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Förord  
Intresset för genrepedagogik väcktes tidigt i vår grundlärarutbildning och har ständigt varit 

med i vår resa genom utbildningens fyra år. Vi har under arbetets gång sett vinsterna av vad 

genrepedagogiken ger och anser att vi kommer ha användning av genrepedagogikens 

arbetssätt i våra framtida klassrum. I arbetet med litteraturstudien har arbetsfördelningen varit 

jämnt fördelad mellan oss båda. Vi har diskuterat, argumenterat, bollat idéer och tankar med 

varandra genom hela arbetet.  

Skrivandet av litteraturstudien har bidragit med flera lärorika upplevelser och kan liknas vid 

den resan Dante gör i boken Divina commedia. Vi har prövats och blod, svett och tårar har 

gjutits. Flertalet gånger har uppgivenhet och hopplöshet präglat vår vardag men hoppet om 

examen i horisonten höll oss vid liv och uppmuntrade oss att fortsätta.  

Vi vill tacka varandra för hårt arbete och tålamod samt våra nära och kära för förståelse och 

bidragande under den här utmanande perioden. Vi vill även framföra tack till våra handledare 

för deras vägledning.  

Tobias Perelius och Tilda Sutinen 
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1. Inledning  
Språket är en bärande byggsten för alla människor och det är med hjälp av språket som vi 

utvecklar vår identitet, förmedlar våra inre känslor, uttrycker våra tankar, samt utvecklar 

förståelse för andra människors känslor och tankar (Skolverket, 2011, s.247). Språket är det 

viktigaste redskapet vi har för att förmedla och kommunicera med omvärlden. Skolverket 

framhåller dessutom att språket är centralt för att förstå och leva i dagens samhälle. I en tid 

där allt fler olika kulturer, generationer, värderingar och språk möts menar Skolverket att ett 

rikt och varierat språk är betydelsefullt för att förstå och agera i samhället. Hedeboe & Polias 

(2008, s.11) skriver att språket har inflytande på hur vi ser på världen, eftersom det är genom 

språket vi förstår våra erfarenheter. De lyfter (ibid., s.12) också problemet att många elever 

har svårt att komma ur och vidga sin sociala och kulturella kontext vad gäller läsning och 

förståelse av texter utan skolans hjälp. Vidare menar författarna att vi i vårt samhälle använder 

ett vardagligt språk bland familj och vänner, men i skolan förekommer ett mer akademiskt 

språk. Hyland (2007, s.149) framhäver vikten av språkmodeller i skolundervisningen. Han 

menar att det finns behov av att skolan utvecklar metoder för att ge eleverna en riklig 

språkinformerande undervisning som minskar gapet mellan elevernas akademiska och 

vardagliga språk. Hyland (ibid., s.149) betonar att det hjälper och förbereder eleverna för 

framtidens studier.  

I granskningsrapporten Läs- och skrivundervisningen inom ämnena svenska/svenska som 

andraspråk i årskurserna 4-6 utgiven av Skolinspektionen (2016, s.5) lyfts 

utvecklingsområden inom svenskundervisningen fram. Utvecklingsområden som framförs är 

att lärare i högre grad ska aktivt visa och vägleda elever i undervisningen, samt att elever i 

större utsträckning ska ges möjligheter att samtala om och bearbeta texter med stöttning av 

lärarledda samtal. Hyland (2007, s.150) framhäver att genrepedagogisk undervisning hjälper 

läraren att förmedla enkla och tydliga instruktion i samband med skrivundervisning, samt att 

det hjälper eleverna utveckla förståelse för innehåll och sammanhang i skrivandet. Vidare 

lyfter han att elever som bearbetar olika textgenrer utvecklar en språklig förståelse.  

I vår utbildning, grundlärarutbildning åk 4-6, introducerades vi till området genrepedagogik i 

samband med svenskkursen. Kursen gav en inblick i hur Sydneyskolans genrepedagogik 

kunde användas för att bedriva skrivundervisning. Under den verksamhetsförlagda 

utbildningen har vi upptäckt att skolornas intresse för genrepedagogik har växt fram i 

samband med svenskundervisning, men att kunskap inom området saknas. Enligt forskning  
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kan Sydneyskolans genrepedagogik ge kunskap och förståelse för hur lärare kan bedriva en 

givande och språkinformerande undervisning (Hyland, 2007, s.162). Därför vill vi med 

litteraturstudien få en djupare förståelse för Sydneyskolans genrepedagogik och dess effekter 

på elevernas språkutveckling, för att bidra med kunskap till skolverksamheten och till oss 

själva.  

2. Bakgrund  
I följande del kommer en definition av språkutveckling ges, genrens koppling till skolan 

förklaras samt en kort förklaring av Sydneyskolans genrepedagogik och dess centrala teorier.  

2.1. Definition av språkutveckling  
Språket används för att förmedla känslor, tankar och kommunikation. Den språkliga förmågan 

tar sin form genom bl.a. tal och skrift, då vi använder redskapen för att förmedla 

kommunikationen och dess syfte. Gibbons (2013, s.28) skriver att språket används på olika 

sätt då språket anpassas efter kontexten. Johansson & Sandell Ring (2012, s.26) hävdar att en 

utveckling av elevers språk gör det möjligt för eleverna att tillägna sig kunskaper i skolans 

alla ämnen och tänka abstrakta tankar. Vidare skriver författarna (ibid., s.27) att språket 

utvecklas olika och att det akademiska språket utvecklas långsammare än det vardagliga 

språket. Det akademiska språket utvecklas genom medveten undervisning i skolan. I 

Skolverket (2011, s.222) finner man följande citat:  

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk 

så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för 

skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla 

språket för att tänka, kommunicera och lära.  

Språkutveckling är hur elever utvecklar sitt skrivande och talande. Språkutveckling innebär 

att tänkandet, kommunicerandet och lärandet utvecklas. Då det är svårt att se hur tänkandet 

utvecklas utgörs definitionen av språkutveckling i litteraturstudien av hur kommunicerandet 

och lärandet utvecklas. Kommunicerande sker vid utbyte av information och lärande uppstår 

när nya kunskaper förvärvas. 

2.2. Genre i skolan  
I kursplanen för ämnet svenska (Skolverket, 2011, s.247) står det i syftesdelen att elever under 

svenskundervisning ska utveckla sin förmåga att urskilja språkliga strukturer och anpassa sitt 
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språk efter syfte, mottagare och sammanhang. I kursplanen används begreppet olika typer av 

texter i samband med språk- och skrivförmågorna istället för begrepp som genre och 

textstruktur. I kommentarmaterialet (Skolverket, 2016, s.15) till ämnet svenska beskrivs valet 

av uttrycket typer av text istället för genre. Förklaring lyder att begreppet genre har varierande 

tolkningar och att det nya uttrycket anses omfatta de olika definitionerna som begreppet kan 

stå för (ibid., s.15). Enligt Berge & Ledin (2001, s.4) går tolkningarna av genre starkt isär 

bland genreforskare. Det har lett till förvirring och frustration, eftersom förståelsen av genre 

varierar starkt mellan olika forskare och forskningsgrenar (ibid., s.4).  

Inom forskning och skola har två större teorier av genrepedagogisk undervisning växt fram, 

Nyretoriken och Sydneyskolan. Holmberg (2008, s.2-3) beskriver Nyretorikens användande 

av genre som texter med återkommande sociala handlingar och ger exempel som recept, 

polisrapport och kåseri. Vidare skriver han att Sydneyskolan använder begreppet genre för att 

definiera de mest grundläggande textframställningsformerna. Johansson & Sandell Ring 

(2012, s.21) förklarar att Sydneyskolan använder sig av grundläggande genrefamiljer med 

undergenrer inom sig. De grundläggande genrefamiljerna är berättarfamiljen, faktafamiljen 

och evaluerandefamiljen (ibid., s.23). Genrefamiljerna går att koppla till den svenska 

läroplanen där man pratar om olika typer av texter hävdar Hansson (2013, s.70). Vidare lyfter 

författaren att Sydneyskolans genrepedagogik implementeras allt mer i den svenska 

skolundervisningen. Liberg (2008, s.11) menar att Sydneyskolans genrepedagogik är på stark 

framväxt i svensk skola. Dessutom framhäver Liberg (ibid., s.19) att lärare inom den svenska 

skolan måste vara medvetna om sina undervisningsmetoder och hur dessa påverkar eleverna. I 

samband med det lyfter Liberg (ibid., s.19) att genrepedagogiken kan var användbar i 

språkundervisning. I följande del kommer Sydneyskolans genrepedagogik och dess teorier 

förklaras.  

2.3. Genrepedagogik enligt Sydneyskolan  
Martin (2009, s.10-11) förklarar att Sydneyskolans genrepedagogik uppstod 1980 då 

lingvister och lärare gick ihop för att utveckla ett undervisningssätt i Australiens grundskola 

för att hjälpa elever med utländsk bakgrund att ta till sig det engelska språket. Vidare skriver 

författaren (ibid., s.13) att Sydneyskolan använder begreppet genre i en allmän modell för 

språk och socialt sammanhang som delges med hjälp av systemisk funktionell lingvistik. 

Genrepedagogiken vilar på tre stödpelare vilket Johansson & Sandell Ring (2012, s.28) 

beskriver som Teori om lärandet, Teori om språket samt Cykeln för undervisning och 



4 

lärande. Vidare kommer en kortfattad förklaring av de tre stödpelare inom Sydneyskolans 

genrepedagogik.  

2.3.1. Teori om lärande  

Genrepedagogikens syn på lärande härstammar från Vygotskys perspektiv på människors 

lärande och utveckling, det sociokulturella perspektivet. Johansson & Sandell Ring (2012, 

s.29) skriver att elever utvecklas i situationer där höga krav ställs och mycket stöttning finns 

att tillgå, de menar att eleven hamnar i den närmaste utvecklingszonen enligt Vygotskys 

sociokulturella teori. Vidar lyfter de att lärarens roll och stöttning är av stor vikt inom 

genrepedagogiken. Johansson & Sandell Ring (ibid., s.28) liknar stöttningen vid en 

byggnadsställning som formas utefter elevens utveckling. Stöttning sker genom målinriktad 

handledning med respons och feedback. I början är stöttningen intensiv och av stor vikt men 

allt eftersom eleven lär sig nya saker minskar intensiteten av den.  

2.3.2. Teori om språket  

Genrepedagogiken använder enligt Johansson & Sandell Ring (2012, s.28) Hallidays 

språkteori. Språkteorin betecknas som Systemisk funktionell lingvistik (SFL). Martin (2009, 

s.11) framhäver att språkteorin utgör en central punkt inom Sydneyskolans genrepedagogik. 

Han menar att språkteorin blir en viktig del i den genrebaserade undervisningen då den lägger 

fokus på grammatiken som en meningsskapande resurs och användningen av semantiska val i 

sociala sammanhang. Vidare betonar han att språkteorin ger en rik uppfattning om språket och 

användningen av det. Johansson & Sandell Ring (2012, s.226) framhäver att 

genrepedagogiken inte lägger fokus på regler för språkriktighet utan istället fokuserar på att 

uppnå ett funktionellt förhållningssätt till språket. Vidare beskriver de att arbetssättet lägger 

fokus på olika ord inom språkliga kontexter och hur man organiserar dem för att få fram syftet 

med en specifik kommunikation.  

