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Abstract  

Denna systematiska litteraturstudie undersöker vad genrepedagogiken och/eller SFL kan ge. 

Syftet med studien är att undersöka vilka effekter genrepedagogiken och/eller SFL ger utifrån 

det som kallas för Sydneyskolan. Studier som inkluderas är både nationella och internationella 

och undersöker både första- och andraspråksundervisning. Effekter som påträffats i denna 

studie är följande; eleverna har utvecklat sitt ordförråd, ett metaspråk när de talar om språk, 

sina texters språkliga drag och genrestruktur samt sin attityd till skrivande. Förutom effekterna 

visade också studien vad som direkt påverkar effekterna av genrepedagogiken och/eller SFL så 

som tiden och stöttning. Resultatet gör det möjligt för oss att se genrepedagogiken som en 

fördelaktig pedagogik att använda sig av i de svenska klassrummen då det på flera sätt är 

samstämmigt med de svenska styrdokumenten. Undersökningen kan bidra till lärare och 

lärarstudenters kunskap inom ämnet svenska. Fortsatt forskning rekommenderar vi bedrivs i 

Sverige på effekterna av genrepedagogiken i förstaspråksundervisning.  
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1. Inledning 
Både internationellt och nationellt menar forskare enligt Skolverket (2011a, s. 35-38, 112) att 

språket kan delas upp i vardagsspråk samt skolspråk. Det förstnämnda lär barnet sig informellt 

i vardagliga situationer. Skolspråket lär sig barnet först i skolan formellt och är mer kopplat till 

ett vetenskapligt språk. Ett barn har ett ordförråd mellan 8000-10 000 ord när hen börjar skolan 

och variationen beror på uppväxtmiljö och det kan skilja inte i bara antal ord utan även vilka 

ord som barnet behärskar. Trots denna bakgrund är vår uppfattning att undervisningen inte 

anpassas efter de skilda förutsättningarna. Vi menar också att det kan vara relevant med en 

explicit undervisning i skolspråk eller ämnesrelaterat språk för att fånga upp alla elever. Vidare 

vet vi att elever i Sverige presterat sämre inom läsförståelse de senaste åren och halkat ner på 

listan enligt PIRLS-rapporten (Skolverket, 2012, s. 6-9). För en tid sen introducerades vi för 

genrepedagogiken och fann den mycket intressant. Därför vill vi genom denna undersökning 

se om det kan bemöta denna problematik. Det är också viktigt för oss att undersöka om det 

finns vetenskapliga belägg för att utgå från genrepedagogiken.  

Genrepedagogiken bygger enligt Johansson & Sandell Ring (2010, s. 30) på Vygotskys 

sociokulturella teori, Michael Hallidays språkteori samt Martins och Rotherys cykel för 

undervisning och lärande. Istället för att använda sig av traditionell grammatisk undervisning 

använder en genrepedagog sig av systemisk-funktionell grammatik. 

I samhället vi lever i idag möts vi ständigt av texter i olika sammanhang. För ett demokratiskt 

samhälle krävs det att vi kan förstå, tolka, samt skapa texter i och för dessa olika sammanhang. 

Det krävs även att vi skapar en språklig identitet; utan vårt språk kan vi inte vara med och 

påverka. ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter 

att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (Skolverket, 2011b, s. 9)  

Vi kan inte undgå den betydelse språk har i dagens samhälle och därför undrar vi om 

genrepedagogiken kan vara en väg in i en djupare förståelse av språket. Därför vill vi i denna 

uppsats undersöka vilka effekter genrepedagogiken kan ge. Vi är intresserade av all 

språkundervisning som använder sig av den inriktning som kallas för Sydneyskolan. 

Undersökningen syftar på vad detta kan ge elever.  
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2. Forskningsöversikt 
Nedan presenterar vi genreteorins framväxt samt den parallella utvecklingen av två 

genrepedagogiska skolor. Vi vill betona att det är en kort sammanfattning av hur teorin har 

utvecklats och att det är fler forskare som har spelat stora roller i att utveckla denna teori. För 

mer detaljer kan The Powers of Literacy: A genre approach to teaching writing (Cope & 

Kalantzis, 1993) rekommenderas. 

2.1. Utveckling av genreteorin i Australien 
Genreteorin tog sin utgångspunkt i Hallidays språkteori enligt Cope, Kalantzis, Kress, Martin; 

compiled by Murphy (1993, s. 231). Halliday (i Cope et al., 1993, s. 231) ansåg att språkvetare 

och lärare behövde samarbeta för att verkligen nå goda resultat. Cope et al. (ibid., s. 231-232) 

beskriver hur Martin och Rothery började analysera studenters texter med utgångspunkt i 

systemisk-funktionell lingvistik (SFL) vid Sydneys universitet. På annat håll började även 

Kress intressera sig för genre och det var också han som spred detta begrepp internationellt 

menar författarna (ibid., s. 232). Författarna (ibid., s. 232) menar vidare att han hade betydelse 

för vilken riktning detta arbetet tog på grund av hans intresse av ’critical theory’ (som sen 

utvecklats till ’critical discourse analysis’). Författarna (ibid., s. 233) beskriver att Martin, 

Rothery och Kress visade intresse för varandras område. 

Martin och Rothery fortsatte enligt Cope et al. (1993, s. 233) att analysera texter men nu i 

skolans tidigare årskurser. Genom denna analys framgick det att den traditionella och 

processinriktade skrivningen inte visade sig vara effektiva. Vidare fortsatte Rothery (i Cope et 

al., s. 234) att tillsammans med lärare applicera arbetet med genre i klassrummen där läraren 

ska stötta eleverna i deras utveckling. Cope et al. (ibid., s. 234) menar att detta var en pedagogik 

som verkade ge bra resultat. Det spreds, beskriver författarna (ibid., s. 234-237), både till ytan 

och till antalet forskare kopplat till teorin. Men det förblev ändå en relativt liten grupp forskare 

och fick inte direkt fotfäste förrän Martins rapport på en konferens 1986 (ibid., s. 238). Där blev 

ytterligare en forskare, Callaghan, nyfiken, vilket resulterade i ett forskningsprojekt i Sydney. 

Projektet skulle undersöka huruvida denna pedagogik kunde förbättra elevers skrivande.  

Cope et al. (1993, s. 239) beskriver vidare att utvecklingen från traditionell grammatik till 

processinriktat skrivande hade visat sig ineffektivt och därför ville många gå tillbaka till den 

traditionella grammatiken. Genreteoretikerna var emot detta och ville bidra till debatten enligt 

författarna. Det visade sig sedan, skriver Cope et al. (ibid., s. 239-240) att genreteorin kunde 

möta dessa svårigheter och fick därmed stöd av fler och fler. Vidare deltog Callaghan, enligt 

författarna (ibid., s. 240), tillsammans med lärare i årskurs 5-8, i det första försöket att undervisa 

om genrer enligt Martin och Rotherys genrer som tagits fram i analysarbetet. Detta resulterade 

i en praktisk modell för undervisning, cirkelmodellen (ibid., s. 241). Det utvecklades även 

handledningar för lärare och författarna fortsätter med att beskriva att projektet fortsatte med 

mer aktionsforskning. Cope et al. (ibid., s. 242-243) beskriver att utvärderingen som gjordes 

visade att teorin var utvecklande för både lärare och elever. Vidare skriver författarna (ibid., s. 

244-245) sedan hur forskarna gick delvis skilda vägar men fortfarande inom samma område. 

Cirkelmodellen fick en del kritik inom gruppen av forskare enligt Cope et al. (1993, s. 244-245) 

och beskriver kritiken som att den kan ” … too easily be converted into a prescription, with 
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assessment rewarding work in terms of the ability to copy a fixed generic structure.” (Cope et 

al., 1993, s. 245). En annan kritisk hållning som beskrivs (ibid., s. 245) var att teorin inte fick 

användas som en strikt reproduktion av olika genrer.  

2.2. Två skolor: Sydneyskolan och nyretoriken 

Två skolor som behandlar genrer, Sydneyskolan och nyretoriken, har växt fram parallellt med 

varandra enligt Holmberg (2010, s. 1). Sydneyskolan, som denna studie utgår från, beskriver 

Hyon (1996, s. 696), utgår från systemisk-funktionell lingvistik till skillnad från nyretoriken. 

Dessa båda skolor menar Holmberg (2010, s. 2) definierar genrer på olika sätt. Genre inom 

Sydneyskolan (ibid., s. 2-3) har definierade steg, delas in ett i antal grundläggande genrer samt 

är kopplade till en situationskontext. Nyretorikens genre har enligt Holmberg (ibid., s. 2-3) inte 

samma igenkännbara struktur som Sydneyskolans och den delas in i fler genrer som insändare, 

kåseri osv.  

Internationellt och nationellt har genrepedagogik och/eller SFL använts i undervisning i 

förstaspråk (Cope et al. 1993; Christie, 1991), andraspråk (Christie, 1999; Kuyumcu, 2013), 

främmande språk (Walker, 2010; Yasuda, 2011; Kuyumcu, 2013) och modersmål (Colombi, 

2009). SFL har även använts som ett verktyg för analys av elevtexter (Schleppegrell & Go, 

2007). Enligt Hansson (2013, s. 1, 6-7) syns det vissa spår av genrepedagogikens intåg 

nationellt. Vidare menar författaren att det kan tolkas som att den vunnit mark i läroplanen såväl 

som i en del skolor samt studentuppsatser. Däremot menar Hansson att det möjligen är en ” … 

bantad genrepedagogik som vinner insteg.” (Hansson, 2013, s. 7). 

3. Bakgrund 
Nedan ger vi en översikt av språkteorin, det sociokulturella perspektivet samt cirkelmodellen 

för att du som läsare ska få en förståelse av vilken teoretisk grund genrepedagogiken bygger 

på, vilket är grunden i vår studie. Vi definierar även begreppet genre.  

3.1. Språkteorin 

Genrepedagogiken bygger enligt Johansson och Sandell Ring (2010, s. 226) på Michael 

Hallidays språkteori som han utvecklade på 70-talet.  Med denna teori ser man på språket som 

funktionellt och i ett sammanhang för ett visst syfte. Kress (1993, s. 23) förklarar att språket 

utgår från en kulturell och social kontext och grammatiken har fokus på funktion och betydelse. 

Språkteorin menar Johansson och Sandell Ring (ibid., s. 225-226) är en sociosemiotisk modell, 

alltså ett teckensystem som används i ett socialt sammanhang för kommunikation. Denna 

språkmodell brukar i många sammanhang kallas för systemisk-funktionell lingvistik (SFL). 

Den sociala och kulturella kontexten samt syftet påverkar språket enligt Halliday (i Johansson 

& Sandell Ring, 2010, s. 226) och medför olika val som i sin tur blir olika mönster som kallas 

för genrer. Martin (2009, s. 11) menar att grammatiken i denna teori är betydelsebärande. 

Vidare förklarar Martin (ibid., s. 11) att språket har tre olika lager: semantik, lexikogrammatik 

samt fonologi. Johansson och Sandell Ring (ibid., s. 227) beskriver även ett fjärde yttersta lager, 

kontext.  
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Kontexten består av två delar enligt Johansson och Sandell Ring (2010, s. 228): kultur och 

situationskontext. Den förstnämnda (ibid., s. 230) skapar språkliga mönster för olika syften 

utifrån kulturen, alltså genrer. I skolan finns det basgenrer: narrativ, återgivande, beskrivande, 

instruktioner, förklarande och argumenterande texter/genrer. Situationskontexten (ibid., s. 228) 

är uppdelad i tre delar som tillsammans bildar ett språkregister. Fältet innebär ämnet och det 

språk som tillhör detta, relation syftar på hur vi använder språket för att skapa relation mellan 

t.ex. läsare och författare, kommunikationssättet beskriver om det är tal eller skrift osv. Vidare 

beskriver författarna att semantiken (ibid., s. 231) är det som bär betydelsen och är själva 

innehållsdelen; detta kommer före ord. Lexikogrammatiken (ibid., s. 233) är ord och grammatik 

och är betydelsebärande på satsnivå. Denna del har en hierarkisk fördelning från sats, ordgrupp 

ner till ord. Dessa kan man titta på ur den traditionella grammatiken men fokus inom SFL ligger 

på funktionen enligt Johansson och Sandell Ring. Sist kommer fonologin (ibid., s. 235) som 

består av ljud, grafer m.m. och är den så kallade uttrycksdelen.  

