlig svarsform dels 

med tanke på den regionala spridning som förelåg bland lärarnas verksamhetsorter, dels 

eftersom det är mindre risk att viktig information faller bort eller förbises i ett skriftligt  

svarsmaterial. På grund av den förhållandevis långa svarsperioden finns också möjlighet att 

inskickat material förbättrats eller ändrats innan det bifogats vilket således skulle resultera i en 

icke sanningsenlig bild av planeringsarbetet. Ytterligare en aspekt på innehållsanalys är dess grad 

av subjektivitet hos betraktaren. Den bifogade kursplaneringen kan utföra en del av det 

didaktiska arbetet som sedan byggs på med ytterligare veckoplaneringar, undervisningsmaterial 

och uppgifter utifrån förutsättningar och behov i det dagliga skolarbetet, vilket inte framkommer 

i den analys som utförs i denna studie.   

   Kursen som reviderad med de förändringar som nämns ovan medför även att lärarna inte haft 

någon längre tid till förfogande att konstruera en för kursen adekvat planering om det inte inom 

skolans organisation avsatts tid och möjlighet till ett sådant arbete.     Det som kan sägas vara i 

positiv bemärkelse med metodernas skriftliga svarsformform är ett mer bestående resultat som 

kan analyseras upprepade gånger vid behov. Det är även enklare att konkret jämföra en skriftlig 

planering med aktuell kursplan och med även tydligt se konkreta skillnader pedagogerna emellan.     

De stora variationer i den yttre kontexten gällande skolornas förutsättningar och policy för 

intagsintervaller, elev- och gruppsammansättningar samt undervisningstimmar som står till 

förfogande kan ha inverkan på lärarnas val av kursplaneringar och även i vilken mån 

användandet av genrepedagogiska metoder sker i undervisningstillfällena.  

Emellertid är även dessa differenser till fördel vid en granskning av genrepedagogiska metoder i 

undervisningen eftersom det bidrar till en inblick hur dessa används i olika kontexter, med olika 

elevsammansättningar och förutsättningar för undervisning.  

    Det faktum att lärarna hade olikartad bakgrund, och erfarenhet inom dels läraryrket, dels 

inom ämnet svenska som andraspråk måste också tas i beaktande som en möjlig påverkan på 

resultatet. Anna som ännu inte var färdigutbildad uppgav att avsaknaden av planering i nuläget 

berodde på oerfarenhet inom yrket, medan de övriga lärarna inte uppvisade samma koppling 

mellan erfarenhet och adekvata tolkningar av kursens centrala innehåll eller några resultat 

gällande genrepedagogiska undervisningsmetoder som tydligt kunde kopplas till kompetens 

inom professionen. Det faktum att samtliga informanter är av kvinnligt kön tros däremot inte 

som någon direkt inverkan på undersökningens resultat.  
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9.3 Förslag till fortsatt forskning 

I denna undersökning har enbart sex undervisande lärare granskats och för att få en fördjupad 

inblick och förståelse bör fler lärare undersökas och även utifrån fler undersökningsformer än 

enbart kvalitativa intervjuer för att få en fördjupad förståelse i lärarnas tolkning av kursplanen 

och hur deras planeringsarbete ser ut. Detta kan med fördel kopplas till eventuella konsekvenser 

för eleverna och vilka studieresultat eller uteblivandet av dessa felaktiga tolkningar kan få som 

följd. Även genrepedagogiska undervisningsmetoder och dess tillämpning på just 

vuxenutbildningen kan vara lämpligt för vidare forskning och då även utifrån ett elevperspektiv, 

samt vilka andra pedagogiska metoder som lämpar sig för denna målgrupp. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Information om undersökningen av undervisningsmetoder i kursen Svenska 

som andraspråk, GRNSVA2 i vuxenutbildningen 

  

Jag har valt att göra en undersökning av hur lärare på grundläggande nivå i ämnet svenska som 

andraspråk GRNSVA2 planerar sin undervisning och använder sig av genrepedagogik. 