2.3.3. Cykeln för undervisning och lärande  

Idén med genrepedagogik anser Hedeboe & Polias (2008, s.17-20) är att eleverna och lärarna 

ska bygga upp nya kunskaper och förståelser utifrån tidigare erfarenheter genom kontinuerlig 

reflektion kring text och lärande. Hedeboe & Polias (2008, s.17-20) menar att 

genrepedagogiken har delats in i fyra delar i en cirkelmodell som kallas Cykeln för 

undervisning och lärande. Varje del i cykeln bidrar till att eleverna utvecklar insikter inom 

språkliga valmöjligheter och förståelse för språkliga mönster och kontexter. Den första delen i 

cykeln handlar om att bygga upp kunskaper och pedagogiskt engagemang. Lärare och elever 
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undersöker kontexten och utreder vilken förförståelse eleverna har. I den andra delen i cykeln 

modellerar, vilket innebär att konstruera, och dekonstruerar lärarna och eleverna modelltexter 

för att få förståelse för textens uppbyggnad, mönster, språkliga drag och hur texten formats av 

kontexten. I den tredje delen i cykeln sker gemensam textkonstruktion. Utifrån modelltexten 

skapar eleverna och lärarna tillsammans en text och delger varandra sina kunskaper om 

ämnet, genren och situationskontexten. De tre faserna sker i ett kollaborativt lärande där 

samtal om texten sker i samband med kollektiv stötting. I den fjärde fasen sker en självständig 

textkonstruktion där eleven utifrån den förvärvade kunskapen från de tidigare faserna skriver 

självständigt med individuell stöttning. Cykeln bör inte ses som en fast modell menar 

Hedeboe och Polias (ibid., s.17, 20) utan bör istället ses som ett kretslopp med potential för 

anpassning för elevgruppens kunskaper om genre.  

3. Problemformulering  
Det finns behov och utrymme för utveckling inom språkundervisningen för ämnet svenska 

och lärare behöver enligt forskning vara medvetna om effekterna av sina 

undervisningsmetoder. Tidigare forskning visar att skolan behöver utveckla metoder för att ge 

eleverna en riklig språkinformerande undervisning där klyftorna mellan elever minskar, vilket 

var ett argument för att bedriva forskning om Sydneyskolans genrepedagogik. Ytterligare 

argument var att tidigare forskning antyder att Sydneyskolans genrepedagogik kan vara ett 

arbetssätt för att bedriva en givande och utvecklande språkundervisning. Det finns även 

antydningar till genrepedagogisk implementering i läroplanen för ämnet svenska, vilket 

medförde att arbetssättet är intressant att granska. Nämnda argument gör att det finns skäl att 

genomföra en systematisk litteraturstudie om Sydneyskolans genrepedagogiska effekter på 

språkutvecklingen hos elever.  

4. Syfte och frågeställning  
Syftet med den här systematiska litteraturstudien var att undersöka elevers språkutveckling 

utifrån Sydneyskolans genrepedagogik. Syftet har mynnat ut i följande specificerande 

frågeställning: Vilka effekter visar forskning att Sydneyskolans genrepedagogik har på 

grundskolelevers språkutveckling? 
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5. Metod  
Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s.31) skriver att en systematisk 

litteraturstudie innebär att man systematiskt söker, kritiskt granskar och sammanställer 

litteratur inom ett problemområde. Litteraturstudien är systematisk och baseras på 

forskningsartiklar sökta genom databaserna ERIC, SwePub, ScienceDirect samt en manuell 

sökning. Följande kommer insamlandet av material, sökord, avgränsningar, 

inklusionskriterier, urval, bearbetning och analys av material att förklaras.  

5.1. Databassökning  
Vid formuleringen av sökorden användes PICOC-metoden, förkortning av population, 

intervention, control, outcome och context. Enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013, s.71-72) 

innebär PICOC-metoden att problemformuleringen bryts ner och sökord skapas. Valet att 

enbart använda population, intervention och context grundades utifrån studiens syfte och 

frågeställning. Det innebar att ta reda på vilka som berörs (elever i grundskolan), vad som 

berörs (språkutveckling) och i vilket sammanhang (Sydneyskolans genrepedagogik). 

Trunkering täcker in olika variationer av ett begrepp och betecknas med en asterix (ibid., 

s.81). Trunkering användes för att få med alla variationer av ett sökord. Sökord som användes 

för att avgränsa sökningens population till grundskolan var bland annat: grund*, elementary* 

och secondary* (se Bilaga A). Sökord som användes för att fånga in intervention och context 

var bland annat: genrepedagogik, genre* och pedagogy* (se Bilaga A). Svenska sökord 

översattes till engelska för att ge internationella träffar.  

De booleska sökoperatorerna AND och OR användes för att omfatta relevanta sökträffar. 

AND användes för att inringa sökorden i litteraturstudiens kontext. Eriksson Barajas m.fl. 

(2013, s.79) beskriver funktionen som en avsmalning av sökningen. OR användes för att 

utvidga sökningen till den tänkta populationen. Citationstecken användes för att söka på 

sammansatta begrepp och fraser relevanta för litteraturstudiens syfte och frågeställning.  

Sökningarna i samtliga databaser avgränsades med hjälp av funktionen peer-review. Eriksson 

Barajas m.fl. (2013, s.61) förklarar funktionens innebörd som en vetenskaplig granskning av i 

allmänhet två oberoende experter inom området innan publikation sker. Det medför att 

tillförlitligheten i de valda artiklarna säkerställs. Avgränsningar som genomfördes i ERIC, 

Educational Resources Information Center (EBSCO host), och ScienceDirect var 

årtalsbegränsning från 2000-2016 för att innefatta tillräckligt med forskning. Ytterligare 

avgränsning i ScienceDirect var att begränsa till enbart artiklar. Redan utvalda artiklar som 
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påträffats vid nya sökningar valdes inte en andra gång. Vidare presenteras tillvägagångssättet i 

de olika databaserna.  

Sökningarna började i databasen ERIC. Databasen innehåller internationella tidskriftsartiklar 

och inriktar sig på området pedagogik. Sökorden som formulerades med PICOC-metoden 

användes (se Bilaga A) och sökningen i databasen gav internationella träffar. För att få fram 

svensk forskning genomfördes sökningar i SwePub. Databasen publicerar svensk 

forskningspublikationer från ett 40-tal lärosäten i Sverige. De använda sökorden i ERIC 

användes även i SwePub, sökorden översattes till svenska för att garantera eventuella träffar 

(se Bilaga A). Sökningarna gav inga användbara träffar, dock uppstod intresse för en manuell 

sökning som kommer beskrivas i delen Manuell sökning.  

En ny sökning gjordes i ERIC, då sökningen i SwePub inte resulterade i några användbara 

träffar. Utökningen av sökorden utfördes genom att använda synonymer till tidigare sökord. 

Genom användandet av sökorden från PICOC-metoden framkom ett lågt antal användbara 

träffar (se Bilaga A). Därmed utökades sökorden och Systemic functional linguistics användes 

då begreppet är en grundläggande teori inom Sydneyskolans genrepedagogik. Det gav fler 

användbara träffar (se Bilaga A). Problematik kvarstod eftersom det totala antalet artiklar till 

litteraturstudien var bristfälligt. Därmed påbörjades sökningar i en ny databas. ScienceDirect 

är en internationell databas med vetenskapliga artiklar och böcker. Valet att använda 

databasen grundades i tidigare kännedom om den. De ursprungliga och de nya sökorden 

användes i sökningarna i databasen. Genom databassökningarna framkom internationell 

forskning som berört Sydneyskolans genrepedagogik i samband med skolundervisning från 

olika kontinenter.  

5.1.1. Manuell sökning  

Genom sökningen i databasen SwePub, sökorden ”genre based approach” OR 

”genrepedagogik” (se Bilaga A), påträffades ett konferensbidrag där innehållet refererade till 

en svensk rapport angående genrebaserad undervisning på en svensk skola. Konferensbidraget 

var inte relevant utifrån litteraturstudiens syfte och exkluderades därför i urval 2. Intresset för 

den nämnda rapporten kvarstod. Rapporten framkom inte vid databassökning i SwePub, 

därför genomfördes en manuell sökning för primärkällan (se bilaga B.8). Eriksson Barajas 

m.fl. (2013, s.74) skriver att en manuell sökning kan genomföras genom att läsa tidskrifters 

innehållsförteckning eller referenslista. Rapportens titel framkom i konferensbidragets 

referenslista. Sökning på rapportens titel i Libris gav information om dess tillgänglighet på 
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Språkforskningsinstitutets hemsida. Genom sökningen framkom inte rapportens vetenskapliga 

granskning, om den var peer-reviewed eller inte. Rapporten inkluderades då den klarade 

inklusionskriterierna, som lyfts i nästa del, och presenterade resultat relevant till 

litteraturstudien. Rapporten var framställd i samarbete med Stockholms utbildningsförvaltning 

och Språkforskningsinstitutet och ansågs därför vara tillförlitlig.  

5.2. Bearbetning och analys av källor  
I sökordsöversikten (se Bilaga A) sker två sorters urval. Urval 1 innebar att artikelns abstrakt 

har lästs och utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställning bedömts vara relevant och 

därmed blivit uttagen till urval 2. Urval 2 innebar att artikeln har lästs i sin helhet och valts att 

bearbetas utifrån två inklusionskriterier. Det första inklusionskriteriet var att artikeln skulle 

beröra Sydneyskolans genreteorier i undervisningssammanhang och resultatet skulle lyfta 

effekter som genrepedagogisk implementering i språkundervisning hade på elever. Författarna 

i artiklarna berör kopplingen till Sydneyskolans genrepedagogik olika, då inte alla explicit 

förklarat kopplingen har en egen tolkning gjorts utifrån användandet av Sydneyskolans 

centrala teorier i undervisningssammanhang (se rubrik Benämning av Sydneyskolans 

genrepedagogik i Bilaga B). Det andra inklusionskriteriet i urval 2 var Eriksson Barajas m.fl. 

checklista. Författarna (2013, s.188-192) lyfter att checklistan granskar studiens syfte, 

undersökningsgrupp, metod för datainsamling, dataanalys och utvärdering. Checklistan 

användes då samtliga artiklar hade kvalitativa inslag och har använts för att undersöka 

artiklarnas kvalitet och innehåll. Artiklarna som klarade urval 1 och 2 har sammanställts i en 

artikelöversikt (se Bilaga B) och kommer i fortsättningen benämnas källor.  