Utifrån denna teori beskriver Martin (2009, s. 11) språkets tre metafunktioner: ideationellt, 

interpersonellt och textuellt. Den ideationella metafunktionen kan delas upp i två delar, 

experimentell och logisk, enligt Johansson och Sandell Ring (2010, s. 237). Den förstnämnda 

(ibid., s. 237) delas in i deltagare (vem eller vad som påverkas/påverkar processen), processer 

(händelse) och omständigheter (var, när, hur). Den logiska (ibid., s. 237) kombinerar satser. 

Den interpersonella metafunktionen menar författarna (ibid., s. 247) förklarar hur ord skapar 

interaktion. Sist sammanbinder den textuella metafunktionen enligt Martin (2009, s. 11) dessa 

två delar och skapar en helhet.  

Enligt Martin och Rothery (1993, s. 144) är den ideationella metafunktionen nära förknippad 

med fältet, den interpersonella metafunktionen med relationen och den textuella 

metafunktionen med kommunikationssättet. Detta innebär att kontexten och grammatiken 

samarbetar nära varandra. Författarna menar att det är detta som gör SFL värdefullt för lärare. 

Känner man till den ena delen, exempel metafunktionen (grammatiken) kan man förstå 

kontexten och dess organisation eller tvärtom enligt Martin och Rothery.  

Appraisal tillhör den interpersonella metafunktionen och kan enligt Johansson och Sandell Ring 

(2010, s. 251) delas upp i tre olika delar; attityd, engagemang och gradering, som är mönster i 

olika texter. Ett evaluerande språk innebär att något av detta används enligt författarna. De 

sammanfattar det som ” … ett känslomässigt språk i en vid bemärkelse.” (Johansson & Sandell 

Ring, 2010, s. 251). 

Figur 1. Språkets olika skikt (vår översättning, Martin, 2009, s. 12) 
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3.2. Sociokulturellt perspektiv 
Vi kommer presentera det sociokulturella perspektivet, som ofta associeras till Vygotsky, med 

hjälp av Säljö (2014) under denna rubrik. Fokus kommer ligga på det sociokulturella 

perspektivets sätt att se på utveckling och kunskap.  

Lärande skiljer sig mellan olika länder då de kulturella omständigheterna inte är lika (Säljö, 

2014, s. 14). Säljö (2014, s. 14-15) beskriver att de kulturella omständigheterna är de olika sätt 

vi lär oss på. Som exempel använder författaren sig av att tidigare när kristendomen var utbredd 

skulle långa texter läras utantill medan dagens samhälle inte kräver detta. I den kulturen vi lever 

i idag ses denna lärmodell varken som stimulerande eller som att tiden används effektivt (ibid., 

s. 15).  

Alla individer har biologiska förutsättningar där Säljö (2014, s. 35-36) beskriver att individen 

först får en biologisk mognad. Detta innebär att individen får en ökad förmåga att samspela med 

omvärlden, genom att till exempel lära sig krypa, gå och prata. Därefter sker en utveckling i 

sociokulturella förhållanden (ibid., s35-36), individens förutsättningar och behov sätts i samspel 

med personer i dess omgivning. 

Ett sätt att se på människans kunskapsutveckling beskrivs av Säljö (2014, s. 119-120) och 

författaren presenterar det föränderliga sätt att se på lärande och utveckling som den närmaste 

utvecklingszonen. Fokus hamnar inte på vad eleven har för begränsningar utan vilken möjlighet 

eleven har för utveckling med rätt stöd (ibid., s. 122). Den närmaste utvecklingszonen är 

området mellan det eleven kan göra själv och det eleven kan göra tillsammans med mer 

kompetenta personer (Säljö, 2014, s. 120). I den närmaste utvecklingszonen menar Säljö (2014, 

s. 122) att vägen till behärskning av komplexa intellektuella och fysiska redskap sker. De 

fysiska redskapen förklarar författaren (ibid., 29-30) som de materiella redskapen. Vidare 

beskriver Säljö (2014, s. 30) de intellektuella redskapen som språket och behärskningen av detta 

redskap är inom det sociokulturella perspektivet centralt för lärande (ibid., s, 97).  

Författaren (ibid., s. 124) förklarar att processen att behärska dessa komplexa redskap har fyra 

faser. Första fasen innebär att elevens kunskap om redskapets funktion och syfte är obefintlig 

varav personen i nästa fas kan hantera redskapet om denne får stöd i samspel med en mer 

kompetent person. Vidare beskriver författaren (ibid., s. 124) att nästa fas innebär att personen 

kan hantera redskapet själv, personen vet alltså när och hur det ska användas, vilket gör att 

stödet kan minskas. Sista fasen är när personen helt utan stöd vet när och hur redskapet används. 

Säljö (2014, s. 125) poängterar också att stödet inte måste komma direkt i samspel med en 

människa utan kan ske genom till exempel instruktioner.  

3.3. Cirkelmodellen 
Utifrån genreteorin menar Callaghan, Knapp och Noble (1993, s. 180) att språket konstrueras 

aktivt och utvecklas i ett socialt sammanhang med hjälp av interaktion. Cirkelmodellen (eng. 

’curriculum cycle’) tar sitt ursprung i detta, menar författarna (ibid., s. 180-181), med en lärare 

som stöttar sina elever. Den utvecklades av Martin och Rothery och var menad att stötta elever 
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med en explicit skrivundervisning. Författarna beskriver modellen som en praktisk tillämpning 

att introducera en genres struktur, mönster och syfte för eleverna. 

Genom sina tre steg (se figur 2) kan den guida eleverna till att förstå en ny genre beskriver 

Callaghan et al. (1993, s. 181). Det första steget (ibid., s. 181), ’modelling’ (även 

’deconstruction’, Martin & Rose, 2005, s. 2), består av att man tillsammans med eleverna tittar 

på ett antal texter inom den valda genre för att se hur dessa är strukturerade. Vidare innebär 

nästa steg (ibid., s. 181-182), ’joint negotiation’ (även ’joint construction’, Martin & Rose, 

2005, s. 2) att man tillsammans, lärare och elever, skriver en text enligt detta. Utöver detta 

förbereder man sig genom till exempel research eller andra aktiviteter för att kunna skapa ett 

innehåll till texten. Det är viktigt, menar författarna (ibid., s. 182), att läraren stöttar och guidar 

eleverna genom genrens struktur och hjälper eleverna att ta dem förbi talspråket till 

skriftspråket. Till sist ska varje elev behärska genren så att var och en skriver en egen text, 

’independent construction’ enligt Callaghan et al (ibid., s. 182). Detta steg involverar att bygga 

upp ämneskunskap, skriva och bearbeta texten. Märker läraren att eleverna inte är med på varje 

steg så backar man för att få med sig alla eleverna. Ett eventuellt sista steg som dessa författare 

(ibid., s. 182) nämner är en kreativ fas där eleverna får möjlighet att utforska genren. Callaghan 

et al. (ibid., s. 182) poängterar att modellen inte är menad att fungera som en begränsning utan 

mer en hjälp att ta eleverna genom detta för att så småningom behärska en ny genre. Ett exempel 

på hur detta kan se ut i praktiken beskrivs av författarna (ibid., 183-189) som en mängd lektioner 

där man parallellt med cirkelmodellens steg gör många aktiviteter som bygger upp 

ämneskunskap. Varje steg i cirkelmodellen arbetar man med inte bara en gång utan flera gånger. 

Författarna visar ingen bild på den beskrivna modellen.  

Enligt den cirkelmodell med tre faser (se figur 2) som presenteras av Martin och Rose (2005, s. 

1-2) innebär den förutom att lära känna och förstå en ny genre (som ovan) även att arbeta med 

att bygga upp fältet, ämneskunskap och bestämma kontext parallellt med varje steg. Det innebär 

också att slutligen kunna förstå en genres struktur samt att ha ett kritiskt förhållningssätt 

gentemot detta. När man arbetar efter denna modell menar författarna (ibid., s. 4) att lärare och 

elever utvecklar ett metaspråk. Till ytan sett är det mest en modell för att utveckla elevers 

skrivande men enligt Martin och Rose (ibid. s. 4) stöttar metoden även elevers läsning. Nedan 

visas denna modell. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Cirkelmodellen (från Martin, 2009, s. 16) 
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Johansson och Sandell Ring (2010, s. 33-39) beskriver cirkelmodellen lite annorlunda. De 

beskriver en modell med 4 faser (se figur 3), där den första innebär att man bygger upp kunskap 

om fältet, den andra där man studerar modelltexter för att förstå genrens specifika struktur, den 

tredje fasen skriver eleverna en text tillsammans med läraren som vägleder dem genom genrens 

olika steg och sist skriver varje elev en egen text men med stöttning av läraren.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.4. Definition av begreppet genre 
Genre är ett begrepp som funnits med länge enligt Kress (1993, s. 31-32) och har en mängd 

olika definitioner. Författaren menar att genre inom denna pedagogik bygger på Hallidays 

språkteori. Den vanligaste definitionen är Martin och Rotherys och innefattar allt som man vill 

veta lingvistiskt om en text. Denna definition ” … focuses most on the purposes of the 

participants who produced the text; on the task that they wished the text to perform.” (Kress, 

1993, s. 32) och varje genre har sina tydliga mönster (ibid., s. 32). Genre med dess mönster 

menar Martin (2009, s. 13) beror på i vilket kulturellt sammanhang man befinner sig i och 

skiljer sig därför åt i olika kulturer enligt Martin. Varje kultur skapar sina specifika mönster. 

Vidare beskriver Martin (ibid., s. 13) genre även som en ’staged goal-oriented social process’ 

vilket innebär att varje genre har sitt specifika stegvisa mönster (’staged’), fokus på ett syfte 

med texten (’goal-oriented’) samt att det är en social process eftersom det alltid innebär en 

interaktion (’social process’). Kress (ibid., s. 32) påpekar att det även inom genreteorin finns 

olika definitioner på genre. Eftersom vi väljer att rikta in oss på Sydneyskolan används därför 

den definitionen som beskrivits ovan. Johansson och Sandell Ring (2010, s. 230) beskriver ett 

antal basgenrer: återgivande, förklarande, argumenterande, narrativ, instruerande samt 

beskrivande.  

  

Figur 3. Cirkelmodellen (vår översättning, från Feez, 1998 & 

Gibbons, 2009 i Schulze, 2011, s. 133) 
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4. Syfte och frågeställning 
Syftet med den systematiska litteraturstudien är att undersöka effekterna av genrepedagogiken 

och/eller SFL utifrån Sydneyskolan. Studier som inkluderas är både nationella och 

internationella och undersöker både första- och andraspråksundervisning. Vi riktar 

undersökningen mot elever i grundskolan eller upp till och med amerikanska ’senior high 

school’. Undersökningen kan bidra till lärare och lärarstudenters kunskap inom ämnet svenska. 

Vår forskningsfråga är följande;  

 Vilka effekter kan genrepedagogiken och/eller SFL ge? 