Syftet med min undersökning är att synliggöra och jämföra hur lärare på vuxenutbildningen i 

olika delar av landet tolkar och planerar er undervisning och ta del av ert arbete utifrån ett 

genrepedagogiskt förhållningssätt, samt jämföra med forskning inom området 

Jag vill få förståelse för vilka fördelar och utmaningar lärare upplever med metoden, samt gärna 

ta del av teoretiska planeringar och tillvägagångssätt ni föredrar för att eleverna ska kunna uppnå 

målen.  

Det är en kvalitativ undersökning och jag kommer att intervjua sex verksamma lärare som 

undervisar i kursen från olika delar av landet. Detta för att jag vill minimera risker med alltför 

stor kollegial påverkan och få en mer regional överblick över landet hur genrepedagogiska 

influenser tolkas och används i någon mån i undervisningen på olika skolor. Du är utvald för att 

du representerar en specifik skola i en del av Sverige.  

Du ombeds att svara skriftligt på några frågor, som bifogas i ett annat dokument. Jag har valt 

skriftlig form eftersom det ger mer utrymme för betänketid kring formuleringar och minimerar 

stress och alltför stor tidsåtgång för er som deltar. Uppstår det behov av komplettering kan det 

naturligtvis göras antingen muntligt eller skriftligt utifrån vilka behov som föreligger. Därefter 

kommer jag jämföra era arbetsmetoder dels sinsemellan, dels med forskning och 

studiehandledningsrekommendationer inom metoden. Önskar du ta del av resultatet rörande din 

del i undersökningen innan publicering går det naturligtvis ordna.  

Undersökningen kommer att vara anonym och all personlig information är konfidentiell såsom 

namn på lärare, elever, skolans namn etc. Uppkommer känslig information eller individrelaterade 

uppgifter kring elever/studenter eller dig som yrkesutövare kommer det ej att publiceras.  

Dina svar kommer enbart att läsas av mig personligen och när undersökningen är slutförd 

kommer samtliga intervjuunderlag att makuleras både i pappersform och digitalt efter ett år.  



 

 

36 
 

Däremot kommer jag publicera den information du väljer att delge kring personliga erfarenheter 

inom yrket kopplade till studien. Har du specifika önskemål gällande detta får du gärna meddela 

det inledningsvis.  

 

Jag har tagit del av informationsbrevet och förstår att deltagande är frivilligt. Du kan när som 

helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  

Jag samtycker till att delta i studien 

 
 
 
Namn     Datum 
 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Ort/datum:  
 
Student/uppsatsförfattare:  
 
 
Handledare: 
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Bilaga 2 

 

Enkätfrågor 

 Hur länge har du arbetat som lärare?  

 Hur länge har du undervisat i svenska som andraspråk?  

 Har du undervisat på olika nivåer? Hur länge har du undervisat i svenska som 

andraspråk på grundläggande nivå? 

 I vilken omfattning undervisar du i dagsläget i svenska som andraspråk? 

 Vad har du för utbildning?  

 Är du behörig lärare inom svenska som andraspråk, och om så är fallet, när gick du din 

utbildning? 

 Vilken pedagogisk bakgrund har du och vilka är dina erfarenheter av språkutvecklande 

arbetssätt och undervisning i ämnet svenska som andraspråk? 

 Hur ser din teoretiska planering av kursen ut utifrån målen och det centrala innehållet? 

 Vilka pedagogiska metoder eller arbetssätt tillämpade du i huvudsak i din undervisning? 

 Varför har du valt att lägga upp din undervisning helt eller delvis utifrån ett 

genrepedagogiskt perspektiv?  

 Vilka fördelar, respektive utmaningar/problem ser du med metoden? 

 Upplever du att metoden passar alla elever, eller finns det andra 

metoder/tillvägagångssätt som är att föredra hos någon kategori elever? 

 Vilka pedagogiska förebilder och/eller forskningsteorier skulle du säga att du har i ditt 

arbete? 

 

 

 

 