Eriksson Barajas m.fl. (2013, s.146) skriver att analysarbetet vid en systematisk 

litteraturstudie innebär att man bearbetar mängden av information i materialet och göra den 

förståelig samt att identifiera återkommande mönster. Vidare lyfter författarna (ibid., s.147) 

fram innehållsanalys som en metod att analysera och bearbeta materialet. Vid en 

innehållsanalys gör forskaren en systematisk och stegvis klassificering av sitt material för att 

därefter identifiera mönster och teman. Författarna (ibid., s.163) menar att analys i samband 

med kvalitativ forskning innebär att forskaren gör en kodning av sitt material där centrala 

teman och kategorier identifieras utifrån studiens frågeställning. Analysen av 

litteraturstudiens källor grundades i ovannämnda kriterier. Varje utvald källa analyserades var 

för sig och kodades utifrån litteraturstudiens definition av språkutveckling, syfte och 

frågeställningen: Vilka effekter visar forskning att Sydneyskolans genrepedagogik har på 
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grundskolelevers språkutveckling? Det analytiska begreppet språkutveckling har granskats 

utifrån tidigare nämnd definition: elevers utvecklande av kommunikation och lärande. För att 

säkerställa att all relevant information upptäcktes studerades och kodades varje källa två 

gånger. Efter att varje källas kategorier identifierats genomfördes en överblick av helheten. 

Källornas kategorier ställdes i relation till varandra och centrala teman uppstod. De olika 

teman som framkom var skrivutveckling, det akademiska och vardagliga språket, relation till 

läsaren, attityd, ordförråd, metaspråk samt läsutveckling (se Bilaga C), som kommer 

presenteras i resultatdelen.  

6. Presentation av källor  
I den här delen kommer en kort presentation av källorna till litteraturstudien ges. Samtliga 

källor har berört Sydneyskolans genrepedagogik i undervisningssammanhang och lyft resultat 

relevant till litteraturstudien. Källorna presenteras utefter deltagande elevers årskurs och ålder. 

Studiernas resultat kommer analyseras och presenteras mer ingående i resultat delen.  

I Brisk, Hodgson-Drysdale & O'Connor (2011, s.3) studie är syftet att undersöka effekterna på 

elevers rapportskrivande efter att deras lärare blivit introducerade till SFL teorin och dess 

undervisningsmetoder. Studien genomfördes i USA där en elev (ibid., s.3) från varje årskurs 

Kindergarten till grade 5 valdes ut, efter att ha blivit identifierade som representativa för 

klassens genomsnittliga skrivförmåga i ett förtest, vilket resulterade i sju elever granskades. 

Materialet baseras på observationer och analysering av flertalet elevtexter (ibid., s.5). Studiens 

resultat är att elevernas genreförståelse, skrivande och relation till läsaren utvecklades.  

I Kuyumcus (2011, s.7) studie är syftet att göra en bedömning av Knutbyprojektet samt 

beskriva hur genrepedagogik som arbetssätt kan tillämpas i undervisningen. Projektet 

genomfördes (ibid., s.19) i Sverige på en F-6 skola där 380 elever och 50 lärare deltog. 

Författaren betonar att majoriteten av eleverna på skolan hade svenska som andraspråk eller 

var flerspråkiga. Materialet (ibid., s.17) baseras på observationer, djupintervjuer med sju 

lärare, enkätundersökning samt analys av elevtexter. Elevtexter har analyserats men ej 

jämförts och enbart lärarnas röster framkommer. Studiens resultat är att eleverna utvecklade 

sitt skrivande, läsande, ordförråd, akademiska språk samt en genreförståelse. 

I Pavlaks (2013, s.405) studie är syftet att undersöka hur en lärare arbetar med SFL och 

genrepedagogik i samband med undervisandet av genren biografi samt vilka effekter 
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arbetssättet hade. Studien genomfördes i en grade 3 för elever med engelska som andraspråk i 

USA. Tre elever i olika skrivnivåer valdes ut för att granskas utifrån sina tidigare 

skrivprestationer. Materialet baseras på observationer och analys av elevtexter. Studiens 

resultat är att eleverna utvecklade sitt ordförråd, skrivande, relation till läsaren samt en 

genreförståelse.  

I Gebhard, Chen & Britton (2014, s.107) studie är syftet uppdelat i tre delar. För det första vill 

författarna se hur en lärare introducerar SFL och dess metaspråk till sina elever, för det andra 

hur eleverna skapar förståelse för metaspråket och för det tredje vilka implikationer SFL har 

på elevernas läs- och skrivutveckling. Studien (ibid., s.110-111) fokuserade på en lärare och 

tre elever som läste engelska för nybörjare i grade 3 i USA. Materialet baseras på 

videoinspelning och insamlande av elevtexter. Författarna har analyserat elevernas 

progression i texterna. Studiens resultat är att eleverna utvecklade sitt skrivande, läsande, 

metaspråk, akademiskt språk och en genreförståelse.  

I Brisks (2012, s.450) studie är syftet att undersöka tvåspråkiga elevers förståelse och 

användning av grammatiska personer i olika genrer. Det undersöks (ibid., s.450) genom att se 

hur eleverna gör medvetna ordval i sina texter beroende på genrens syfte. Studien 

genomfördes i USA och fokuserar på 13 elever i grade 3-5 som valdes ut för att representera 

hög respektive låg skrivkunnighet i engelska (ibid., s.450-451). Materialet baseras på 

observationer och insamling av elevtexter där författaren analyserat elevernas progression. 

Studiens resultat är att eleverna utvecklade sitt skrivande och förståelsen för relationen till 

läsaren.  

I Schulzes (2011, s.129) studie är syftet att studera hur genrepedagogik stöttar 

andraspråkselever i användandet och utvecklandet av sitt akademiska språk i argumenterande 

texter. Studien fokuserade på (ibid., s.135) sex tvåspråkiga elever i grade 5 i USA. Materialet 

baseras på (ibid., s.136) observationer, videoinspelning, intervjuer med elever och insamling 

av elevtexter. Studiens resultat är att eleverna utvecklade sitt ordförråd, metaspråk, 

akademiskt språk, relation till läsaren och en genreförståelse.  

I de Oliveira & Lan (2014, s.29) studie är syftet att hjälpa en lärare att införa genrepedagogik i 

sin undervisning för att utveckla elevernas skrivförståelse. Studien genomfördes i en klass 

med 25 elever i åldrarna 9-11 med engelska som andraspråk i USA (ibid., s.28). Studien 

presenterar enbart en elevs progression genom djupanalys av elevtexterna, men resultatet 
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generaliseras till hela klassen. Eleven valdes ut då den var lågpresterande. Materialet baseras 

på (ibid., s.25) observationer, samtal med läraren och analysering av elevens progression i 

texter. Studiens resultat är att eleverna utvecklade sitt skrivande, akademiska språk, ordförråd 

och en genreförståelse.  

I Troyans (2016, s.318) studie är syftet att undersöka implementerandet av genrebaserad 

pedagogik i spanskundervisning och se dess effekter på en elevs skrivutveckling. Studien 

genomfördes (ibid., s.322) i en grade 4 i samband med spanska som andraspråk i USA. En 

elev (ibid., s.322) valdes då den representerade klassens genomsnittliga skrivförmåga i ett 

förtest. Materialet baseras på (ibid., s.322) insamling och analys av elevens progression i 

texter. Studiens resultat är att eleven utvecklade sitt ordförråd, akademiska språk samt en 

genreförståelse.  

I Kerfoot & Van Heerden (2015, s.236) studie är syftet att studera hur genrepedagogik hjälper 

skrivutveckling hos elever med engelska som andraspråk. Studien fokuserade på (ibid., s.239) 

två lärare och två klasser på 72 elever med engelska som andraspråk i grade 6, åldrarna 10–13 

år, i Syd Afrika. Materialet baseras på (ibid., s.241) observationer, fältanteckningar, 

analysering av för- och eftertexter samt ljudinspelade intervjuer med lärare. Studiens resultat 

är att eleverna utvecklade metaspråk, attityd, relation till läsaren och en genreförståelse.  

I Lees (2012, s.123) studie är syftet att granska hur Sydneyskolans genrepedagogik 

implementerades på en skola i Hong Kong och se hur arbetssättet väver samman bedömning 

och undervisning. Författaren (ibid., s.124) vill granska vad lärarna samt eleverna ansåg om 

arbetssättet. Studien fokuserar på (ibid., s.124) två lärare och 70 elever i åldrarna 12-13 år 

med engelska som andraspråk. Genom ett skrivtest begränsades elevantalet till 12 som blev 

representanter för totalpopulationen. Materialet baseras på (ibid., s.125) videoinspelade 

observationer samt intervjuer med lärare och elever före och efter implementering. Studiens 

resultat är att eleverna utvecklade sitt skrivande, attityd samt en genreförståelse.  

I Ahns (2012, s.5) studie är syftet att undersöka om genrepedagogisk undervisning underlättar 

skrivutvecklingen hos elever med engelska som andraspråk. Studien genomfördes (ibid., s.5) i 

Australien med sju elever i year 5-6. Materialet baseras på (ibid., s.2) observationer, 

insamling av texter och analys av elevens progression studerades. Studiens resultat är att 

eleverna utvecklar sitt skrivande, attityd, relation till läsaren och en genreförståelse.  
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I Sawangsamutchai & Rattanavich (2016, s.56) studie är syftet att studera om genrepedagogik 

som undervisningsmetod har någon inverkan på elevernas läsförståelse i ämnet engelska. 

Författaren (ibid., s.56) jämför en experimentgrupp mot en kontrollgrupp för att se eventuella 

skillnader på deras läsförståelse och motivation till läsning. Studien genomfördes (ibid., s.58) 

i Thailand med 60 elever i grade 7 med engelska som andraspråk. Eleverna blev (ibid., s.58) 

slumpmässigt utvalda och fördelades in i de två grupperna. Materialet baseras på enkäter och 

läsförståelsetester. Testresultaten jämfördes mellan grupperna och studiens resultat är att 

eleverna utvecklade sitt läsande, metaspråk, akademiska språk, attityd samt en 

genreförståelse.  

I Chandrasegarans (2013, s.105) studie är syftet att undersöka om genrepedagogik skulle 

kunna förbättra elevernas textkvalitet och deras förmåga att skapa allmänna drag i förklarande 

texter. Studien fokuserar på sju engelsklärare och 137 slumpmässigt valda elever i 15 

årsåldern med engelska som andraspråk och genomfördes i Singapore (ibid., s.105). 

Materialet baseras på intervjuer och diskussioner med lärarna samt insamlade av elevtexter 

(ibid., s.105). Elevernas texter analyserade för att se elevernas progression. Studiens resultat 

är att eleverna utvecklade sitt skrivande och en genreförståelse.  

I Firkins, Forey & Sengupta (2007, s.1-2) studie är syftet att undersöka hur 

begreppsuppfattning i genrepedagogisk skrivundervisning kan gynnas av praktisk 

aktivitetsbaserad pedagogik inom en särskild kontext. Studien fokuserar på (ibid., s.3) 32 

elever i åldrarna 11-18 med inlärningssvårigheter och genomfördes i Hong Kong. Materialet 

baseras på (ibid., s.3) observationer, intervjuer med lärare och föräldrar, lektionsanteckningar 

och analysering av elevernas progression i texter. Studiens resultat är att eleverna utvecklade 

sitt skrivande och en genreförståelse.  