5. Metod 
I en systematisk litteraturstudie är det viktigt att vara tydlig i sin beskrivning av kriterier och 

metoder för sökning samt urval av artiklar (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 

27). Därför beskriver vi detaljerat studiens datainsamling samt databearbetning utifrån vårt 

problemområde genrepedagogik och/eller SFL i detta kapitel. 

5.1. Datainsamling 
I en kvalitativ systematisk litteraturstudie ska forskaren systematiskt söka efter all relevant 

litteratur inom ett valt ämne (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 31). Metoden för datainsamling 

är både databassökning (ibid., s. 75) samt manuell sökning (ibid., s. 74). Databassökningen 

utgår från tre databaser, ERIC, SwePub samt sökmotorn Google Scholar. Genom det som 

Eriksson Barajas et al. presenterar som manuell sökning (ibid., s. 74) har vi fått kännedom om 

kända studier och forskare inom genrepedagogiken och/eller SFL genom att ha studerat 

referenslistor i för oss tidigare känt material. På så sätt har vi identifierat vårt problemområde 

med tillhörande relevanta sökord enligt det som vi tolkar som steg 1 i urvalsprocessen enligt 

Erikson Barajas et al. (2013, s. 83). Som steg 2 (ibid., s. 83) valde vi sedan att skapa 

inklusionskriterier för att ringa in vårt problemområde. Tabellen med inklusionskriterierna 

finns under rubriken Urval.  

5.1.1.  Databas- och manuell sökning 

Steg 3 i urvalsprocessen enligt Eriksson Barajas et al. (2013, s. 83) är att börja göra sökningar 

i lämpliga databaser. Som tidigare nämnt använder vi oss både av databas- och manuell sökning 

(ibid., s. 74-75). Genom att vi först gör en manuell sökning (ibid., s. 74) får vi tillgång till 

framstående forskare inom genrepedagogiken och/eller SFL vilket gör att vi bygger upp en 

förförståelse kring problemområdet. Denna förförståelse använder vi sedan för att kunna göra 

mer avancerade databassökningar (ibid., s. 75). Förutom framstående forskare har vi även funnit 

nyckelord (ibid., s. 64) som vi använder vid databassökningen. Syftet med den manuella 

sökningen är att kunna få mer relevanta resultat vid databassökningarna. De databaserna vi 

använder är: ERIC, SwePub samt sökmotorn Google Scholar.  

Nedan presenteras databaserna, vilka avgränsningar samt sökord som vi använder vid 

databassökningen. Sökorden är baserade på vår frågeställning Vilka effekter kan 

genrepedagogiken och/eller SFL ge? En tabell för studiens sökhistorik presenteras enskilt under 

rubriken Sökhistorik. 
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5.1.1.1. ERIC 

ERIC (Educational Resources Information Center) är ledande i världen på databaser med 

inriktning undervisning, pedagogik, samt idrottsvetenskap/idrottsmedicin. I denna databas kan 

vi nå internationella artiklar. Genom att använda det Petticrew och Roberts (i Eriksson Barajas 

et al., 2013, s 78) presenterar som booleska operatorer samt att artiklarna ska vara ”peer-

reviewed” kan vi få ner antalet artiklar per sökning vilket underlättar urvalsprocessen. 

Sökorden som används är följande: "systemic functional linguistic", writing, "systemic-

functional grammar", genre, "genre theory", writing, SFL, “functional grammar”, “Christie, 

Frances”, Halliday, elementary, ”Gibbons, Pauline”, "Martin, J, R" och "A Genre-Based 

Literacy Pedagogy". Sökorden är fritextord (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 79) som när flera 

ord hänger ihop står inom citattecken. Sökorden används i kombination med varandra med hjälp 

av booleska operatorer. 

5.1.1.2. SwePub 

SwePub innehåller svenska avhandlingar, artiklar och konferensbidrag från flera lärosäten runt 

om i Sverige. Databasen har inriktningen undervisning/pedagogik. Alla sökningar i SwePub 

avgränsas med att de ska vara refereegranskade. 

Sökorden som används är: genre*, genre, undervisning, Anniqa Sandell Ring, Anna Malin 

Karlsson, "Systemisk funktionell lingvistik", "Systemisk funktionell grammatik", förf:(per 

holmberg), explicit skrivundervisning och genrepedagogik. Sökorden är även här fritextord 

som används i kombination med varandra med hjälp av booleska operatorer. Citattecken 

används om de ord som hänger ihop och vi använder oss av trunkering med hjälp av en asterisk 

(Eriksson Barajas et al., 2013, s. 81).  

Vi fann dock inga artiklar i denna databas som kunde inkluderas efter urval två, läs mer om 

detta under rubriken Urval. 

5.1.1.3. Google Scholar  

Google Scholar innehåller både nationell och internationell vetenskaplig litteratur. Som 

avgränsning söks bara efter litteratur publicerad år 2000 eller senare. Detta gör att vi begränsar 

sökresultatet och kan granska alla resultat. På databasen används även den avancerade 

sökningen för att dra ner på sökresultatet. Genom detta kombineras sökorden som är fritextord.  

Sökorden som används är: Anniqa Sandell Ring, genre*, martin, rothery, elementary,  research, 

results, writing, reading, primary, instruction, circle, education, sydney school, ”Utvärdering av 

Knutbyprojektet”, "genre pedagogy", "language education", effects och cycle. 

5.1.2. Urval 

Vi gör två urval av artiklarna. I urval ett granskar vi artiklarnas rubrik samt abstrakt utifrån 

studiens forskningsfråga Vilka effekter kan genrepedagogiken och/eller SFL ge? och studiens 

inklusionskriterier (se tabell nedan). Genom att granska artiklarnas rubriker samt abstrakt 

uppfyller vi det som Eriksson Barajas et al. (2013, s. 83) beskriver som steg 5 i urvalsprocessen. 

Vi väljer att inte använda oss av steg 4 (ibid., s. 83) eftersom det innebär att söka icke publicerat 

materiel, vilket vi menar inte är relevant för studien. De artiklar som vi anser vara inom ramen 
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för forskningsfrågan och studiens inklusionskriterier i urval ett granskas senare i urval två. I 

urval två granskas artiklarna i sin helhet vilket är steg 6 i urvalsprocessen (ibid., s. 83). Vissa 

artiklar exkluderades redan vid läst syfte medan andra krävde en genomgång av hela artikeln 

för att avgöra om den kunde inkluderas i studien utifrån forskningsfråga och inklusionskriterier. 

I detta steg gör vi även en kvalitetsgranskning av de inkluderade artiklarna vilket ni kan läsa 

mer om under rubriken Kvalitetsgranskning. 

Nedan presenteras inklusionskriterierna som urvalet grundar sig på. 

# Undersökningsfaktor Inklusionskriterier 

1 Publikationer Empiriska studier som är publicerade från år 2000 och 

framåt. 

2 Åtgärd/aktivitet Forskning som undersökt genrepedagogiken och/eller SFL. 

3 Åtgärds resultat Måste associeras till genrepedagogiken och/eller SFL:s 

effekter hos elever. 

4 Deltagare Lärare samt elever inom ramen (åldrar) för den svenska 

grundskolan eller studier upp t.o.m. ’senior high school’. 

5 Beröringsområde De teoretiska ramarna måste tillhöra det som kallas 

Sydneyskolan. All språkundervisning (förstaspråk, 

andraspråk osv.) inkluderas.  

6 Forskare, länder Variation  

7 Forskningsansats Enbart kvalitativa studier inkluderas. 

Tabell 1: Studiens inklusionskriterier 

Vi har valt att inspireras av Mages (2008, s. 144 i Eriksson Barajas et al., 2013, s. 82) när vi 

sammanställer studiens inklusionskriterier. De artiklar som inte kan inkluderas med alla 

kriterierna i tabellen exkluderas från studien. Inklusionskriterierna formulerades under 

datainsamlingen och står till grund för både urval ett och två.  

Som framgår av tabellen inkluderar vi empiriska studier som är publicerade från år 2000 och 

framåt. Studierna ska ha undersökt genrepedagogiken och/eller SFL och deras resultat måste 

kunna associeras till effekter av detta. Deltagarna i studierna ska vara lärare och/eller elever 

inom ramen för den svenska grundskolan eller studier upp till och med ’senior high school’. 

Studierna måste utgå från det som kallas för Sydneyskolan och vi väljer att inkludera all form 

av språkundervisning samt en variation av såväl forskare som länder. Vi väljer att utöver detta 

enbart inkludera kvalitativa studier eftersom den ansatsen enligt Eriksson Barajas et al. (2013, 

s.  43) beskriver ett fenomen, syftar till att tolka och har större närhet till det studerade området 

(ibid., 53). På så sätt anser vi att vi kan få ett mer differentierat resultat och effekterna av 

genrepedagogiken och/eller SFL kan bättre förstås och presenteras. Detta val gör även att vi 

lättare kan jämföra artiklarnas resultat och väva samman dessa eftersom Eriksson Barajas et al. 

(ibid.s, 161) menar att kvalitativa och kvantitativa undersökningar bör presenteras separat.  

5.1.3. Sökhistorik 

Nedan presenteras en tabell med sökhistorik som visar vilken databas och vilka sökord vi 

använt. Den beskriver även antal träffar vid sökningarna samt vilka som inkluderades i urval 

ett och två. De artiklar som finns i urval två är de som ligger till grund för resultaten i denna 
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studie. Observera antalet artiklar i urval två som är tio i tabellen eftersom en artikel påträffades 

vid två sökningar. Det är alltså nio artiklar som används för att besvara vår forskningsfråga 

Vilka effekter kan genrepedagogiken och/eller SFL ge? Vi vill också poängtera att detta inte är 

alla sökningar som är gjorda utan endast de som har resulterat i inkluderade artiklar i urval två.  

Datum Databas Sökord/avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 

140408 Google 

Scholar 

Anniqa Sandell Ring 

 

19 1 1 

140409 ERIC "A Genre-Based Literacy 

Pedagogy" 

2 1 1 

140417 Google 

Scholar 

genre* + martin rothery + 

elementary + research + 

results + writing + reading + 

primary + instruction + circle 

+ education + sydney school 

sedan 2000 

Ca 35 9 4 

140420 Google 

Scholar 

”Utvärdering av 

Knutbyprojektet” 

6 1 1 

140513 Google 

Scholar 

"genre pedagogy" "language 

education" effects cycle 

Sedan 2000 

Ca 79 10 3 

Tabell 2: Studiens sökhistorik 

5.1.4. Kvalitetsgranskning  

I urval två gör vi en kvalitetsgranskning av artiklarna i tre steg. Först kontrollerar vi att 

undersökningarna är gjorda på en godkänd nivå, att forskarna är kopplade till ett högre lärosäte 

och att undersökningarna har en vetenskaplig struktur samt att de är publicerade i en accepterad 

form. De som uppfyller detta gör vi även en artikelöversikt på, där studiernas syfte, urval, metod 

och resultat presenteras (se Bilaga A1-A3). Förutom detta gör vi till sist en mer djupgående 

kvalitetsgranskning som är inspirerad av den mall (se bilaga B1-B4) som presenteras av 

Eriksson Barajas et al. (2013, s. 188-192) för att kvalitetsgranska de kvarstående kvalitativa 

undersökningarna. Det framkommer att majoriteten av artiklarna har ett omfattande 

metodkapitel. Det är dock tre artiklar som inte har detta vilket gör att trovärdigheten för dessa 

är mindre än de andra. Vidare framkommer det att undersökningarna har stringens. Det är också 

värt att nämna att flertalet studier är aktionsforskningar vilket kan påverka dess resultat. Vi är 

också medvetna om att det kan förekomma bias.  

