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Sammanfattning     Denna kunskapsöversikt visar att genrepedagogik är ett stöd för 

undervisning, vilket innebär att både lärare och elever kan få stöttning genom de strukturer 

som genrepedagogiken ger. Lärare kan strukturera upp sin undervisning genom stöttning och 

eleven kan få en förbättrad språkmedvetenhet. Forskning visar att elever och lärare ser 

genrepedagogik som en fungerande teori men att de behöver utveckla sin genremedvetenhet. 

Det existerar en kunskapsklyfta mellan elever och därmed en utmaning för lärare att kunna 

individanpassa undervisningen. Genrepedagogik är en alternativ teori som kan underlätta för 

elevens skriftliga språkutveckling och skapa struktur för lärarens undervisning. Syftet med 

denna kunskapsöversikt är att undersöka tidigare forskning om genrepedagogik som ett stöd 

för undervisning, samt att utforska hur genrebaserad pedagogik kan beskrivas utifrån lärarens 

och elevens perspektiv. Insamling av artiklar och avhandlingar har skett genom ett 

systematiserat tillvägagångssätt. Kunskapsöversikten innehåller ett resultat där två teman 

presenteras utifrån vetenskaplig forskning.  
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Förord 

Att ha gjort en kunskapsöversikt över genrepedagogik har varit lärorikt för oss för att kunna ta 

till oss ny kunskap. Genrepedagogik kan vara en möjlig teori att använda sig av i vårt framtid 

yrke som lärare. Vi tror att om fokus läggs på språket kan kunskap skapas mer lättillgängligt. 

Därför har denna kunskapsöversikt skapat möjligheter för oss att förstå genrepedagogik som 

en alternativ teori och vad den innebär som stöd för undervisning.  

Vi vill speciellt tacka våra handledare Kristina Holmberg och Tina Kullenberg för deras 

engagemang samt stöd. Vi vill även tacka varandra för ett gott samarbete och en lärorik 

uppsatsskrivning som vi fördelat rättvist. Vi har tagit hänsyn och dragit lärdomar av varandras 

reflektioner. Till sist vill vi tacka våra nära och kära som stöttat oss i processen till en färdig 

kunskapsöversikt. 
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Sammanfattning/Abstract  
 

Denna kunskapsöversikt visar att genrepedagogik är ett stöd för undervisning, vilket innebär 

att både lärare och elever kan få stöttning genom de strukturer som genrepedagogiken ger. 

Lärare kan strukturera upp sin undervisning genom stöttning och eleven kan få en förbättrad 

språkmedvetenhet. Forskning visar att elever och lärare ser genrepedagogik som en 

fungerande teori men att de behöver utveckla sin genremedvetenhet. Det existerar en 

kunskapsklyfta mellan elever och därmed en utmaning för lärare att kunna individanpassa 

undervisningen. Genrepedagogik är en alternativ teori som kan underlätta för elevens 

skriftliga språkutveckling och skapa struktur för lärarens undervisning. Syftet med denna 

kunskapsöversikt är att undersöka tidigare forskning om genrepedagogik som ett stöd för 

undervisning, samt att utforska hur genrebaserad pedagogik kan beskrivas utifrån lärarens och 

elevens perspektiv. Insamling av artiklar och avhandlingar har skett genom ett systematiserat 

tillvägagångssätt. Kunskapsöversikten innehåller ett resultat där två teman presenteras utifrån 

vetenskaplig forskning.  

 

Nyckelord: Genre, genrepedagogik, textstruktur, språk, stöttning   
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1. Inledning och Bakgrund 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning upptäckte vi att elever i årskurs 3 inte alltid 

uppnådde målen för att skriva genrer, exempelvis faktatexter. I skolans värld finns det elever 

med olika bakgrund och förutsättningar. Skolverket (2011, s. 14) föreskriver att läraren ska 

“ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”. 

Martin och Rose (2013) beskriver en kunskapslucka mellan olika elevgrupper och att 

genrepedagogik är ett alternativ för att alla elever ska kunna uppnå kunskapskraven. Ett 

problem är således att det finns en kunskapsklyfta mellan elever, och därtill den pedagogiska 

utmaningen att som lärare lyckas stötta varje individ i sin skrivutveckling.  

Hyland (2007) skriver om genreteori som ett sätt för läraren att hjälpa sina elever till att 

producera effektiva och relevanta texter. Kuyumcu (2013) uttrycker lärares stöttning för 

eleven som en viktig del i arbetet med genrepedagogik, att läraren ledsagar eleven genom vad 

Vygotskij nämner som den närmaste utvecklingszonen. Inte bara lärarens stöttning är av vikt 

utan också elevernas samarbete och stöttning av varandra. 