7. Resultat  
I följande del kommer analysarbetets resultat redovisas. Rubrikerna utgör de olika teman som 

framkom i analysarbetet. Vid enstaka fall lyfte källorna fram att ett resultat kan eller har 

påverkat ett annat. Vi har valt att presentera varje tema var för sig och därmed delat upp 

källornas resultat för att tydliggöra de effekter Sydneyskolans genrepedagogik har på elevers 

språkutveckling. Då arbetssättet är speciellt utformat för att bearbeta olika sorters genrer, dess 

strukturer och syften ses inte genreförståelse som en enskild effekt av Sydneyskolans 

genrepedagogik i den här litteraturstudien.  
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7.1. Metaspråk  
I fyra av källorna lyfter forskarna att ett metaspråk utvecklades hos eleverna genom 

genrepedagogisk undervisning. Metaspråk är ett språk man använder när man samtalar om 

texter och språkanvändning. Studierna genomfördes i Syd Afrika, Thailand och USA. 

Eleverna gick i motsvarande årskurs två, fyra och sex i den svenska grundskolan.  

I Thailand genomförde Sawangsamutchai & Rattanavich (2016, s.61) sin studie som 

resulterade i att samtliga 30 elever i experimentgruppen utvecklade sitt metaspråk som de 

använde för att tolka, utvärdera och dra kopplingar i olika texter. Jämförbart är Gebhard, Chen 

& Britton (2014, s.112) resultat från USA som visade på att de tre eleverna i studien 

utvecklade ett metaspråk genom dekonstruktion och konstruktion av texter. Metaspråket gav 

eleverna verktyg att analysera och förstå hur språkanvändningen fungerar i texter (ibid., 

s.123). Det gav eleverna förutsättningar att ta sig an och navigera i svårare texter. Vid 

analysering av elevernas progression i texterna såg forskarna att metaspråksutvecklingen 

tydliggjordes genom att eleverna kunde granska, upptäcka och åtgärda brister i sin egen text. 

Det innebär att ett utvecklande av lärande och kommunicerande skett hos eleverna i studierna.  

Kerfoot & Van Heerden (2015, s.251) studie ifrån Syd Afrika resulterade i att de 72 eleverna 

utvecklade ett metaspråk då de granskade och diskuterade språkanvändningen i texter. 

Eleverna förstod med hjälp av metaspråket hur man använder språket i texterna. Det framkom 

via observationer av klassen och analysering av progressionen i de insamlade elevtexterna. 

Liknande resultat återfinns i USA då Schulzes (2011, s.148) studie visade att de sex eleverna 

utvecklade sitt metaspråk genom att prata om valen som författarna gjorde i sina texter. Det 

gav eleverna förståelse för språket och hur man kan använda det. Metaspråket gav eleverna ett 

verktyg att analysera och avmystifiera svårigheter i akademiska texter (ibid., s.149). Det visar 

på ett utvecklande inom lärande och kommunicerande då eleverna med hjälp av metaspråket 

får förståelse för språket och kan göra det till sitt eget.  

Trots de olika elevantalen, åldrarna och länderna studierna är genomförda i presenterar de 

liknande resultat. Samtliga studier visar att en effekt Sidneyskolans genrepedagogik har på 

elevernas språkutveckling är att ett metaspråk utvecklas. Genom dekonstruktions och 

konstruktions faserna utvecklade eleverna sitt metaspråk när de diskuterade, granskade och 

samtalade om språket och valen som författarna gjorde i sina texter.  
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7.2. Läsutveckling  
I tre källor framkom det att elevernas läsförmåga utvecklades i samband med 

genrepedagogisk undervisningen. Studierna utfördes i Sverige, Thailand och USA. Eleverna 

gick i motsvarande förskolan till årskurs sju i den svenska grundskolan.  

I Thailand genomförde Sawangsamutchai & Rattanavich (2016, s.61) sin studie som 

resulterade i att de 30 eleverna i experimentgruppen utvecklade en signifikant större 

läsförståelse än jämförelsegruppen som fick en normal undervisning. Det visades genom 

läsförståelsetester. Forskarna hävdar att detta beror på genrepedagogikens undervisningssätt 

och betonar lärarens användande av Cykeln för undervisning och lärande som en 

framgångsfaktor. Liknande resultat återfinns i Sverige då Kuyumcus (2011, s.155) resultat 

visade på att eleverna utvecklade sin läsförmåga under projektet. Det framkommer genom 

intervjuer med de sju lärarna som ansåg det då eleverna utvecklade en medvetenhet för texters 

struktur, vilket de menar ledde till utvecklande av läsförmågan. Jämförbart resultat återfinns 

även i USA då Gebhard, Chen & Britton (2014, s.112) studie visade på att de tre eleverna 

gjorde stora framsteg i sin läsförståelse. Forskarna genomförde fem läsförståelsetester på 

elevernas läsförmåga under studiens gång och såg progression i elevernas resultat. Forskarna 

(ibid., s.123) framhäver att det berodde på att eleverna utvecklade ett metaspråk för att 

samtala om texter i samband med modellering och dekonstruktions fasen. Här utvecklade 

eleverna strategier för att läsa och förstå texternas syfte och sammanhang. Studierna visar på 

att eleverna utvecklat sitt lärande och kommunicerande genom att de skapade en förståelse för 

vad de läste.  

De presenterade studierna genomfördes i olika länder med varierande elevantal, åldrar och 

insamlingsmetoder. Gemensamt lyfter de att en effekt som Sidneyskolans genrepedagogik har 

på elevers språkutveckling är att läsandet utvecklas. Användandet av samtliga delar i Cykeln 

för undervisning och lärande visade sig vara framgångsrikt för elevernas språkutveckling, 

men att modellera och dekonstruera texter via samtal framförallt utvecklade läsandet. 

7.3. Skrivutveckling  
I den här kategorin presenteras 10 studier vars resultat visade att eleverna utvecklade sitt 

skrivande genom genrepedagogisk undervisning. Studierna utfördes i fyra olika världsdelar 

och eleverna gick i årskurser motsvarande den svenska grundskolan.  
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Schulzes (2011, s.147) studie som genomfördes i USA resulterade i att de sex eleverna 

utvecklade sitt akademiska skrivande och skrev texter med djupare innehåll samt mer 

strukturerat än vid studiens början. Det tyder på att en språkutveckling skett, då elevernas 

kommunicerande och lärande i skrift utvecklades. Likartat framkommer det i Ahns studie från 

Australien att de sju eleverna gjorde stora framsteg i sitt akademiska skrivande (Ahn, 2012, 

s.8). Det framkom via analysering av elevtexter där forskaren såg elevernas progression.  

Pavlaks (2013, s.410) studies resultat från USA var att de tre eleverna utvecklade sitt 

självständiga skrivande där de skrev innehållsrikare och mer detaljerade texter. Det framkom 

genom observationer och analysering av elevernas progression i sina texter. Jämförbart visar 

även de Oliveira & Lan (2014, s.37) resultat från USA att studiens elev utvecklade sitt 

skrivande då eleven använder fler ord och skrev längre texter, vilket även generaliserades till 

samtliga 25 deltagare i studien. Progressionen syntes genom analysering av elevtexter. Det 

tyder på att elevernas kommunicerande och lärande utvecklades. Ekvivalent med deras 

resultat är Gebhard, Chen & Britton (2014, s.112) resultat från USA där de tre eleverna skrev 

längre och mer sammanhängande texter, men där framstegen inte var jämnt fördelade mellan 

studiens elever. De lyfter att dekonstruktions och konstruktions faserna gav eleverna verktyg 

att förstå genren som ledde till en skrivutveckling, vilket även Pavlak diskuterar i samband 

med sitt resultat (2013, s.411). Brisk, Hodgson-Drysdale & O'Connor (2011, s.10) resultat 

från USA visade på att de sju granskade eleverna lärde sig skriva sammanhängande texter. Då 

elevernas skrivande utvecklade kommunicerandet och lärandet skedde en språkutveckling.  

Lees (2012, s.132) studies resultat var att genrepedagogik och dess instruktioner gjorde det 

enklare för de 12 utvalda eleverna att skriva samt att de utvecklade en förståelse för texternas 

olika språkliga drag. Studien genomfördes i Hong Kong och de 12 utvalda eleverna 

representerade totalpopulationens 70 elever. Liknande resultat återfinns i Sverige då 

Kuyumcus (2011, s.152) studie visade att eleverna i åk 5 skrev flera olika texttyper med 

korrekt struktur och språkdrag, vilket baserades på analysering av slumpmässigt utvalda 

elevtexter. Det tyder på språkutveckling då eleverna utvecklade sitt lärande och 

kommunicerande. Två studiers (Brisk, 2012, s.466 & Chandrasegaran, 2013, s.109) resultat 

från USA och Singapore var att respektive studies elever, 13 och 137, utvecklade sitt 

skrivande då de skrev mer konsekvent och innehållsrikare texter. I Firkins, Forey & Sengupta 

(2007, s.11) resultat från Hong Kong utvecklade de 32 eleverna sin skrivförmåga då de lärde 

sig att skriva och konstruera texter med en specifik kontext.  
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Trots att de olika studierna genomfördes i olika länder med varierande antal och ålder på 

eleverna presenterar de liknande resultat. De lyfter samtliga att en effekt som Sydneyskolans 

genrepedagogik har på språkutveckling är att skrivandet utvecklas. Skrivutvecklingen skedde 

i samband med dekonstruering och konstruering av texter, där lärarnas instruktioner om 

texternas genrer underlättade elevernas språkutveckling.  

7.4. Det akademiska och vardagliga språket  
I sju av källorna lyfts elevernas förståelse för skillnader i det akademiska och vardagliga 

språket i texter efter genrepedagogisk undervisning. I den här kategorin innebär det 

akademiska språket skriftspråket och det vardagliga språket talspråket som förekommer i 

elevers texter. Studierna genomfördes i Thailand, Sverige och USA. Eleverna gick i 

motsvarande förskoleklass till årskurs sju i den svenska grundskolan.  

Kuyumcus (2011, s.155) studies, genomförd i Sverige, resultat var att skolans elever 

utvecklade en medvetenhet kring sitt språkbruk inom både tal och skrift samt att de anpassade 

språket till situationen skickligare i sina texter. Det framkom genom intervjuer med de valda 

lärarna samt analysering av slumpmässiga elevtexter. Schulzes (2011, s.147) studies, 

genomförd i USA, resultat var att genrepedagogisk undervisning främjade de sex deltagarnas 

akademiska språkutveckling då de minskade mängden talspråk i sina texter och använde sig 

av ett mer akademiskt språk i sitt kommunicerande. Det framkom vid analysering av 

elevernas progression att förståelsen för ett akademiskt språk utvecklades genom arbetet med 

modelltexter i samband med lärarens stöttning (ibid., s.148). Skiljaktigt resultat fick Brisk, 

Hodgson-Drysdale & O'Connor (2011, s.10) i sin studie från USA där de sju representativa 

eleverna från varje årskurs fortfarande använde sig av talspråk istället för ett mer akademiskt 

skriftspråk i texterna. 