5.2. Databearbetning 
 

Forskaren i en systematisk litteraturstudie ska enligt Eriksson Barajas et al. (2013, s. 31) skapa 

en syntes av data från tidigare empiriska undersökningar genom att systematiskt söka, kritiskt 

granska och sammanställa litteraturen inom det valda ämnet.  

Vi väljer att analysera varje artikel för sig för att sedan analysera artiklarna i relation till 

varandra och till studiens helhet. Vid analysen väljer vi att först kritiskt granska i vilken kontext 

undersökningen är gjord för att förstå undersökningens resultat. Databearbetningens 
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tillvägagångssätt har inspirerats av det som Eriksson Barajas et al. (2013, s. 164) beskriver som 

innehållsanalys. Därför fortsätter vi med att koda artiklarnas resultat utifrån vår forskningsfråga 

Vilka effekter kan genrepedagogiken och/eller SFL ge? För att göra alla artiklar rättvisa i 

processen väljer vi att lägga alla artiklarnas resultat bredvid varandra för att sedan påbörja 

kodningen. Kodningen innebär att vi från resultatet markerar det som kan kopplas till vår 

forskningsfråga, till exempel ”relationella verb” och ”orienteringsfas”. Under denna process 

framträdde vissa kategorier som vi sammanställde i en tabell. Exempel på kategorier är 

”språkliga drag” och ”genrens struktur”. I denna tabell kan vi sedan se likheter och skillnader 

mellan de olika studierna samt inom kategorierna som även Friberg (i Eriksson Barajas et al., 

2013, s. 163) beskriver att man bör göra. Detta steg gör vi två gånger för att försäkra oss om att 

all relevant data inkluderas. Det är dessa kategorier vi presenterar i resultatet. 

5.3. Etiska ställningstaganden 
Som ni nyss läst under databearbetningen är det litteraturen som kommer svara på vår 

forskningsfråga istället för att, som i en kvalitativ undersökning, frågorna ställs till personer 

(Eriksson Barajas et al., 2013, s. 70). Eriksson Barajas lyfter de etiska aspekterna som forskaren 

i den systematiska litteraturstudien bör beakta. Därför kommer vi under denna rubrik beskriva 

vad vi gjort för etiska ställningstaganden.  

Alla artiklar som inkluderas i vår studie redovisas både i tabeller, under rubriken Introduktion 

av artiklar samt i resultatet. Detta var något Eriksson Barajas et al. (2013, s. 70) menar är ett av 

de tre etiska överväganden (ibid., s. 69-70). Det andra övervägandet enligt författarna (ibid., s. 

70) är att det som lyfts fram i resultatet inte endast ska stödja våra åsikter. Därför kommer vi 

presentera allt resultat som kan svara på vår forskningsfråga utan egna värderingar. Vi kommer 

också vara noga med att inte plagiera eller förvränga de inkluderade artiklarnas resultat, något 

som Eriksson Barajas et al. (2013, s. 69) menar är fusk.  

De inkluderade artiklarna enligt Eriksson Barajas et al. (2013, s. 70) ska presentera vilka etiska 

överväganden som gjorts. Några av de inkluderade artiklarna gör detta, vissa mer tydligt än 

andra. De som inte lyft några etiska överväganden har ändå med största försiktighet dolt alla 

uppgifter som kan rubba deltagarnas identitet. Därför anser vi att forskarna, även om det inte 

står explicit utskrivet, har gjort etiska överväganden.  
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6. Introduktion av artiklarna  

Under denna rubrik vill vi introducera de olika studiernas syfte, kontext samt deltagare för att 

underlätta läsningen av vår studies resultat. Observera att denna introduktion inte är en del av 

resultatet utan endast presenteras för att underlätta läsningen av det. 

Vi inspirerades av Eriksson Barajas et al. (2013, s. 160) när vi utformade tabellen nedan. 

Tabellen presenterar artiklarna som är med i resultatet och som ligger till grund för att besvara 

vår forskningsfråga Vilka effekter kan genrepedagogiken och/eller SFL ge?. 

# Författare Kontext Ålder Deltagare Metod Land 

1 Ahn, 

Hyejeong 

Genrepedagogik Åk. 5-6 7 elever Kvalitativ Australien 

2 Firkins, 

Arthur, 

Forey, Gail,  

Sengupta, 

Sima 

Genrebaserad 

och 

aktivitetsbaserad 

pedagogik 

11-18 år 32 elever Kvalitativ Kina 

3 Harman, 

Ruth 

SFL Åk. 5 14 elever, 2 

elever 

presenteras 

Kvalitativ USA 

4 Kuyumcu, 

Eija 

Genrepedagogik F-6 Elever, lärare 

(hela skolan) 

Kvalitativ Sverige 

5 Lee, Icy  Genrebaserad 

pedagogik 

12-13 år 2 klasser á 35 

elever. 6 

elever från 

vardera klass 

presenteras 

Kvalitativ Kina 

6 Ramos, 

Kathleen 

Ann 

Genrebaserad 

undervisning 

Åk. 9-12 20 elever, 6 

elever 

presenteras 

Kvalitativ USA 

7 Sandell 

Ring, 

Anniqa 

Genrepedagogik Åk. 1-3 7 lärare och 

klassrums- 

observationer 

Kvalitativ Sverige 

8 Schulze, 

Joshua 

Mark 

Genrepedagogik 12-15 år 14 elever 

varav 3 

presenteras 

(12-13 år) 

Kvalitativ USA 

9 Simmons, 

Amber 

SFL och 

‘Critical 

Discourse 

Analysis’(CDA) 

High 

school 

60 elever, 7 

elever 

presenteras 

Kvalitativ USA 

Tabell 3: Artikelpresentation. Artiklarna som är med i resultatet presenteras. 

I Teaching Writing Skills Based on a Genre Approach to L2 Primary School Students: An 

Action Research av Ahn (2012) är syftet enligt författaren (ibid., s. 2) att undersöka effekterna 

av att implementera genrepedagogik för att utveckla elevernas skrivkompetens. 

Undersökningen är en aktionsforskning och skedde på en skola i Australien (Ahn, 2012, s. 2) 

samt baserades på Sydneyskolan (ibid., s. 5). Aktionsforskningen är gjord med sju elever från 

Korea och Kina (Ahn, 2012, s. 5). Eleverna hade gått sex månader i ett program för nyanlända, 

därefter tio veckor i ett vanligt klassrum innan undersökningen startade (Ahn, 2012, s. 5), som 

pågick under tio veckor (ibid., s. 2).  
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I Teaching writing to low proficiency EFL students av Firkins, Forey och Sengupta (2007) är 

syftet med undersökningen enligt författarna (ibid., s. 2) att undersöka hur tillämpningen av en 

skrivfokuserad genreundervisning kan ske effektivt inom en viss kontext. Undersökningen 

gjordes enligt författarna (ibid., s. 1-2) på en skola i Hong Kong med engelska som andraspråk 

(ibid., s. 1) samt med elever mellan 11 och 18 år som hade inlärningssvårigheter. Eleverna fick 

en genrebaserad undervisning som hade sitt ursprung i Sydneyskolan (ibid., s. 3-4). Innan 

undersökningen intervjuades skolans rektor, fyra lärare och en fokusgrupp på åtta föräldrar där 

elevernas svårigheter kartlades (Firkins et al., 2007, s. 2). Detta ligger enligt författarna till 

grund för studien.  

I Systemic functional linguistics and the teaching of literature in urban school classrooms av 

Harman (2008) är syftet med studien enligt författaren (ibid., s. 11) att undersöka hur elever 

med kulturella och språkliga skillnader engagerar sig i språkbaserad undervisning som har ett 

fokus på litteratur. Denna undervisning menar författaren ska utveckla en metalingvistisk 

medvetenhet hos eleverna och om hur språket i barnlitteraturen kan vävas samman med deras 

skrivande. Undersökningen sker i en klass på 14 elever men i studien är det två elever som lyfts 

fram samt deras lärare (Harman, 2008, s. 68) och det är detta resultat som svarar på hennes 

forskningsfrågor. Det är två elever från Puerto Rico som numera är bosatta i Rivertown (ibid., 

s. 68) som ligger i USA. Båda eleverna kommer enligt Harman (2008, s. 87, 89) från hem där 

det talas både spanska och engelska. 

I Utvärdering av Knutbyprojektet. Genrebaserad undervisning i en F-6-skola av Kuyumcu 

(2011) beskriver författaren (ibid., s. 7) att undersökningen har två syften i fokus. Det första 

syftet är att göra en bedömning av Knutbyprojektet. Författaren förtydligar att detta innebär att 

se vilka effekter projektet haft på elevernas utveckling kring genremedvetenhet och 

diskurskompetens. Det andra syftet är att beskriva hur implementeringen av genrepedagogiken 

gjordes i de olika skolåren samt i ämnesundervisningen. Genrepedagogiken som 

implementerats på Knutbyskolan är Sydneyskolan (Kuyumcu, 2011, s. 8-16) och tog sin början 

redan år 2006 (ibid., s. 20). Under utvärderingsperioden, som var hösten 2007 till våren 2008 

(Kuyumcu, 2011, s. 17), gick det knappt 400 elever i förskoleklassen till årskurs sex (ibid., s. 

19). Vidare beskriver Kuyumcu (2011, s. 19) att det fanns cirka 50 lärare vilket enligt författaren 

innebär hög personaltäthet. 

I Genre-based teaching and assessment in secondary English classrooms av Lee (2012) menar 

författaren (ibid., s. 120) att syftet med studien är att undersöka hur genrebaserad undervisning 

kan användas för att väva samman undervisning och bedömning i andraspråksundervisning i 

årskurs 7 på en skola i Hong Kong. Den genrebaserade undervisningen som skolan i 

undersökningen fokuserade på är Sydneyskolan (Lee, 2012, s. 121). Lee (2012, s. 122) menar 

att skolan inte använt sig av en genrebaserad undervisning sedan tidigare. Forskaren (ibid., s. 

123) förtydligar också sin passivitet i den studerade skolan och undervisningen under 

undersökningen. Datainsamlingen skedde enligt Lee (2012, s. 124) under ett läsår och 

deltagarna var två klasser i årskurs 7 (eleverna är 12-13 år) på ungefär 35 studenter per klass 

samt två lärare (en i varje klass). Lee (2012, s. 124) beskriver att det valdes ut tolv elever från 

klasserna som är representativa för den stora massan och det är dessa tolv som lyfts fram i 

undersökningen. 
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I Teaching persuasive argument essay writing to adolescent English language learners through 

the reading to learn approach av Ramos (2012, s. 100) beskriver författaren att syftet med 

studien var att undersöka effekterna av en genrebaserad undervisning, hur eleverna upplevde 

detta samt vilka utmaningar det innebär att implementera en genrebaserad undervisning. Den 

sistnämnda menar vi inte är relevant för vår forskningsfråga. Forskaren är även läraren (ibid., 

s. 73), vilken undervisar 20 elever med engelska som andraspråk (ibid., s. 65). Studien pågår 

under åtta veckor (ibid., s. 52) och fokus ligger på den argumenterande (ibid., s. 53) texten. 

Eleverna går i åk. 9-12 (ibid., s. 66) och sex av dessa elever valdes ut för djupare analys (ibid., 

s. 67), vilka representerade mångfalden (ibid., s. 69) i gruppen. Undervisningen är en 

genrebaserad pedagogik med inriktning ’Reading to learn’ (ibid., s. 52), vilken följer fyra steg 

(ibid., s. 54-57). Det första steget (ibid., s. 54) ska hjälpa eleverna att få en överblick av den 

aktuella texten, det andra steget (ibid., s. 55) innebär att de tillsammans med läraren går mer på 

djupet i texten och bland annat läser tillsammans. Med den nyvunna kunskapen och förståelse 

för denna genre skriver de sedan en text tillsammans i steg tre (ibid., s. 56) och till sist skriver 

eleverna egna texter. Forskaren har en kombinerad kvalitativ och kvantitativ ansats (ibid., s. 

100) men vi väljer att endast presentera och använda de kvalitativa delarna.  

I Genrepedagogik: En explicit modell för språk- och ämnesundervisning av Sandell Ring 

(2008) beskriver författaren att syftet med studien är att undersöka hur lärare som arbetar med 

ett genreperspektiv tänker kring sambandet mellan språk och ämnesinnehåll. Författaren (ibid., 

s. 25) förtydligar att studien har en utgångspunkt i Sydneyskolan. Studien är kvalitativ och 

datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer (Sandell Ring, 2008, s. 27), 

klassrumsobservationer och videoobservationer (ibid., s. 28). Sandell Ring (2008, s. 26) 

presenterar att intervjuerna genomfördes på 7 lärare som arbetar genrepedagogiskt och 

observationerna genomfördes enligt författaren (2008, s. 26) på den genrepedagogiska 

undervisningen på två skolor i årskurs 1-3. 

I Supporting the Persuasive Writing Practices of English Language Learners Through 

Culturally Responsive Systemic Functional Pedagogy av Schulze (2013, s. 102-103) är det 

författaren själv samt ytterligare en lärare som undervisar 14 elever med engelska som 

andraspråk (nybörjarnivå). Undervisningen utgår från SFL (ibid., s. 63) och cirkelmodellen med 

fyra faser (ibid., s. 121-122). Syftet (ibid., s. 13) med studien är att undersöka hur SFL kan 

stödja dessa elever i att skriva argumenterande texter (’music review’, ibid., s. 111). Varje dag 

under fem veckors tid träffades de för två och en halv timmes undervisning (ibid., s. 102). 

Eleverna var mellan 12 och 15 år (ibid., s. 102). Schulze (ibid., s. 103) valde ut tre elever, Laura, 

Alex och Yessica, som han ansåg var representativa för klassen för att analysera deras texter. 

Texterna analyserades utifrån SFL (ibid., s. 63-64).  

 

Simmons (2012, s. 47) beskriver i sin artikel A Word in the Hand: Supporting Critical Literacy 

Through a Discourse Analysis of Fantasy, Canonical, and Nonfiction Texts att hon undervisar 

i en ’high school’. Forskaren (ibid., s. 12) menar att undervisningen utgår från Critical discourse 

analysis (CDA) kombinerat med SFL för att utveckla en kritisk språkmedvetenhet. Forskaren 

skriver; ”Critical discourse analysis and systemic functional linguistics are tools that can be 

utilized in providing students a metalanguage to discuss the functions of discourse, enabling 
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them to wield and recognize its many attributes.” (Simmons, 2012, s. 16). Detta arbetssätt 

menar Simmons (ibid., s. 16) alltså kan stödja eleverna att förhålla sig kritiskt till texter. Syftet 

är att undersöka hur SFL kan stödja elevernas kritiska medvetenhet (ibid., s. 6). Under 

undersökningens gång undervisade Simmons (ibid., s. 55) 60 elever men väljer att fokusera på 

sju elever (ibid., s. 70). Dessa menar hon representerar demografin i hennes klass samt 

variationen. De gick igenom olika steg (ibid., s. 58) i arbetet med de olika texterna: beskrivning, 

tolkning, förklaring samt problematisering. Vidare beskriver Simmons (ibid., s. 58-59) att 

eleverna fick arbeta med Harry Potter böckerna, Shakespeare’s Othello samt ett av O’bama’s 

tal.  

 

Simmons (2012, s. 64) gjorde en presentation av diskursanalys samt SFL för eleverna. Vidare 

fick eleverna sedan praktisera detta genom att först göra en provanalys av en text som läraren 

valde ut (ibid., s. 65), följt av att i grupp göra en analys och presentera för klassen (ibid., s. 66-

67) och slutligen avsluta med en individuell uppsats (ibid., s. 68). Forskaren menar att hennes 

undervisning utgår från ett sociokulturellt perspektiv (ibid., s. 62-63) samt cirkelmodellen 

(ibid., s. 63-64) enligt figur 2. 
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7. Resultat 
Här nedan presenteras resultatet av artiklarna som systematiskt bearbetats och kategoriserats. 

Kategorierna beskriver vilka effekter av genrepedagogiken och/eller SFL kan ge eller vad som 

direkt påverkar effekterna.  

Uteslutande alla artiklar som är inkluderade och systematiskt bearbetade i vår studie presenterar 

att elevernas skrivande fått en positiv utveckling (Ahn, 2012; Firkins, Forey & Sengupta, 2007; 

Harman, 2008; Kuyumcu, 2011; Lee, 2012; Ramos, 2012; Sandell Ring, 2008; Schulze, 2013; 

Simmons, 2012). Vi vill att ni har med er detta när ni läser resultatet då vi anser att de kategorier 

vi tagit ut är alla bidragande till att skrivandet utvecklats. Därmed ingår elevernas 

skrivutveckling i alla kategorier.  

7.1. Attityd 
Sex av undersökningarna (Ahn, 2012; Firkins, Forey & Senguptas, 2007; Harman, 2008; Lee, 

2012; Ramos, 2012; Sandell Ring, 2008) demonstrerar att eleverna på något sätt förändrade sin 

inställning gentemot skrivande positivt, vilket visade sig som en positiv attitydförändring, ökat 

självförtroende, större intresse för text samt en personlig utveckling.  

Ramos (2012, s. 309-310) menar att elevernas svar i enkäterna om hur de uppfattat projektet 

tyder på att de har förändrat sin inställning till det mer positiva angående skrivande inom den 

argumenterande genren som de arbetade med. Eleverna har till exempel beskrivit projektet som 

mycket framgångsrikt och att de lärde sig mycket, vilket vi tolkar som att de har en mer positiv 

inställning och möjligen ökat sitt självförtroende. Harman (2008, s.194-195) beskriver en elev 

som stärkt sitt självförtroende som en skrivande person och det tar sig uttryck i hans sätt att 

framföra sin text inför publik men även i en intervju. I Sandell Rings (2008, s. 38) undersökning 

berättar lärarna om att eleverna allmänt har blivit mer intresserade av texter. Enligt Ahn (2012, 

s. 8) utvecklade eleverna i undersökningen ett entusiasmerat förhållningssätt och en mer positiv 

attityd till skrivande. Med hjälp av detta arbetssätt ökade deras självförtroende i skrivning. Även 

eleverna i Lee’s (2012, s. 129) undersökning kan tolkas ha ändrat inställning då lärarna menar 

att dessa blev mer motiverade att skriva. Eleverna i Firkins, Forey och Senguptas (2007, s. 10) 

undersökning verkade även de uppskatta detta upplägg. Om det explicit är skrivandet som de 

har en positiv inställning till eller om det är upplägget i sig är oklart.  

7.2. Metaspråk 
En annan effekt av denna undervisning är att eleverna lärde sig använda ett metaspråk för att 

prata om språk och deras skrivande. Genom att läsa elevernas enkät- och intervjusvar i Ramos 

(2012, s. 309-318) undersökning om deras uppfattning om projektet kan man utläsa att de har 

utvecklat ett metaspråk. Detta för att de uttrycker vad de lärt sig genom att använda speciella 

begrepp tillhörande SFL. Eleverna berättar att de lärt sig att använda nominaliseringar, 

modalverb, skriva opersonligt och auktoritativt, kausala samband m.m. Även lärarna i Sandell 

Rings (2008, s. 34) undersökning menar att eleverna lär sig att använda ett metaspråk men går 

inte mer in på det och gör förtydliganden.  
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När eleverna i Simmons (2012, s. 148-155) gjorde ett test efter att ha arbetat med olika SFL-

analyser visade sig i flera av texterna att de använde sig av ett metaspråk för att förklara sina 

resonemang, vilket både forskaren men även vi kan se från utdragen. Simmons lyfter fram en 

av eleverna som inte bara använder metaspråket men även diskuterar det. Dessa elever använde 

liknande begrepp som i Ramos undersökning. Även Kuyumcus (2011, s. 36, 66) undersökning 

visar att eleverna använder eller är på väg att lära sig använda ett metaspråk. De kan t.ex. 

identifiera och diskutera språket i de olika texterna de arbetar med. Kuyumcu skriver att 

”Eleverna från skolår 4 och uppåt kunde också identifiera verb i olika kategorier, det vill säga 

aktionsverb, mentala, anföringsverb (sägeverb) och relationella verb.” (Kuyumcu, 2011, s. 66). 

 

7.3. Genrens struktur 

Alla undersökningar utom en visar att eleverna lärde sig den/de aktuella genrernas 

uppbyggnad/struktur (Ahn, 2012; Firkins, Forey & Senguptas, 2007; Harman, 2008; Kuyumcu, 

2011; Lee, 2012; Ramos, 2012; Sandell Ring, 2008; Schulze, 2013). Eleverna kunde både känna 

igen och själva konstruera dessa texter.  

F-6 skolan där Kuyumcu (2011) utvärderade implementeringen av genrepedagogiken, arbetade 

explicit med flera genrer. De olika genrernas struktur blev kända för eleverna och detta visar 

sig i elevernas struktur av de olika texterna. Kuyumcu beskriver elevernas förståelse för den 

berättande texten att ”De har blivit medvetna om de olika genrestegen i den schematiska 

textstrukturen: orientering, komplikation och upplösning.” (Kuyumcu, 2011, s. 53). Detta 

framträder även i elevtexter i de andra genrerna enligt Kuyumcu. Även den argumenterande 

texten som Kuyumcu (2011, s. 83-90) menar kan vara svår, visas det med olika elevtexter att 

de också klarar av denna genres struktur (Tes ^ argument ^ slutsats). Dessa elever kunde även 

skilja på olika genrer och dess syfte.   

De båda elevtexterna som Harman (2008, s. 123-220) presenterar visar att de har tillägnat sig 

den specifika genrens struktur. Organiseringen av den ena elevtexten (Harman, 2008, s. 123-

126) visar att eleven har förstått den specifika genrens struktur genom att han delar upp texten 

med en orientering, komplikation och slutsats i stora drag men har även utvecklat varje del. En 

annan text av samma elev visar hans förståelse även för en annan genre (ibid., s. 159-160). Den 

andra elevens narrativa text (ibid., s. 169-173) visar också att han huvudsakligen har förstått 

dragen i genrens struktur även om den avviker något.  

I Ramos (2012, 280-304) undersökning har alla eleverna mer eller mindre lärt sig de olika 

stegen i den argumenterande genren. De sex elevernas texter som analyseras visar att alla 

presenterar argument som sedan utvecklas i separata stycken. Flera av dem avslutade även med 

en slutsats och upprepning av sin ståndpunkt. Forskaren menade att alla utvecklade sitt 

skrivande över lag i denna genre. Även eleverna i Schulzes (2013, s. 209-228) undersökning 

som arbetade med samma genre visade också en ökad kontroll av genrens struktur. SFL 

analysen av de tre fokuselevernas texter visar att de hade förstått den övergripande strukturen. 

Ett exempel är Laura (ibid., s. 209-213) som börjar med att presentera sin åsikt och orienterar 

sina läsare, fortsätter med argument samt avslutar med en sammanfattning och 

rekommendation. De två andra eleverna (ibid., s. 219-220, s. 226-228) har uppfyllt målen för 

det första och sista steget men inte lyckats lika bra som Laura i mellansteget. Detta visar sig 
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även i Ahns (2012) undersökning och hon lyfter fram en elevtext som analyseras. Texten följer, 

även den, den argumenterande genrens struktur med utgångspunkt i ett ställningstagande följt 

av en presentation av argument som senare utvecklas och till slut samlas ihop i avslutningen. 