De Oliveira & Lan (2014, s.36) resultat från USA visade att representations eleven utvecklade 

ett mer akademiskt och korrekt språk i sitt skrivande, vilket framkom vid analysering av 

elevens progression i texter och som generaliserades till studiens 25 elever. Forskarna (ibid., 

s.37) argumenterade för att utvecklingen berodde på arbetet med modelltexter och samtal om 

texter. Jämförbart resultat har Gebhard, Chen & Britton (2014, s.123) studie som 

genomfördes i USA och visade att de tre eleverna utvecklade sitt akademiska språk då de 

skrev texter med mer ämnesspecifika ord och fraser. Det bidrog till att båda studiernas elever 

utvecklade sitt kommunicerande och lärande. Liknande resultat får Troyan (2016, s.330) i sin 

studie där eleven använde sig av ett mer detaljerat och ämnesspecifikt språk, vilket framkom 
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vid analysering av elevens progression i texter. Sawangsamutchai & Rattanavich (2016, s.61) 

studie från Thailand resulterade i att de 30 eleverna i experimentgruppen utvecklade sitt 

akademiska språk då de tillägnade sig språkliga strukturer som de sedan kunde tillämpa i 

skriftliga och språkliga kommunikativa sammanhang.  

De presenterade studierna varierar i elevantal och ålder samt genomfördes i olika länder. De 

lyfter gemensamt förutom en studie att en effekt Sydneyskolans genrepedagogik har på 

språkutvecklingen är förståelsen för det akademiska språkanvändandet vid kommunicering. 

Den här förståelsen utvecklades i samtalen om modelltexter.  

7.5. Relation till läsaren  
I sex av källorna lyfts elevernas medvetenhet om relationen mellan skribent och läsare efter 

genrepedagogisk undervisning. Relationen innebär att skribenten är medveten om läsaren och 

anpassar därmed sin text utifrån kontexten samt läsaren. Studierna utfördes i Australien, Syd 

Afrika och USA. Eleverna gick i motsvarande förskoleklass till årskurs sju i den svenska 

grundskolan.  

Resultatet som Kerfoot & Van Heerden (2015, s.250) fick i sin studie från Syd Afrika var att 

den ena klassen utvecklade en förståelse för språkanvändningen vid skrivandet beroende på 

textens syfte och läsare. Då forskaren analyserade elevtexterna framkom det att eleverna skrev 

specifikt för den tilltänkta läsaren som var elever i en grade 4. Det visar på ett utvecklande av 

elevernas kommunicerande och lärande. Likartat resultat framkom i Ahns (2012, s.8) studie 

från Australien där analysering av elevtexterna visade på att de sju eleverna anpassade sin 

skrivarröst från subjektiv till objektiv för att anpassa texten till den tänkta läsaren. Jämförbart 

resultat återfinns i USA då Pavlaks (2013, s.412) studie visade att genrepedagogiken hjälpte 

de tre eleverna att bli medvetna om vem de skrev till och stöttade eleverna till att göra aktiva 

val i sina texter beroende på textens syfte samt läsare. Det framkom vid observerande av 

klassen och analysering av elevernas texter. Även här utvecklas elevernas kommunicerande 

och lärande. Forskaren argumenterar utifrån sina observationer för att cirkelmodellens fyra 

faser lägger grunden till medvetenheten. Ytterligare resultat från USA är Schulzes (2011, 

s.148) studie där de sex eleverna utvecklade en språkmedvetenhet för vem man skriver till och 

i vilket sammanhang.  

Brisk, Hodgson-Drysdale & O’Connor (2011, s.9) resultat från USA visade att de 

representativa eleverna från lågstadiet, med stöttning av sina lärare, utvecklade ett objektivt 
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skrivande där fokus låg på genrens syfte istället för elevernas eget tyckande. Det tyder på att 

eleverna skrev sina texter till genrens läsare. Dock problematiserar forskarna (ibid., s.9) att det 

kunde bero på lärarnas stöttning under skrivprocessen istället för elevernas egna val. Vidare 

resultat var (ibid., s.10) att de representativa eleverna i mellanstadiet utvecklade en 

medvetenhet för att skriva till en specifik läsare. Det tyder på att studiens deltagare utvecklade 

sitt kommunicerande och lärande. Skiljaktigt resultat framkommer i Brisks (2012, s.465) 

studie, också från USA, där de 13 representativa elevernas medvetenhet till att skriva för en 

specifik läsare fortfarande var i utveckling vid studiens slutskede. Forskaren (ibid., s.465) 

skriver att elevernas omedvetenhet om läsaren och egen påverkan i texterna var synlig i de 

insamlade elevtexterna. Det visar på att eleverna till en viss del utvecklade sitt 

kommunicerande och lärande.  

Studierna som presenterades genomfördes i olika länder med varierande elevental och åldrar. 

Gemensamt lyfter de att en effekt som Sydneyskolans genrepedagogik har på elevernas 

språkutveckling är att en förståelse för relationen mellan läsaren och skrivaren i texter 

utvecklas. Förståelsen för relationen utvecklades i samband med Cykeln för undervisning och 

lärande samt lärarens stöttning.  

7.6. Ordförråd  
I fem av källorna framkom det att elevernas ordförråd påverkades av genrepedagogisk 

undervisning. Studierna utfördes i Sverige och USA, där elevernas åldrar motsvarar den 

svenska grundskolans förskoleklass till årskurs sex. 

Pavlaks (2013, s.413) resultat från USA var att de tre eleverna utvecklade sitt ordförråd i 

samband med modellering och dekonstruktions fasen i undervisningen. Vidare visade det att 

eleverna lärde sig specifika nyckelord för genren, vilket framkom vid analysering av 

elevtexter. Liknande resultat framkommer i Sverige i Kuyumcus (2011, s.143–145, s.155) 

studie där de sju lärarna ansåg att eleverna utvecklade sitt ordförråd och lärde sig 

ämnesspecifika ord inom genren. Vid analyserandet av elevtexter såg forskaren (ibid., s.63) 

att eleverna har lärt sig använda ämnesspecifika ord för genren. Det visar att båda studiernas 

elever utvecklade sitt lärande och kommunicerande. Ytterligare ett resultat från USA 

presenterar de Oliveira & Lan (2014, s.35) studie där de 25 eleverna använde ett rikare 

ordförråd i sina texter efter genrepedagogisk undervisning. Resultatet generaliserades till hela 

klassen utifrån observationer i klassrummet och analysering av den representativa elevens 

texter. Det ökade ordförrådet syntes i samband med användandet av fler ämnesspecifika ord 
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och tekniska termer i texterna. Jämförbart resulterade Troyans (2016, s.330) studie, från USA, 

i att representations elevens texter visade på ett utvecklande av rikare ordförråd efter 

genrepedagogisk undervisning. Även Schulzes (2011, s.149) studie från USA resulterade i att 

de sex eleverna utvecklade sitt ordförråd i samband med en större förståelse för genren.  

De presenterade studierna genomfördes i två olika länder med varierande elevantal och åldrar. 

Samtliga studier presenterar resultat som visar att elevernas lärande och kommunicerande 

utvecklats genom ett utökat ordförråd. Det utvecklades genom modellering och 

dekonstruktion av texter.  

7.7. Attityd  
I fem av källorna lyfts elevers inställning till lärande, skrivning och läsning i samband med 

genrepedagogisk undervisning. Studierna genomfördes i tre olika världsdelar och eleverna 

gick i årskurser motsvarande den svenska grundskolans fem, sex, sju och nio.  

Resultatet Lee (2012, s.129) fick fram i sin studie från Hong Kong var att åsikterna om den 

genrepedagogiska undervisningen gick isär bland lärare och elever, vilket framkom vid 

intervjuer. Lärarna upplevde att elevernas motivation och intresse för skrivning ökade genom 

genrepedagogisk undervisning. Studiens elever ansåg att det blev lättare och roligare att 

skriva, dock upplevde enstaka elever att genrepedagogiken gör skrivningen mer komplicerad 

och långtråkig. Det innebar att attityden till lärande utvecklades. Ahns (2012, s.7) resultat från 

Australien visade på att de sju elevernas självförtroende för att skriva texter växte i den 

individuella skrivningsfasen då eleverna såg sin egen progression. De fick en positiv attityd 

till skrivning och en lust att lära sig fler genrer, vilket framkom genom observationer i 

klassrummet. Liknande resultat återfinns i Syd Afrika då Kerfoot & Van Heerden (2015, 

s.251) studies resultat var att de 72 elevernas själförtroende för skrivning och lärande växte, 

vilket berodde på den starka stöttningen. Det visar på att elevernas attityd till lärande 

utvecklades. Resultatet av Sawangsamutchai & Rattanavich (2016, s.60-61) studie från 

Thailand var att experimentgruppens 30 elever utvecklade sin motivation och attityd till 

läsning då förståelsen för texten ökade med hjälp av textdekonstruktion, vilket framkom vid 

enkätundersökning. Det visar på att eleverna utvecklade sin attityd till lärande.  

Trots att de presenterade studierna genomfördes i olika länder med varierande elevantal och 

åldrar visade de på liknande resultat. Gemensamt lyfter de att en effekt som Sydneyskolans 

genrepedagogik har på elevers språkutveckling är att den utvecklar elevernas attityd till 
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lärande. Attityden förändras i samband med lärarnas stöttning, ökade kunskaper genom 

dekonstruktion av texter och medvetenheten av sin egen progression i den individuella 

skrivningsfasen. I följande del kommer litteraturstudiens metod samt resultat diskuteras.  

8. Diskussion  
I följande två delar kommer metod och resultat diskuteras i relation till litteraturstudiens syfte 

och frågeställning. Vi kommer lyfta våra tankar och diskutera med källornas författare för att 

få förståelse för hur genrepedagogiken påverkar elevers språkutveckling.  

8.1. Metoddiskussion  
En svaghet i litteraturstudien kan uppfattas som källornas fokusering på genrepedagogik i 

samband med andraspråksinlärning. Källorna berör genrepedagogik men inte enbart i relation 

till elever med förstaspråk, majoriteten av källorna berör andraspråkselever. Litteraturstudiens 

syfte och frågeställning berör dock inte enbart elever med förstaspråk eller andraspråk utan 

alla elevers språkutveckling. Därför sågs det inte som ett problem. Resultatet var liknande 

oavsett språkundervisning och effekterna av genrepedagogisk undervisning går att applicera 

till alla elever och inte enbart till elever i en specifik grupp. Forskarna Brisk (2012, s.63) och 

Pavlak (2013, s.413) betonar att det som går att applicera till andraspråkselever även fungerar 

på förstaspråkselever. Därför menar vi att resultatet i litteraturstudien var relevant utifrån 

syftet och frågeställningen. 

Genom arbetet har vi stött på motgångar i databassökningarna. Förväntningarna på 

forskningsläget inom området genrepedagogik var höga och möttes av besvikelse. Det visade 

sig att det inte fanns en bredd inom forskningsområdet, vilket försvårade sökningarna. Det 

behöver inte enbart vara negativt att det fanns lite forskning inom området då det visar att mer 

forskning behöver genomföras.  

De sökord som låg till grund för insamlingen ansågs vara de mest specifika och relevanta för 

litteraturstudiens frågeställning. Det kan ha lett till en problematik då det kan ha funnits andra 

sökord som omfattade området mer och skulle gett fler träffar vid en sökning. Användandet 

av citationstecken i sökningarna kan ha begränsat artiklar som kunde varit användbara till 

litteraturstudien. Flera synonymer har använts till sökorden för att få tillräckligt med relevanta 

källor till litteraturstudien (se Bilaga A). Genom sökningarna på Systemisk funktionell 

lingvistik (SFL) framkom det att amerikanska studier använder begreppet SFL i samband med 
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Sydneyskolans genrepedagogik. Därmed har SFL använts olika i källorna, då vissa fokuserat 

mer på den enskilda teorin än Sydneyskolans genrepedagogik. Under arbetets gång har inte 

bättre sökord framkommit. En eventuell lösning på problematiken skulle kunna vara att 

genomföra fler sökningar i andra databaser, vilket eventuellt hade kunnat påverka 

litteraturstudiens resultat. Databaserna som användes ansågs vara användbara eftersom de 

behandlade pedagogisk forskning.  