Sandell Ring (2008), Firkins, Forey och Sengupta (2007) samt Lee (2012) visar också på att 

eleverna i deras undersökningar har förstått strukturen för den specifika genren men det 

presenteras inte lika explicit i dessa. Lärarna i Sandell Rings (2008, s.32-41) menar att eleverna 

får arbeta med och lära sig hur olika texter är uppbyggda och att deras texter har blivit mer 

strukturerade. Vi förstår det som att eleverna har utvecklat en förståelse för genrernas strukturer 

men det utvecklas inte mer än så. Vidare menar Firkins, Forey och Sengupta, (2007, s. 10) att 

eleverna i deras undersökning har både förstått och själva kan skapa texter enligt de två genrers 

strukturer som de arbetade med. Det innebär att de kände till de olika stegen i genrerna, t.ex. 

att i en instruerande text börjar man att presentera målet, följt av olika steg och sedan resultat. 

I intervjuer med eleverna i Lee’s (2012, s. 128) undersökning framgår det att majoriteten av 

eleverna anser att de bland annat lärt sig mer om att strukturera texter. 

 

7.4. Stöttning 

Vi väljer att ta med stöttning som en del av vårt resultat, som kan ses som en effekt av 

genrepedagogiken men inte direkt kopplat till eleverna utan till undervisningen. Som vi ser 

nedan menar författaren att stöttningen i interaktionen mellan lärare och elev är en viktig del 

för elevers textproduktion. 

Arbetet med språk och kunskaper i en kontext bygger mycket på ”tillsammans” och i det arbetet skapar 

läraren modeller/förebilder för hur text kan angripas. Muntlig och skriftlig textproduktion skapas i en 

interaktion mellan lärare och elever och mellan elev och elev. En annan viktig del som framhävs är den 

specifika stöttning läraren ger eleven, inte minst i det egna skrivandet/producerandet av text. (Sandell 

Ring, 2008, s. 34) 

Precis som Sandell Ring (2008, s. 34) menar är stöttning en ”viktig del” av vilken effekt 

genrepedagogiken har på elevernas utveckling. Vidare påpekar Sandell Ring också att det krävs 

att läraren har mycket kunskap om hur funktionell stöttning sker och om elevens närmaste 

utvecklingszon.  

En annan effekt som påträffades och som vi tolkar som stöttning var designen av 

undervisningen. Lee (2012, s. 130) beskriver hur lärarna menade att implementeringen av 

pedagogiken gjort det lättare för dem att planera sammanhängande undervisning som är 

välorganiserad och fokuserad. Vi tolkar att eleverna direkt påverkas av denna effekt då de får 

en väl fungerande skrivundervisning som kan stötta deras skrivutveckling.  

Vi väljer att dela upp stöttningen i två underkategorier, muntlig stöttning och stöttning via 

material. Nedan presenteras de två olika typerna av stöttning. 
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7.4.1. Muntlig stöttning 

Muntlig stöttning är en företeelse vi såg kontinuerligt genom artiklarna. Vi presenterar under 

denna rubrik några exempel på hur lärarna stöttade eleverna muntligt.  

Genomgående i artikeln presenterade Kuyumcu (2011) hur eleverna stöttades med frågor i olika 

sammanhang. Citatet beskriver ett exempel där stöttande frågor hjälpte eleverna att synliggöra 

genrens olika steg; ”Med hjälp av stöttande frågor kunde eleverna få syn på de olika genrestegen 

som sagan bestod av: orientering, komplikation och upplösning.” (Kuyumcu, 2011, s. 36). 

Vidare presenterar även författaren (ibid., s. 58) ett exempel där de stöttande frågorna hjälpte 

eleverna att utveckla sina texters innehåll och utformning. 

Sandell Ring (2008, s. 32) beskriver också vilken roll stöttningen hade i klassrummen. Följande 

citat är ett exempel på hur den muntliga stöttningen skedde enligt författaren; ”De [lärarna] gick 

runt och stöttade genom att vägleda eleverna vidare i texten, påminde om vilken slags text 

eleverna skrev och föreslog passande ord som eleven fick fundera över.” (Sandell Ring, 2008, 

s. 32). Vidare menar Sandell Ring (2008, s. 34) att stöttningen hade stor inverkan på elevernas 

utveckling och uttrycker att läraren är experten som genom stöttning ska hjälpa eleverna att 

själva bli experter.  

En annan muntlig stöttning presenteras av Harman (2008, s. 128) och är en del av 

klassrumsaktiviteter där läraren stöttade eleverna genom samtal och diskussioner. ”In several 

different read aloud and discussion sessions, Julia [läraren] explicitly focused on the importance 

of students incorporating their own life experiences into their writing.” 
(Harman, 2008, s. 128). Harman beskriver genomgående att det var genom lärarens stöttning i 

olika klassrumsaktiviteter som eleverna utvecklade sitt skrivande. 

7.4.2. Stöttning via material 

Förutom den muntliga stöttningen skedde stöttningen också via material, vilket vi visar exempel 

på nedan.  

Vid klassrumsobservationerna för den individuella skrivuppgiften fanns många hjälpmedel för eleverna 

till hands. Berättelsestrukturen hängde exempelvis på klassrumsväggarna. Dessutom fanns det ofta någon 

förteckning över temporala och andra bindeord som eleverna kunde använda för att hitta alternativa 

uttryck. I vissa klassrum var också väggarna dekorerade med tankekartor över olika slags processer 

(verbtyper), exempelvis materiella, relationella, verbala och mentala processer, för att stötta eleverna att 

variera det använda ordförrådet i stället för att upprepa samma ord.  

(Kuyumcu, 2011, s. 45) 

Detta citat presenterar i stort de olika formerna av stöttning via material som presenteras i 

artiklarna. Genom att läsa citatet får vi en bild av att material alltid fanns till hands genom att 

de hängde på väggen, stod skrivet på tavlan eller på annat sätt var lättillgängligt för eleverna. 

Kuyumcu (2011, s. 35) presenterar också att när eleverna stöttades i att skapa en förståelse för 

sagornas innehåll användes ofta konkreta föremål som leksaker, dockor och bilder.  

Harman (2008, s. 128-129) beskriver hur läraren använde sig av barnböcker för att inspirera 

eleverna i deras skrivande. Detta är något som presenteras genomgående av författaren i 
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artikeln. Stöttningen skedde genom att läraren läste högt ur böckerna för att sedan låta barnen 

diskutera bokens innehåll med hjälp av lärarens stöttning. Det visade sig att elevernas texter 

influerades av böckernas innehåll. Harman (2008, s. 129-131) beskriver också hur eleven tar 

hjälp av omgivningen och egna erfarenheter för att skapa berättelsen och dess karaktärer, något 

eleven gjorde då denne inspirerats av andra texter. Författaren beskriver också att eleven, 

genom att ha inspirerats av andra texter, utvecklade sina egna texter genom att förstärka dem 

med bilder. Nedan följer ett konkret exempel om Miguel som är en av eleverna. 

To conclude this section, this analysis shows that through Julia’s scaffolding in classroom activities 

Miguel successfully learned to use real-life experiences and people to create characters and setting. More 

metalinguistic scaffolding during the unit about the connection between character development and 

transitivity, however, might have given him a deeper understanding of how lexical choices influence 

directly whether a character has or lacks agency. In addition, class discussion about the connection 

between text and sociocultural context in literature might have given him the option of using a wider set 

of lexical choices in interweaving his Rivertown and Esselbrook worlds. (Harman, 2008, s. 134) 

Det var inte enbart Harman (2008) som presenterar att modelltexter stöttat eleverna i sitt 

skrivande. Även Schulze (2013, s. 226) och Ahn (2011, s. 6) beskriver att eleverna stöttades 

via modelltexter. Som exempel beskriver Schulze (2013, s. 226) att en elev använde sig av 

modelltexter för att utveckla skrivandet av sin egen text. Lee (2012, s. 129) beskriver också att 

lärarna visat modelltexter för eleverna vilket eleverna i sin tur menar har underlättat för deras 

skrivande genom att deras skrivande fick en riktning och ett bättre fokus. 

7.5. Språkliga drag 
Ytterligare en effekt av genrepedagogiken och/eller SFL är vissa språkliga drag. Det kan vara 

specifika drag för en genre och/eller ord som t.ex. ger texten flyt. Detta återfinns mer eller 

mindre i alla undersökningarna (Ahn, 2012; Firkins, Forey & Senguptas, 2007; Harman, 2008; 

Kuyumcu, 2011; Lee, 2012; Ramos, 2012; Sandell Ring, 2008; Schulze, 2013; Simmons, 

2012). 

Användandet av appraisal verktyg återkom i flera studier. Vid en analys av Laura’s text menar 

Schulze (2013, s. 212) att hon bland annat använder appraisal verktyg för att engagera sina 

läsare då hon för att övertyga sina läsare att lyssna på musikerns sånger vädjar ” … to the 

sensibilities of her readers by using appraisal resources to describe the music as “emotional” 

and “interesting.”” (Schulze, 2013, s. 212). Dessa verktyg används även av Alex och Yessica 

(ibid., s. 222, 231). Det visade sig även i Simmons (2012, s. 141-155) undersökning att eleverna 

använde till exempel modalitet och appraisal för att påverka sina läsare. Även i Ramos (2012, 

s. 280-304) samt Harman (2008, s. 139, 195) visade eleverna prov på att adekvat kunna använda 

ett evaluerande språk. Ytterligare visas det exempel på elevtexter i Kuyumcus (2011, s. 84-85) 

undersökning på användandet av ett evaluerande språk i den argumenterande genren.  

 

För att skriva en argumenterande text menar Ramos (2012, s. 280-304) att vissa grammatiska 

drag krävs för att skapa en bra text. Det visade sig att eleverna lärde sig mycket av detta och de 

använde det adekvat i sina texter. De grammatiska dragen de använde sig av var bland annat 
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nominalgrupper, nominaliseringar, relationella processer och modalitet för att visa sin ställning. 

Forskaren gör en analys på Tikas text: 

Tika proposed her position through a thesis statement that employed the use of a nominalization (e.g., 

having lunch detention policy), the use of a relational process (e.g., is) to state the fairness of this act, and 

a strong modal (e.g., will) and consequential marker (e.g., lead to) to suggest the result of this act. (Ramos, 

2012, s. 284) 

Forskaren menar att Tika använde sig av nominaliseringar, relationella processer, modalverb 

och bindeord. Delar av detta visar Alex prov på i Schulzes studie (2013,  s. 221) då han har 

utvecklat sitt användandet av processer för att göra tydligare beskrivningar i sin argumenterande 

text. Yessica i samma studie (ibid., s. 231) visar förståelse av användandet av modalitet för att 

övertyga men också;  

 

Her use of circumstances contributes both to the conveyance of enthusiasm for her work and a sense of 

urgency for her readers to buy or download Morza’s latest album. She exemplifies this sense of urgency 

through circumstances in the following clause: 

 

If I were you, I would buy it right now, but if you cannot buy- download his 

music. (Schulze, 2013, s. 230)  

Vidare beskriver Ramos (2012, s. 280-304) att eleverna använde sig av olika ord för att binda 

samman sina texter med hjälp av bland annat temaprogression och synonymer. Forskaren 

sammanfattar sedan sin analys av elevernas texter före och efter projektet: 

In summary, although none of the 20 student participants achieved “mastery” of the linguistic resources 

that function to present content authoritatively in a highly coherent persuasive text, the functional 

linguistic analyses of the pretest and posttest essays suggested that these students’ may have developed 

increased control over these linguistic resources as a result of participation in the Reading to Learn 

lessons. (Ramos, 2012, s. 305) 

Denna utveckling av att kunna binda samman sina texter visar även eleverna i Schulzes (2013) 

undersökning prov på. Schulze menar utifrån sina analyser av elevtexter att eleverna kunde 

skapa sammanhängande texter. Laura använde t.ex. konjunktioner, tematisering samt repetition 

för att uppnå detta (ibid., s. 216), vilket även Alex och Yessica (ibid., s. 223, 232) gör. Ahn, 

(2012, s.7-8) gör en analys av en elevtext och där beskriver också hon att eleven t.ex. kunde 

använda bindeord, i detta fallet första och andra. Detta menar även Sandell Ring (2008, s. 38) 

att eleverna får lära sig. Ahn (2012, s. 8) beskriver vidare att eleven varierar sina verb och: 

First of all, modality is used in a number of ways through modal auxiliaries (i.e. should) and emotive 

verbs (i.e. think and believe) to express opinions. The logical relations in the text are clearly established 

through the connectives (i.e. firstly, secondly and therefore etc…). (Ahn, 2012, s. 8) 

 

I stort menar Ahn att eleven har gjort en stor förbättring. De flesta eleverna i Lee’s (2012, s. 

128-129) undersökning beskriver att de lärt sig i vilka tempus de ska skriva i och detsamma 

visar en av eleverna i Harmans (2008, s. 127) undersökning. Firkins, Forey och Senguptas 

(2007, s. 10) undersökning beskriver inte särskilt ingående men menar att eleverna kan 

diskutera lexikogrammatiska begrepp tillhörande den specifika genren de arbetade med. Detta 

kan tolkas som att de utvecklade ett metaspråk men kanske också att de behärskar vissa 

lexikogrammatiska element.  
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I både Kuyumcus (2011, s. 134), Simmons (2012, s. 141-155), Ramos (2012, s. 280-304) och 

Ahns (2012, s. 7-8) undersökningar finns det exempel på att eleven/eleverna har utvecklat en 

förståelse för när författaren bör synas eller inte synas och kan skriva på ett auktoritativt sätt. 

Även Yessica i Schulzes (2013, s. 231) undersökning visar prov på detta. 

Vidare visar eleverna i Kuyumcus (2011, s. 53) utvärdering prov på flera språkliga drag som 

de utvecklat. Eleverna kunde i den berättande genren variera meningsstrukturen, använda för 

genren adekvat tempus, utvecklade nominalgrupper och bindeord. Även i de andra genrerna 

hade de utvecklat språkliga drag (Kuyumcu, 2011, s. 63, 78-79, 89-90). Ett konkret exempel på 

analys av en elevtext beskrivs: ”Tempusformen är preteritum, utom i direkta citat i dialogform, 

som sig bör, korrekt inlett med kolon och ett tankestreck.” (Kuyumcu, 2011, s. 49). 

 

Harman (2008, s. 141-147) beskriver hur eleverna utvecklar lexikala mönster i texten samt 

textens grammatiska sammanhållning genom att låna stilar från kända författare. Förutom den 

lexikala sammanhållningen beskriver Harman (2008, s. 140, 199) hur eleven lärde sig använda 

ett metaforiskt språk samt grammatiska metaforer i sina texter. Samt att eleven visade ha förstått 

några lingvistiska nyckelbegrepp.  

Eleverna i Simmons (2012, s. 141-155) undersökning fick lära sig använda SFL analysverktyg 

för att utveckla kritisk medvetenhet. Eftersom fokus var på kritisk medvetenhet fick eleverna 

inte lära sig hela den funktionella grammatiken men det har ändå satt spår i elevernas texter. 

Först efter deras arbete börjar det tydligare synas att de använder SFL verktygen menar 

forskaren. I ett av testerna var det flera elever som gjorde någon form av SFL analys och 

använde det för en diskussion. Detta kan tyda på att de dels har utvecklat ett metaspråk men 

kanske även språkliga element för deras eget skrivande. Men det är inte lika tydligt i denna 

undersökning som de andra. 

7.6. Ordförråd 

En annan effekt är att eleverna utvecklat sitt ordförråd, vilket vi funnit i fem av artiklarna. 

Nedan presenterar vi på vilka olika sätt denna effekt förekom.  

Harman (2008, s. 197) beskriver att genom arbetet med den explicita skrivundervisningen 

(SFL) kunde eleven skilja på skolspråket och det vardagliga språket. Vi tolkar det som att 

skolspråket innefattade fler ämnesord och ett mer specifikt ordförråd. Precis som vår tolkning 

av Harman beskriver Kuyumcu (2011, s. 63) hur eleverna utvecklade ett ämnesspecifikt 

ordförråd. Att eleverna utvecklade ett ämnesspecifikt ordförråd presenterar även Sandell Ring 

(2012, s. 41) och Schulze (2013, s. 221).  

Sandell Ring (2008, s. 38) menar att undervisningen gav eleverna förutsättningar att använda 

ett mer specifikt ordförråd för att skapa läsbara texter vilket författaren (ibid., s. 41) menar leder 

till att eleverna utvecklade sitt ordförråd. Att eleverna utvecklade sitt ordförråd beskrevs också 

av Ramos (2012, s. 311-312) som också menar att eleverna använde sig av ett mer formellt 

språk i texterna än tidigare.  
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7.7. Övrigt 
Nedan presenteras enskilda effekter eller något som direkt påverkar effekterna. Dessa är inte 

generella effekter och därför väljer vi att inte kategorisera dem utan presenterar dem under 

denna rubrik.   

En effekt som både Kuyumcu (2012, s. 53) och Simmons (2012, s. 147) menar påverkade 

resultatet av deras undersökning var tiden. Kuyumcu (2012, s. 53) menar att tiden till 

implementeringen av den genrepedagogiska undervisningen var knapp vilket gjorde att 

tillämpningen blev ytlig. Simmons (2012, s. 147) beskriver att eleverna kunde ha behövt lite 

mer tid på sig att utveckla sina färdigheter för att känna sig bekväma att använda de nya 

verktygen.  

Simmons (2012, s. 116-146) beskriver att eleverna visade på kritisk medvetenhet, något de inte 

visat tidigare. Detta synliggjordes i hur de hanterade andras texter samt skrev sina egna.  

Författaren menar också att eleverna, genom att göra en SFL-analys, lärde sig att kritiskt 

problematisera och ifrågasätta syfte och språkval något de andra författarna inte poängterat.  

Förutom att eleverna har utvecklat sitt skrivande positivt menar Sandell Ring (2008, s. 39) att 

eleverna även fick en större förståelse för de olika texterna. Firkins, Forey & Sengupta (2007, 

s. 10) beskriver att eleverna även fått en ökad språkförståelse.  

8. Diskussion 
Nedan diskuteras studiens metod och resultat. 

8.1. Metoddiskussion 
Under denna rubrik diskuterar vi metoden för studien och problematiserar de val som gjorts. Vi 

lyfter studiens styrkor och svagheter, kopplar resultatet till syftet, diskuterar vår bearbetning 

samt värderar den vetenskapliga kvaliteten i de valda artiklarna som ligger till grund för 

resultatet.  

Till att börja med baseras vår litteraturstudie på nio artiklar. Vi har gjort en omfattande sökning 

utifrån vårt syfte och vår forskningsfråga och fann inte fler artiklar som kunde användas till 

analys. Detta kan bero på att vi begränsat vår sökning till elevers åldrar inom ramen för den 

svenska grundskolan samt studier upp till och med ’senior high school’ (se inklusionskriterier 

tabell 1). Vi har gjort detta för att vi anser att studier som är gjorda utanför dessa ramar ligger 

för långt bort från vårt område. En annan begränsning var att de empiriska studierna resultatet 

baserats på är från år 2000 och framåt (se inklusionskriterier tabell 1). Detta för att samhället 

och skolan är så förändrat att det inte är relevant med tidigare forskning. Vi vill se hur 

genrepedagogiken fungerar nu och inte hur den har fungerat. Vi valde också att bara inkludera 

Sydneyskolan, dels för att det är den som kommit till Sverige (Hansson, 2013, s. 1, 6-7), dels 

för att denna och nyretoriken skiljer sig åt så mycket (Hyon, 1996, s. 696; Holmberg, 2010, s. 

2-3) att det inte är möjligt att inkludera båda. De nio artiklar som är inkluderade kunde vi göra 

en omfattande analys på som tillförde mycket till studien vilket gör att vi anser dessa nio artiklar 

tillräckliga för studiens tillförlitlighet.  
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Valet av artiklar gjorde vi på grund av spridning av undersökningsländer, metod och forskare 

(se tabell 1 & 3). Detta gör att vi fått ett brett underlag där inte alla leder fram till samma sak 

och riskerar att bli normativ. Å andra sidan kan spridningen göra att de olika sammanhang 

undersökningarna är gjorda i (se tabell 3) inte är tillräckligt jämförbara. De flesta artiklarna har 

utgått från hela genrepedagogiken men en del har bara utgått från SFL och ytterligare en annan 

har valt att kombinera SFL och kritisk diskursanalys. Vidare har artiklarna (Ahn, 2012; Firkins, 

Forey & Sengupta, 2007; Harman, 2008; Kuyumcu, 2011; Lee, 2012; Ramos, 2012; Sandell 

Ring, 2008; Schulze, 2013; Simmons, 2012) olika metoder varav några är aktionsforskning. 

Eftersom dessa forskare har mindre avstånd till det studerade området kan det enligt Bryman 

(2011, s. 356) vara svårare att förhålla sig opartiskt. Men å andra sidan är flertalet av de 

inkluderade aktionsforskningarna omfattande studier. Tre av artiklarna (Ahn, 2012; Firkins, 

Forey & Sengupta, 2007; Lee, 2012) har ett mindre omfattande metodkapitel. Detta påverkar 

deras tillförlitlighet och därför har vi valt att inte lägga lika mycket tyngd på dessa i resultatet.  

Sandell Ring (2008) fokuserade på lärarna och inte eleverna som i de andra undersökningarna. 

Detta innebär att vi fått läsa mellan raderna och göra egna tolkningar om vad eleverna faktiskt 

har lärt sig. Det är inte självklart att eleverna har lärt sig allt det som lärarna beskriver att 

eleverna har arbetat med. Därför har vi varit noga med vad vi använder och har valt utdrag där 

lärarna pratar om vad eleverna gör, vilket vi menar kan tolkas som att de även har lärt sig detta. 

Eftersom vi har varit medvetna om denna problematik har vi försökt undgå det så långt som 

möjligt men det kan ändå ses som en svaghet i resultatet.  

Under arbetets gång har vi gjort en bred sökning i flera databaser och med en stor mängd sökord 

(se Databas- och manuell sökning). Sökorden har vi varierat och kombinerat på flera olika sätt. 

De grundar sig på den inledande läsningen samt nyckelord som använts i andra arbeten. Vi har 

även gjort avancerade sökningar i de olika databaserna samt sökmotorn. Utifrån detta kan 

sökningen och sökorden utgöra en styrka i studien men det återstår ändå att vi kan ha missat en 

del viktiga ord, kombinerat ord som inte ger tillräckligt bra underlag, inte sökt i tillräckligt 

många databaser eller ”fel” databaser samt att sökningen möjligen inte är bred nog. 

Då vi delat upp artiklarna mellan oss innebär det att vi har läst olika mycket av 

resultatbeskrivningarna i de valda artiklarna. Det kan medverkat till att vi ser på underlaget med 

olika ögon under databearbetningen, vilket kan bidra till positiva fördelar för vårt resultat. Vi 

menar att detta gör att kategorierna inte utformats efter förutfattade meningar och att vi ser saker 

som den andra inte har gjort. Men det kan också göra att vi misstolkar resultat på grund av vår 

olika förförståelse. Därför har vi valt att koda och kategorisera två gånger för att om möjligt 

undkomma detta.  