I den här systematiska litteraturstudien användes 14 källor från olika kontinenter. Eriksson 

Barajas m.fl. (2013, s.31) lyfter att det inte finns några regler gällande antalet studier för en 

systematisk litteratursökning utan betonar att det beror på vad författaren kan hitta inom 

området. Vidare framhäver de att det är fördelaktigt om all relevant och aktuell forskning 

inkluderas, men att det inte är genomförbart att få fram all forskning inom ett område. Det 

framkom inte fler artiklar i sökningarna, men antalet källor ansågs vara tillräckligt för att ge 

ett tillförlitligt resultat.  

Urvalskriterierna som fokuserade på litteraturstudiens syfte och frågeställning skapade en 

samstämmighet mellan källorna. Genom urvalskriterierna granskades kopplingen till 

genrepedagogiken. De utvalda källorna hade därmed en samhörighet mellan varandra då 

samtliga berörde Sydneyskolans genrepedagogik och att eleverna i samtliga källor gick i 

grundskolan. Vid bearbetning av urval 2 skapades inklusionskriterie 1 för att säkerställa 

koppling till Sydneyskolans genrepedagogiska teorier. Valet gjorde att litteraturstudiens källor 

fokuserade till att beröra det som syftet och frågeställningen frågade efter. Tolkningen av 

källornas koppling till Sydneyskolan kan ha påverkat hur reliabel källans resultat var till 

litteraturstudien, eftersom källorna inte alltid explicit lyft studiens koppling till just 

Sydneyskolans genrepedagogik. Det kunde bero på flertalet anledningar, men det gick att se 

kopplingen till Sydneyskolans genrepedagogik genom de centrala teorier som användes.  

Källorna var trovärdiga och ansågs pålitliga då de klarade kvalitetsgranskningen. Genom 

granskningen observerades det att de etiska principerna inte tagits i lika stor beaktning i de 

olika studierna. Björkdahl Ordell (2007, s.27) framhäver individskyddskravet som innebär att 

ingen person ska komma till skada, varken fysiskt eller psykiskt, i forskningssyften. Genom 

granskningen framkom det att samtliga studier har bemött konfidentialitetskravet, samt att 

samtyckeskravet har berörts i fåtalet studier. Då samtliga källor blivit peer-reviewed har de 

klarat en tidigare granskning och kunde därmed anses vara tillförlitlig även ur etiska 
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principer. Vi ansåg att bemötandet av de etiska principerna var otillräckligt, men då kravet på 

mängden källor i det här arbetet påverkade fick vi ha överseende för det.  

Bearbetningsmetoden som användes i litteraturstudien har gett utdelning utifrån dess syfte och 

frågeställning. Hade andra urval och inklusionskriterier använts hade vi förmodligen fått ett 

annat material att arbeta med. Likaså hade granskningen av källorna sett annorlunda ut om vi 

utgått från en annan kvalitetsgranskningsmetod än Eriksson Barajas m.fl. checklista.  

8.2. Resultatdiskussion  
Litteraturstudiens resultat kommer här diskuteras utifrån syftet och frågeställningen: Vilka 

effekter visar forskning att Sydneyskolans genrepedagogik har på grundskolelevers 

språkutveckling? Forskningen lyfte fram flera effekter på elevers språkutveckling där 

elevernas kommunicerande och lärande utvecklats. Resultatet i litteraturstudien visar att de 

mest förekommande effekterna av genrepedagogisk undervisning är: skrivutveckling, det 

akademiska och vardagliga språket, relation till läsaren, attityd, ordförråd, metaspråk och 

läsutveckling.  

En problematik med källorna är att de har olika syften och insamlingsmetoder, exempelvis 

används observationer, intervjuer och analys av elevtexter. Utförandet varierar mellan de 

olika insamlingsmetoderna och tillförlitligheten går att problematisera. Det finns faktorer som 

påverkar hur intervjuerna gick, vad som observerades och hur eleverna presterade. 

Insamlingsmetoden är valid för den enskilda källans syfte, men det uppstår problematik vid 

applicering av källans resultat till litteraturstudien. Lee (2012) studerade lärarnas och 

elevernas upplevelser av genrepedagogik genom intervjuer, vilket medför svag tillförlitlighet 

till litteraturstudien. Till skillnad från Troyan (2016) som studerade effekter av 

genrepedagogisk undervisning genom analys av elevens progression i insamlade texter. 

Litteraturstudiens generaliserbarhet påverkas av de olika förhållandena i källorna, men då 

samtliga källor visar på likartade resultat kan slutsatser dras. Ytterligare problematik är att 

källorna varierar i antalet undersökta elever då några studier använder sig av representations 

elever och generaliserar sina resultat till klasserna medan andra studier undersöker större 

elevgrupper. Det medför att tillförlitligheten av resultaten varierar. Studier som genomförs på 

större elevgrupper där varje enskild individs resultat presenteras är mer tillförlitligt än studier 

där enstaka elevers resultat presenteras och generaliseras till större grupper. Då samtliga 

källor visar på liknande resultat kan vi se en överförbarhet trots att tillförlitligheten varierar. 

Att källorna kom från olika kontinenter ger även en tyngd och tillförlitlighet till resultatet, då 
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det visar att effekterna inte beror på specifika förhållanden i ett enstaka land. Genom att ställa 

källornas nationella resultat mot varandra gick det att se likheter mellan källornas 

förhållanden och resultat. I Kuyumcus studie lyfts svensk forskning fram vars resultat är 

likvärdiga med de internationella studierna, vilket gör att vi kunde se en överförbarhet till 

svensk skola.  

Behovet att utveckla svenskundervisningen i svensk skola framkom tydligt i 

Skolinspektionens granskningsrapport (2016, s.5). Framförallt lyftes samtal om och 

bearbetning av texter som utvecklingsområde. Hyland (2007, s.162) och Liberg (2008, s.19) 

framhäver båda att elevers språkutveckling kan gynnas av genrepedagogisk undervisning. Vi 

kan konstatera att genrepedagogiken är givande för elever, då forskningen pekar på flertalet 

gynnsamma effekter som arbetssättet hade på elevernas språkutveckling. Flera forskare 

skriver att Cykeln för undervisning och lärande ger effekter på elevers språkutveckling (Ahn, 

2012; Brisk, Hodgson-Drysdale & O'Connor, 2011; de Oliveira & Lan, 2014; Gebhard, Chen 

& Britton, 2014; Kerfoot & Van Heerden, 2015; Kuyumcu, 2011; Lee, 2012; Pavlak, 2013; 

Schulze, 2011; Sawangsamutchai & Rattanavich, 2016; Troyan, 2016). Gemensamt för 

källornas resultat är att effekterna skapas genom arbetsmodellens olika delar. Då läraren är en 

central roll vid arbetandet med modellen utgör lärarnas kompetens för modellen grunden för 

utvinnandet av de effekter genrepedagogiken har på elevers språkutveckling. Särskilt 

förekommande var de två faserna modellering och dekonstruering där eleverna tillsammans 

med lärarna bearbetade texter. Hedeboe & Polias (2008, s.17-20) menade att modellering och 

dekonstruktions fasen är till för att lärarna och eleverna genom modelltexter skapar förståelse 

för textens uppbyggnad, mönster, språkliga drag och hur texten formats av kontexten. Efter att 

ha analyserat källorna såg vi att samtliga effekter på elevernas språkutveckling härstammade 

från de två faserna, då det är här eleverna får tillgång till nya kunskaper. Som tidigare 

beskrivits menade Liberg (2008) att en medvetenhet kring undervisningsmetoderna är viktigt i 

lärarnas arbete. Vi kan se att genrepedagogikens undervisningsmetoder har gynnsamma 

effekter på elevers språkutveckling och ger en tydlig struktur för lärare samt elever. 

Arbetssättet bemöter de utvecklingsområden Skolinspektionen lyfter fram med hjälp av de 

olika faserna i Cykeln för undervisning och lärande där man samtalar och bearbetar texter.  

I arbetet med litteraturstudien har negativa aspekter kring Sydneyskolans genrepedagogik inte 

framkommit. Det som framgått i källorna är att effekterna genrepedagogiken har på elevers 

språkutveckling inte kom per automatik, då lärarnas engagemang och kompetens begränsar 

arbetssättets resultat (Brisk, Hodgson-Drysdale & O'Connor, 2011, s.9). Även tidsaspekten 
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presenterades ha en avgörande roll för hur väl eleverna tar till sig och tillämpar genrearbetet 

(Kuyumcu, 2011, s.155). Likaså lyfts att elevernas kreativitet kunde hämmas av de explicita 

instruktionerna och fasta textstrukturerna (Kerfoot & Van Heerden, 2015, s.238). Forskarna 

(ibid., s.252) betonar att genrepedagogikens arbetssätt gynnar framförallt lågpresterande 

elever i deras utveckling. Det skulle kunna innebära att arbetssättet minskar gapet mellan hög 

respektive lågpresterande elever, vilket Hyland (2007, s.149) påpekade.  

9. Slutsats och implikation  
I litteraturstudien har Sydneyskolans genrepedagogiska effekter på elevers språkutveckling 

granskats utifrån elevernas utveckling av kommunikation och lärande. Resultatet i 

litteraturstudien visar på gynnsamma effekter som framkommer via genrepedagogisk 

undervisning, dock är viktiga aspekter som tidsbrist, lärarens kompetens och engagemang 

viktiga att överväga vid tillämpandet av arbetssättet. Utifrån forskningen ser vi att 

genrepedagogiken är ett gynnsamt undervisningssätt i språkundervisning i ämnet svenska.  

Det finns behov av att utveckla undervisningsmetoder i svenskundervisning då det 

framkommer i Skolinspektionens granskningsrapport att flera skolor i landet behöver utveckla 

metoder som låter eleverna samtala om och bearbeta texter. Tidigare forskning antydde att 

Sydneyskolans genrepedagogik kunde bemöta utvecklingsområdet. Det framgick även 

kopplingar mellan genrepedagogik och läroplanen för ämnet svenska. Källorna i 

litteraturstudien var internationella och nationella, vilket innebar att forskningsområdet var av 

intresse runt om i världen. Genom analysering av källorna kunde vi se att eleverna utvecklade 

sitt språk. Effekterna av språkutvecklingen syntes genom elevernas utvecklande av 

skrivandet, läsandet, akademiska språket, metaspråket, ordförrådet, attityden till lärande samt 

förståelsen för relationen till läsaren i skrift. De här förmågorna återfinns även i läroplanens 

syftesdel för ämnet svenska (Skolverket, 2011, s.222-223). Litteraturstudien har två slutsatser. 