Vi har också valt att under rubriken Introduktion av artiklarna presentera artiklarna i en tabell 

med de olika kontexterna, deltagare, länder och så vidare för att underlätta för läsare. Detta gör 

att varje läsare själv kan göra sin egen tolkning av resultatet samt koppla det till kontexterna. 

Detta gör vi för att skapa transparens i studien för att läsaren ska kunna tolka resultatet utifrån 

dess kontext. 

Resultatet kan möjligen blivit annorlunda om vi hade haft en större förförståelse för 

genrepedagogiken innan studien tog sin början. För att möta detta har undersökningarna 



I färd med att erövra språket: Effekterna av genrepedagogisk undervisning 

Mathilda Klitte Lundgren och Elaine Rolfsson   

 26 

bearbetats ett antal gånger. Under bearbetningen har vår förförståelse ökat och därefter har vi 

gått igenom artiklarna igen med vår nyvunna kunskap.  

8.2. Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilka effekter genrepedagogiken och/eller SFL 

ger och frågan vi ställde var Vilka effekter kan genrepedagogiken och/eller SFL ge? Vårt 

resultat visade på många effekter. Generellt har eleverna förbättrat sin skrivförmåga. Vidare har 

eleverna över lag utvecklat förståelse för olika genrers struktur och texters språkliga drag. De 

har också fått en mer positiv inställning till skrivande, utvecklat metaspråk samt ämnesspecifikt 

ordförråd. Det visade även att stöttning och tid i flertalet av undersökningarna hade stor 

betydelse för kvaliteten. En av undersökningarna visade även att eleverna utvecklade en kritisk 

medvetenhet, vilket inte de andra gjorde.  

Vissa av effekterna var mer självklara än andra, som genrens struktur, metaspråk, språkliga 

drag samt ordförråd. Därför menar vi att det inte är lika intressant att ta upp till diskussion. Vi 

väljer därför att istället lyfta stöttningen, den kritiska medvetenheten, att en del elever blev mer 

positivt inställda till skrivande samt de skilda kontexternas eventuella påverkan på effekterna. 

Detta presenteras under följande rubriker: stöttning, kritisk medvetenhet, attityd och kontext. 

8.2.1. Stöttning 

Vår studie visar på att stöttningen har en direkt påverkan på vilka effekter genrepedagogiken 

och/eller SFL ger. Som vi skrev i bakgrunden är ett av de tre benen som genrepedagogiken vilar 

på det sociokulturella perspektivet. Vi tolkar att cirkelmodellen är den praktiska tillämpningen 

av detta perspektiv. Som framgick av resultatet visade sig att cirkelmodellen gav mycket 

stöttning till eleverna genom bland annat modelltexter och stöttande samtal. Dessa exempel ger 

oss också en insikt i att eleverna stöttades med hjälp av materiella och intellektuella redskap 

(Säljö, 2014, s. 29). Vi vet däremot inte om eleverna stöttades i sin närmaste utvecklingszon då 

vi inte har kunskap om vad de kunde göra på egen hand och inte. Däremot tolkar vi att 

stöttningen kan, precis som Sandell Ring (2008, s. 34) också poängterar, leda till att eleverna 

utvecklar och ska kunna använda nya redskap på egen hand något som cirkelmodellen då kan 

bidra till.  

8.2.2. Kritisk medvetenhet 

Den kritiska medvetenheten visade det sig att endast eleverna i en undersökning har utvecklat. 

Vi menar att detta är väldigt intressant då cirkelmodellen (se figur 2) visar att det kritiska 

förhållningssättet är centralt. Hansson (2013, s. 7) menar att det kan vara en förminskad 

pedagogik som spridit sig och vi ser det möjligt att den kritiska medvetenheten kan vara en del 

som i så fall fallit bort. Däremot menar Hansson (2013, s. 6) att Knutbyprojektet (Utvärderingen 

av Knutbyprojektet) faktiskt har alla delar av genrepedagogiken, och då även det kritiska 

förhållningssättet, vilket vi inte kan se genom vår analys. Detta kan bero på att vi har syftet att 

kolla på pedagogikens effekter på eleverna vilket Hansson inte hade. I så fall kan den kritiska 

medvetenheten vara en del av lärarnas pedagogik men däremot inget som tillämpas av eleverna.  

När Hansson (2013, s. 7) beskriver att pedagogiken inte utvecklats i sin helhet syftar han till 

appliceringen av pedagogiken på svenska skolor. Vi kan dock tillägga att de internationella 
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studierna vi inkluderat i studien övergripande också har en förminskad version av pedagogiken 

då det enbart var en av dem som visade på en kritisk medvetenhet. Om vi dock återgår till 

undervisningen i Sverige ser vi det problematiskt att det inte visar på att eleverna tillämpat ett 

kritiskt förhållningssätt då det lyfts fram i Lgr 11 (Skolverket, 2011b, s. 13) i de övergripande 

målen att eleverna ska ha ett kritiskt tänkande.  

För att ytterligare problematisera bristen på tillämpning av den kritiska medvetenheten vill vi 

lyfta fram cirkelmodellen med fyra faser (figur 3) där den kritiska medvetenheten inte är lika 

synlig som i Martins (2009, s. 16). Vi menar då att valet av cirkelmodell kan vara avgörande 

för elevernas utveckling av en kritisk medvetenhet. Vidare menar vi att det kanske är 

fördelaktigt att använda sig av Martins cirkelmodell då det tydligt är utskrivet att den kritiska 

medvetenheten ska vara en del av undervisningen.  

Som tidigare nämnt lyfter Simmons (2012, s. 116-146) att eleverna arbetade med CDA och 

SFL för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Elevernas utveckling av detta kan bero på att 

forskaren använt sig av CDA men vi förstår det som att en del av hennes utgångspunkt i 

undervisningen är cirkelmodellen (Simmons, 2012, s. 63-64) vilket även det kan ha bidragit till 

elevernas utveckling. Vi vill poängtera att forskaren har ett stort fokus på den kritiska 

medvetenheten då hon specifikt arbetat med CDA därför vill vi ännu en gång poängtera att det 

vore mer fördelaktigt att använda Martins cirkelmodell då den kritiska medvetenheten är 

explicit utskriven i denna.  

8.2.3. Attityd 

En oväntad effekt var elevernas ökade positiva inställning till skrivande. Detta ser vi som ännu 

en motivering till att en implementering av genrepedagogiken i de svenska skolorna kan vara 

positivt. Speciellt eftersom det i Lgr 11 står att ”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse 

för att läsa och skriva.” (Skolverket, 2011b, s. 222). Det är möjligt att denna effekt inte har sitt 

ursprung i genrepedagogikens implementering utan kan vara den enskilda lärarens engagemang 

och intresse. Men vi ser även att det kan vara pedagogikens upplägg som engagerar den enskilda 

eleven.  

8.2.4. Kontexten 

Undersökningarna som vårt resultat baseras på är gjorda i väldigt skilda kontexter. Firkins, 

Forey och Sengupta (2007) utgår från en genrebaserad och aktivitetsbaserad pedagogik. 

Simmons (2012) utgår från SFL (se Språkteorin) och CDA (se Introduktion av artiklarna) och 

resterande (Ahn, 2012; Harman, 2008; Kuyumcu, 2011; Lee, 2012; Ramos, 2012; Sandell Ring, 

2008; Schulze, 2013) utgår från genrepedagogiken men med lite olika inriktningar och utifrån 

antingen cirkelmodellen med tre (se figur 2) eller fyra faser (se figur 3). Detta menar vi kan 

påverka effekterna och gör att de effekter vi påträffat inte nödvändigtvis kan generaliseras eller 

överföras till andra kontexter. Utöver detta sker undervisningen i undersökningarna i både 

första- och andraspråk. Vi anser att vi inte har tillräcklig stor insyn i de språkliga element som 

är signifikanta för första- respektive andraspråksinlärning för att kunna beskriva hur dessa 

skiljer sig åt. Möjligheten att det kan skilja sig åt vill vi dock belysa. Trots detta har vi till stora 

delar påträffat liknande resultat i undersökningarna vilket gör att vi i denna studie ändå valt, 
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med största försiktighet, att jämföra likheter och skillnader mellan resultaten i de olika 

kontexterna.  

Förutom dessa olika kontexter vill vi även problematisera att undersökningarna är gjorda i olika 

länder (se tabell 3). Skolorna i de olika länderna har olika ramar att följa vilket kan göra det 

problematiskt att jämföra effekterna av undervisningen. Eftersom studien undersöker en viss 

pedagogik anser vi ändå att undervisningarnas övergripande utformning är liknande även om 

de olika lärarna självklart måste anpassa undervisningen till landets ramar för utbildning. Detta 

anser vi gör det möjligt för oss att, precis som vi nämnde tidigare, jämföra effekterna med 

största försiktighet.  

9. Konklusion och implikation 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilka effekter genrepedagogiken och/eller SFL 

kan ge. Som tidigare nämnt kan vi genom studien peka på flera effekter av undervisningen med 

genrepedagogiken och/eller SFL. Vi har i vår studie lyft fram följande effekter: eleverna har 

utvecklat sitt ordförråd, ett metaspråk när de talar om språk, sina texters språkliga drag och 

genrestruktur samt sin attityd till skrivande. Förutom effekterna visade också studien vad som 

direkt påverkar effekterna av genrepedagogiken och/eller SFL så som tiden och stöttning.  

De effekter som denna studie visar på gör det möjligt för oss att se genrepedagogiken som en 

fördelaktig pedagogik att använda sig klassrummen runt om i Sverige. De effekter som vi lyft 

fram i undersökningen är effekter som till många delar är samstämmiga med Lgr 11 

(Skolverket, 2011b). Vi har i diskussionen lyft fram den kritiska medvetenheten men vi ser 

också att många av effekterna uppfyller syftet för svenska (Skolverket, 2011b, s. 222). I Lgr 11 

står det att eleverna ska kunna uttrycka sig för olika syften i olika sammanhang och de ska 

också kunna formulera sig i olika slags texter samt utveckla ett rikt varierat språk. Detta är 

några exempel vi lyfter fram och vi hoppas att ni, precis som vi, kan se att detta är tätt förknippat 

med vår studies resultat. Visserligen är resultatet baserat på både internationella och nationella 

studier men med vissa justeringar menar vi att genrepedagogiken och/eller SFL kan vara 

tillämpbart på vårt skolsystem, styrdokument och med våra förutsättningar. Dock är det av vikt 

att lyfta de olika undersökningarnas kontexter som gör att detta inte är direkt överförbart. 

Däremot är vår nya förståelse av denna pedagogik att det endast finns vissa grundläggande idéer 

kring undervisningens design men sedan är det varje lärare och dess elever de som kan 

möjliggöra att lärande kan ske. Vidare är vår lärdom att det för läraren är mycket att sätta sig in 

i men enligt vår uppfattning är att det är mödan värt!   

Vi önskar att det skulle bedrivas mer forskning på genrepedagogikens implementering på skolor 

i Sverige då vi blivit medvetna om att det är flera skolor i Sverige som tillämpat pedagogiken. 

Det vore intressant att se vilka effekter implementeringen visat på i dessa skolor. Vi har också 

blivit medvetna om att den forskning som finns ofta syftar på tvåspråkiga elever där det 

undervisade språket är deras andraspråk. Därför vore det av intresse att vidare forskning bedrivs 

på undervisning i elevers förstaspråk för att se om pedagogiken har lika många fördelar med de 

förutsättningarna.  
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