Den första är att Sydneyskolans genrepedagogik kan vara ett tillskott till svensklärares 

undervisning då det ger gynnsamma effekter för eleverna i grundskolan. Den andra är att 

modellering och dekonstruktions fasen i Cykeln för undervisning och lärande lägger grunden 

för elevers språkutveckling och de effekter litteraturstudien presenterat.  

En problematik vi stötte på under arbetet var att inga källor belyst kritik i sin forskning kring 

implementeringen av Sydneyskolans genrepedagogik. Orsaken till det kan bero på att syftet 

med litteraturstudien inte var att jämföra Sydneyskolans genrepedagogik med andra 
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språkutvecklande metoder. Det bidrog till att vi inte kunde ifrågasätta Sydneyskolans 

genrepedagogik med stöd av forskning. Därför skulle en vetenskaplig implikation för ett 

vidare forskningsområde kunna vara att identifiera kritik mot implementeringen av 

Sydneyskolans genrepedagogik. Ett syfte skulle kunna forma sig till att jämföra 

Sydneyskolans genrepedagogik och dess arbetssätt med andra språkutvecklande metoder. 

Exempel på en frågeställning till det nya syftet är: Vilka kritiska aspekter uppkom vid 

granskandet av Sydneyskolans genrepedagogik med andra språkutvecklande metoder? 
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Bilaga A.1. Sökordsöversikt  
Samtliga sökningar avgränsades med peer-reviewed. Årtalsbegränsning 2000-2016 gjordes i 

ERIC och ScienceDirect.  

Urval 1 innebär att abstractet är läst och bedömts vara relevant för litteraturstudiens syfte och 

frågeställning.  

Urval 2 innebär att artiklarna har lästs i sin helhet och valts för analysering.  

**Intresse för manuell sökning. 

Datum Databas Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 

2016-11-17  ERIC “Sydney school” 4 1 1 

   Genre* AND Pedagogy* AND 

Elementary* OR Secondary* 

33 7 2 

  Genre approach  121 - - 

  Genre approach AND 

Elementary* OR Secondary* 

25 7 3 

  “Genre based approach” 19  3 0 

2016-11-18 SwePub Genre approach 74 - - 

  Genre approach AND 

Elementary* OR Secondary* 

9087 - - 

  ”Genre approach” 1 0 0 

  "Genre based approach" OR 

"Genrepedagogik" 

7 1** 0 

  Genre* AND Pedagogy* OR 

Genre* AND Pedagogik* AND 

Elementary* OR Secondary* OR 

Grund* 

10 0 0 

  “Sydney school” OR 

“Sydneyskola*” 

0 - - 

** Manuell 

sökning 

”Utvärdering av Knutbyprojektet” 0 - - 

2016-11-23 SwePub "Systemic functional linguistics" 

OR "Systemisk funktionell 

lingvistik" AND Elementary* OR 

Secondary* OR Grund* 

10 2 0 
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Bilaga A.2. Sökordsöversikt  
Samtliga sökningar avgränsades med peer-reviewed. Årtalsbegränsning 2000-2016 gjordes i 

ERIC och ScienceDirect.  

Urval 1 innebär att abstractet är läst och bedömts vara relevant för litteraturstudiens syfte och 

frågeställning.  

Urval 2 innebär att artiklarna har lästs i sin helhet och valts för analysering. 

Datum Databas Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 

2016-11-23  Eric “Systemic functional linguistics” 

AND Elementary* OR 

Secondary* 

59 

 

7 3 

  “Genre-based literacy pedagogy” 2 1 1 

2016-11-24 ERIC "Genre-based *" AND 

Elementary* OR Secondary* 

20 2 1 

2016-11-24 Science 

Direct 

”Genre*” AND ”Pedagogy*”  1,664 - - 

  ”Genre*” AND ”Pedagogy*” 

AND Elementary* OR 

Secondary* 

746 - - 

  “Genre-based pedagogy” AND 

Elementary* OR Secondary*  

45 16 3 

  “Sydney school” 1, 209 - - 

  “Sydney school” AND “Systemic 

functional linguistics” 

35 8 0 

  Genre approach  12,214 - - 

  Genre approach AND 

Elementary* OR Secondary* 

3,555 - - 

  ”Genre approach” AND 

Elementary* OR Secondary* 

48 0 0 

  ”Genre approach” AND 

”Systemic functional linguistics” 

44 0 0 
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Bilaga B.1. Artikelöversikt, kvalitativa studier 
Författare, 

publik-ationsår 

& land  

Utgivare  Databas & 

Sökord  

Titel  Benämning av 

Sydneyskolans 

genrepedagogik  

Syfte  Metod  Urval  Resultat alt. 

slutsats  

Troyan, J. F.  

2016,  

USA  

Foreign 

language annals.  

Eric  

”Sydney 

school”  

Learning to 

mean in Spanish 

writing: A case 

study of a 

genre-based 

pedagogy for 

standards-based 

writing 

instruction.  

Explicit 

förklaring.  

Undersöker 

genomförandet 

av en genre 

baserad 

pedagogik och 

elevernas 

skriftliga 

utveckling i en 

grade 4 för 

spanska som 

andraspråk.  

Kvalitativmetod

. Fallstudie där 

fokus ligger på 

eleven Jackie. 

Analysering av 

elevtexter.  

Eleven valdes 

eftersom den 

presenterade 

klassens 

medelvärde i 

skrivförmåga 

utifrån ett 

förtest.  

Eleven 

utvecklade ett 

rikare ordförråd 

och skrev mer 

innehållsrikt och 

samman- 

hängande.  

Schulze, J.  

2011  

USA  

Education and 

Learning 

Research 

Journal.  

Eric  

Genre* AND 

Pedagogy* 

AND 

Elementary* 

OR Secondary*  

Writing to 

persuade: A 

systemic 

functional view.  

Författaren 

indikerar och 

vår tolkning.  

Undersöker 

genrepedagogik

ens betydelse 

för 

andraspråkselev

ers 

skrivutveckling. 

Lära eleverna 

skriva 

argumenterande 

texter med hjälp 

av 

genrepedagogik.  

Kvalitativmetod

. Metodansatsen 

är 

aktionsforskning

: deltagande 

observatör,  

ljud & bild 

inspelning och 

semistrukturerad

e intervjuer 

användes.  

Följer sex elever 

i engelska för 

andraspråk i 

grade 5.  

Eleverna 

utvecklade ett 

metaspråk för 

att samtala om 

texter och dess 

uppbyggnad. De 

utvecklade även 

sitt ordförråd 

och ett 

akademiskt 

språkregister.  
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Bilaga B.2. Artikelöversikt, kvalitativa studier 
Författare, 

publik- ationsår 

& land  

Utgivare  Databas & 

Sökord  

Titel  Benämning av 

Sydneyskolans 

genrepedagogik  

Syfte  Metod  Urval  Resultat alt. 

slutsats  

Kerfoot, C.  

& Van Heerden, 

M.  

2015,  

Syd Afrika  

Language and 

Education.  

Eric  

Genre* AND 

Pedagogy* 

AND 

Elementary* 

OR Secondary*  

Testing the 

waters: 

exploring the 

teaching of 

genres in a 

Cape Flats 

Primary School 

in South Africa.  

Explicit 

förklaring.  

Undersöker hur 

genrepedagogik 

hjälper eleverna 

i sin 

skrivutveckling. 

Eleverna hade 

engelska som 

andraspråk.  

Kvalitativmetod

. 

Fältanteckningar

, för- och 

eftertest, 

intervjuer med 

ljudinspelningar 

samt 

observation.  

Två grade 6 

klasser med 

totalt 72 elever 

och två lärare.  

Elevernas 

självkänsla 

förbättras, 

verktyg för att 

skriva 

rapporttexter, 

läs och 

skrivförståelsen 

ökar hos 

eleverna.  

Lee, I.  

2012,  

Hong Kong  

English 

Teaching: 

Practice and 

Critique.  

ERIC  

Genre approach 

AND 

Elementary* 

OR Secondary*  

Genre-based 

teaching and 

assessment in 

secondary 

English 

classrooms.  

Författaren 

indikerar och 

vår tolkning.  

Studien 

fokuserar på 

implementerand

et av 

genrepedagogik 

i en skola, hur 

arbetssättet 

väver samman 

bedömning och 

undervisning 

samt granskar 

vad lärare och 

elever ansåg om 

arbetssättet.  

Kvalitativmetod

. Intervjuer och 

videoinspelade 

observationer.  

Två lärare och 

70 elever 12-13 

år med engelska 

som andraspråk. 

Genom ett 

förtest mättes 

elevernas 

skrivprestation 

och begränsade 

populationen till 

12 elever.  

Majoriteten av 

eleverna 

upplevde att 

arbetssättet 

hjälpte dem 

utveckla sin 

skrivförmåga 

och även attityd 

till skrivandet.  
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Bilaga B.3. Artikelöversikt, kvalitativa studier 
Författare, 

publik- ationsår 

& land  

Utgivare  Databas & 

Sökord  

Titel  Benämning av 

Sydneyskolans 

genrepedagogik  

Syfte  Metod  Urval  Resultat alt. 

slutsats  

Ahn, H.  

2012,  

Australien  

English 

language 

teaching.  

ERIC  

Genre approach 

AND 

Elementary* 

OR Secondary*  

Teaching 

writing skills 

based on a 

genre approach 

to L2 primary  

school students: 

An action 

research.  

Explicit 

förklaring.  

Undersöker om 

genrepedagogik 

hjälper elever 

med engelska 

som andraspråk 

i deras 

skrivutveckling.  

Kvalitativmetod

.  

Aktionsforsknin

g med 

observationer 

och analysering 

av elevtexter.  

Följer sju elever 

med engelska 

som andraspråk 

i year 5-6.  

Eleverna blev 

medvetna om 

olika texters 

struktur och 

språkliga drag, 

utvecklade sin 

skrivförmåga 

och även attityd 

till skrivande.  

Pavlak, M. C.  

2013  

USA  

The reading 

teacher.  

Eric  

”Systemic 

functional 

linguistics” 

AND 

Elementary* 

OR Secondary*  

It is hard fun: 

Scaffolding 

biography 

writing with 

English 

learners.  

Explicit 

förklaring.  

Undersöker hur 

en lärare arbetar 

med SFL och 

genrepedagogik 

i samband med 

genren biografi i 

sin klass med 

elever som hade 

engelska som 

andraspråk. 

Även se hur 

elevernas 

skrivutveckling 

förändrades.  

Kvalitativmetod

.  

Etnografisk 

undersökning 

som deltagande 

observatör och 

analysering av 

elevtexter.  

Undersökning 

riktar in sig på 

tre elever med 

olika skriv- 

prestationer, en 

låg, en mellan 

och en hög. 

Eleverna har 

engelska som 

andraspråk och 

går i grade 3.  

Eleverna 

utvecklar sitt 

ordförråd och en 

förståelse för 

genren. 

Arbetssättet 

skapade goda 

möjligheter för 

eleverna att lära 

sig och bli 

stöttade till 

lärande.  
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Bilaga B.4. Artikelöversikt, kvalitativa studier 
Författare, 

publik- ationsår 

& land  

Utgivare  Databas & 

Sökord  

Titel  Benämning av 

Sydneyskolans 

genrepedagogik  

Syfte  Metod  Urval  Resultat alt. 

slutsats  

Brisk, M. E., 

Hodgson-

Drysdale, T. & 

O’Connor, C.  

2011,  

USA  

Journal of 

education.  

Eric  

”Systemic 

functional 

linguistics” 

AND 

Elementary* 

OR Secondary*  

A study of a 

collaborative 

instructional 

project 

informed by 

systemic 

functional 

linguistic 

theory: report 

writing in 

elementary 

grades.  

Författarna 

indikerar och 

vår tolkning.  

Undersöker 

effekterna på 

elevers 

rapportskrivning

, i kindergarten 

-grade 5, efter 

att deras lärare 

har blivit 

introducerad till 

SFL och dess 

instruktions 

teori.  

Kvalitativmetod

. Observation 

och analysering 

av elevtexter.  

Grade 5 

elevernas 

sluttexter skrevs 

utan lärarnas 

assistans och 

analyserades.  

Sju elever 

valdes ut, en 

från varje klass i 

lågstadiet, efter 

att ha blivit 

identifierade 

som klassens 

genomsnittliga 

skrivprestation 

utifrån ett 

mätinstrument.  

Eleverna 

utvecklade till 

viss del, med 

hjälp av genre- 

pedagogisk 

undervisning, 

ett akademiskt 

skrivande och 

förståelse för 

textens läsare.  

Brisk, M. E.  

2012,  

USA  

Elementary 

school journal.  

ERIC  

”Systemic 

functional 

linguistics” 

AND 

Elementary* 

OR Secondary*  

Young bilingual 

writers' control 

of grammatical 

person in 

different genres.  

Författaren 

indikerar och 

vår tolkning.  

Undersöker 

tvåspråkiga 

elevers 

textskapande för 

att förstå elevers 

användande av 

språket och 

framförallt hur 

användningen 

av personliga 

pronomen 

utvecklar 

språket och 

förståelsen för 

genre.  

Kvalitativmetod

.  

Observationer 

med 

fältanteckningar 

och analysering 

av elevtexter.  

Spansktalande 

elever som läste 

engelska som 

andraspråk. Sex 

klasser i  

3-5 grade. Två 

elever valdes ut 

från varje klass 

och 

representerade 

låg och hög 

skrivnivå, totalt 

13 elever.  

Eleverna 

utvecklade sin 

skriftliga 

förmåga, 

medvetenhet för 

språkliga 

skillnader i text 

och förståelse 

för relationen 

till läsaren.  
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Bilaga B.5. Artikelöversikt, kvalitativa studier 
Författare, 

publik-ationsår 

& land  

Utgivare  Databas & 

Sökord  

Titel  Benämning av 

Sydneyskolans 

genrepedagogik  

Syfte  Metod  Urval  Resultat alt. 

slutsats  

Firkins, A., 

Forey, G. & 

Sengupta, S.  

2007,  

Hong Kong  

English 

language 

teaching journal  

Eric  

“Genre-based 

literacy 

pedagogy”  

Teaching 

writing to low 

proficiency EFL 

students.  

Explicit 

förklaring.  

Undersöker hur 

begrepps -

uppfattning i 

genrebaserad 

skrivundervisni

ng kan gynnas 

av praktisk 

aktivitetsbasera

d pedagogik 

inom en särskild 

kontext.  

Kvalitativmetod

. Observationer, 

intervjuer, 

insamling av 

elevtexter och 

anteckningar.  

32 elever valdes 

och deltog 

frivilligt.  

Eleverna 

klarade av att 

framställa 

texter, 

utvecklade en 

förståelse för 

textstruktur och 

dess 

sammanhang.  

De Oliveira, L. 

C. & Lan, S.W.  

2014,  

USA  

Journal of 

second language 

writing  

ScienceDirect  

“genre-based 

pedagogy” 

AND 

Elementary* 

OR Secondary*  

Writing science 

in an upper 

elementary 

classroom: A 

genre-based 

approach to 

teaching 

English 

language 

learners.  

Författarna 

indikerar och 

vår tolkning.  

Hjälper en 

lärare att 

implementera 

genrepedagogik 

i sin 

undervisning 

och se vilka 

effekter det har 

på elevernas 

skrivförståelse.  

Kvalitativmetod

. Observation, 

samtal och 

textanalys.  

Fokuserar på en 

lärare och en 

elev med 

engelska som 

andraspråk och 

skriftliga 

svårigheter.  

Genrepedagogik 

hjälper eleven 

utveckla sin 

skriftliga 

förmåga, 

ordförråd, 

kontroll över 

språket och 

medvetenhet om 

språkbruket.  
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Bilaga B.6. Artikelöversikt, kvalitativa studier 
Författare, 

publik-ationsår 

& land  

Utgivare  Databas & 

Sökord  

Titel  Benämning av 

Sydneyskolans 

genrepedagogik  

Syfte  Metod  Urval  Resultat alt. 

slutsats  

Gebhard, M., 

Chen, I. A. & 

Britton, L.  

2014,  

USA  

Linguistics and 

Education  

ScienceDirect  

“genre-based 

pedagogy” 

AND 

Elementary* 

OR Secondary*  

“Miss, 

nominalization 

is a 

nominalization:

” English 

language 

learners’ use of 

SFL 

metalanguage 

and their 

literacy 

practices.  

Författarna 

indikerar och 

vår tolkning.  

Undersöker hur 

en lärare 

undervisar med 

SFL, hur 

eleverna 

utvecklar 

förståelse för 

metaspråk och 

vilka effekter 

det har på 

elevernas läs- 

och 

skrivutveckling.  

Kvalitativmetod

. 

Videoinspelning

, insamling och 

analysering av 

elevtexter.  

En lärare och tre 

elever som läser 

engelska för 

nybörjare. 

Eleverna blev 

utvalda eftersom 

deras föräldrar 

ställde sig 

positiva och gav 

medgivande vid 

förfrågning.  

Eleverna 

utvecklade sin 

läs- och 

skrivförmåga, 

metaspråk, lärde 

sig identifiera 

texters språkliga 

drag samt 

utvecklade 

förståelse för 

akademiskt 

språk.  
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Bilaga B.7. Artikelöversikt, kvantitativa studier med kvalitativa inslag 
Författare, 

publik- ationsår 

& land  

Utgivare  Databas & 

Sökord  

Titel  Benämning av 

Sydneyskolans 

genrepedagogik  

Syfte  Metod  Urval  Resultat alt. 

slutsats  

Sawangsam- 

utchai, Y. & 

Rattanavich, S.  

2016,  

Thailand  

English 

language 

teaching  

Eric  

Genre approach 

AND 

Elementary* 

OR Secondary*  

A comparison 

of seventh grade 

Thai students’ 

reading compre- 

hension and 

motivation to 

read English 

through applied 

instruction 

based on the 

genre-based 

approach and 

the teacher’s 

manual.  

Författarna 

indikerar och 

vår tolkning.  

Undersöker om 

genrepedagogik 

och dess 

instruktioner 

hjälper eleverna 

att utveckla sin 

läsförståelse i 

ämnet engelska. 

Jämför en 

experimentgrup

p med en 

kontrollgrupp 

för att se 

eventuella 

skillnader.  

Kvantitativmeto

d med 

kvalitativa 

inslag. Enkäter 

och 

läsförståelsetest

er. Testerna 

genomfördes 

före och efter 

implementering

en för att mäta 

eventuella 

skillnader, 

programmet 

SPSS användes.  

Slumpmässigt 

urval av elever 

via Cluster 

random 

sampling metod. 

Resulterade i 

två grupper med 

30 elever i 

vardera.  

Eleverna i 

experiment- 

gruppen 

utvecklade en 

bättre 

läsförståelse än 

kontrollgruppen. 

De utvecklade 

även ett 

metatänkande 

kring texter och 

dess struktur 

samt fick en 

högre 

motivation till 

läsning.  

Chandraseg- 

aran, A.  

2013,  

Singapore  

Linguistics and 

Education  

ScienceDirect  

“Genre-based 

pedagogy” 

AND 

Elementary* 

OR Secondary*  

The effect of a 

socio-cognitive 

approach to 

teaching writing 

on stance 

support moves 

and topicality in 

students’ 

expository 

essays.  

Författaren 

indikerar och 

vår tolkning.  

Undersöker om 

genrepedagogik 

hjälper eleverna 

att utveckla sin 

skriftliga 

förmåga, 

kvalitén i 

förklarande 

texter.  

Kvantitativmeto

d med 

kvalitativa 

inslag. Mäter 

och analyserar 

elevtexter samt 

intervjuer med 

lärarna.  

Slumpmässigt 

urval av 395 

elever i 15 

årsåldern, 137 

blev utvalda. 

Sju lärare deltog 

i studien.  

Genrepedagogik 

hjälper eleverna 

utveckla sin 

skriftliga 

förmåga.  
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Bilaga B.8. Artikelöversikt, manuell sökning 
Författare, 

Publik- 

ationsår & land  

Utgivare  Hittad  Titel  Benämning av 

Sydney-skolans 

genre- 

pedagogik  

Syfte  Metod  Urval  Resultat alt. 

slutsats  

Kuyumcu, E.  

2011,  

Sverige  

Utbildnings- 

förvaltningen, 

Stockholms 

stad  

http://libris.kb.s

e/bib/14862841  

Utvärdering av 

Knutbyprojekte

t: genrebaserad 

undervisning i 

en F-6 skola.  

Explicit 

förklaring.  

Göra en 

bedömning av 

Knutbyprojekte

t samt beskriva 

hur 

genrepedagogi

k kan 

implementeras 

i 

undervisningen

.  

Kvalitativmeto

d. Etnografisk 

undersökning 

med 

observationer, 

intervjuer, 

enkät och 

insamling av 

elevtexter som 

metod.  

Hela skolan 

med ca 380 

elever och 50 

lärare deltog i 

projektet, men 

enbart sju 

lärare deltar i 

studien.  

Eleverna 

utvecklade sitt 

skrivande, 

läsande, 

ordförråd och 

medvetenhet 

för språkbruk. 

Även en 

förståelse för 

genrernas 

struktur, 

språkliga drag 

samt specifika 

syfte 

utvecklades.  
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Bilaga C – Kategoriöversikt 

Författare, årtal Skrivutveckling 

Det akademiska 

och vardagliga 

språket 

Relation till 

läsaren 
Ordförråd Attityd Metaspråk Läsutveckling 

Brisk, Hodgson-

Drysdale & 

O’Connor, 2011 

X X X     

Kuyumcu, 2011 X X  X   X 

Pavlak, 2013 X  X X    

Gebhard, Chen & 

Britton, 2014 
X X    X X 

Brisk, 2012 X  X     

Schulze, 2011  X X X  X  

De Oliveira & Lan, 

2014 
X X  X    

Troyan, 2016  X  X    

Kerfoot & Van 

Heerden, 2015 
  X  X X  

Lee, 2012 X    X   

Ahn, 2012 X  X  X   

Sawangsamutchai & 

Rattanavich, 2016 
 X   X X X 

Chandrasegaran, 2013 X       

Firkins, Forey & 

Sengupta, 2007 
X       

 10 7 6 5 4 4 3 
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