Under rubriken Centralt innehåll för svenska i läroplanen (Skolverket, 2011) står det: 

”lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form 

och innehåll, samt strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras 

typiska upp-byggnad och språkliga drag.” (s. 223) Genrepedagogik är en teori som kan ge 

elever förutsättningar att förstå och skapa strategier både för läsning och skrivning (Hyland, 

2007). Hyland (2003) menar att skrivande är en grundläggande resurs för att kommunicera 

med andra och få förståelse för omvärlden. Han menar vidare att genre är centralt för det sätt 

vi väljer att konstruera, förhandla och ändra vår uppfattning om andra och oss själva. Med 

Skolverkets ord ska ”skolan ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan 

använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” (Skolverket, 2011, 

s. 13). Hyland (2007) menar att genom de olika texternas genrer kan eleven utveckla sitt språk 

och lära sig skriva för läsaren.   

 

Genrepedagogik utgår från tre teorier: Vygotskijs sociokulturella perspektiv, Hallidays 

systemisk-funktionella grammatik samt Martins och Rotherys “skolgenrer” och “cykeln för 

undervisning och lärande” (Johansson och Sandell Ring, 2012). Martin och Rotherys 

skolgenrer fokuserar på specifika genrer, ämne, språk, språkliga mönster samt ett gemensamt 

metaspråk. Enligt Johansson och Sandell Ring (2012) är cykeln för undervisning och lärande 

en utgångspunkt i det språk- och kunskapsutvecklande arbetet i alla skolämnen. Lärare och 
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elever använder språket för att skapa och få förståelse för nya kunskaper. Enligt Turuk (2008) 

handlar Vygotskijs teori om att lära genom samarbete, stöttning och inom den närmaste 

utvecklingszonen. Kyumcu (2013) menar att Hallidays systemisk-funktionella grammatik är 

en språkteori som lägger grunden för genrepedagogik. Teorin handlar om att fokusera på 

språk och situationskontext, dvs. att använda språket som kommunikation och fokusera på 

grammatik som betydelseskapare. Martin och Rose (2012) delar in genrerna i olika 

genrefamiljer och dessa är: berättandefamiljen, faktafamiljen och evaluerandefamiljen. Varje 

familj är en slags genre som har en typisk uppbyggnadsstruktur med speciella språkliga drag. 

 

I följande kunskapsöversikt undersöks tidigare forskning om genrepedagogik som ett stöd för 

undervisning, samt hur genrebaserad pedagogik kan förstås utifrån lärarens och elevens 

perspektiv. 

2. Syfte 
 

Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka tidigare forskning om genrepedagogik som 

ett stöd för undervisning, samt att utforska hur genrebaserad pedagogik kan beskrivas utifrån 

lärarens och elevens perspektiv. 

 

Forskningsfrågor: 

 

● Vilken existerande forskning finns kring genrepedagogik som stöd för undervisning? 

● Vad säger forskning om genrepedagogik med avseende på lärarens och elevens 

perspektiv?   
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3. Metod 
 

I detta avsnitt förklaras tillvägagångsättet för insamling och analys av data samt sökning av 

vetenskaplig litteratur och bearbetandet av material.  

  

3.1 Databearbetning 
Artiklar och avhandlingar har samlats in systematiskt och noggranna anteckningar om källan 

har förts in genom hela insamlingsprocessen (Bryman, 2011). Artiklarna har bearbetats med 

sikte på ett specifikt resultat som är att kunna besvara forskningsfrågorna och syftet i studien. 

Avhandling- och artikelsökningar har skrivits in i en översiktstabell och i Bilaga A1 kan 

sökorden avläsas i tabellen. Med hjälp av tabellen har samma sökord kunnat undvikas och det 

är lätt att ha kontroll på sökningarna. En artikelöversiktstabell (se Bilaga B1) har skapats i 

samband med lästa artiklar och avhandlingar. I artikelöversiktstabellen finns använda studier 

från resultatet i denna kunskapsöversikt. Varje studie presenteras i artikelöversiktstabellen, 

här kan publikationsår, land, författare, titel, syfte, metod, urval och slutsats utläsas.       

 

Kunskapsöversikten är skriven i Google Drive för att båda två ska kunna föra in enskilda 

sökningar och göra ändringar i dokumentet. Under arbetets gång har sökord, avgränsningar 

och antal träffar förts in i översiktstabellen (se bilaga A1). Även vilka vetenskapliga artiklar 

som använts i forskningsöversikten har förts in i översiktstabellen. Den vetenskapliga 

litteraturen har sökts i databaser som, Google Scholar, ERIC- ebsco, ERIC-ProQuest och 

Summon. Google Scholar är en databas där flera olika sorters artiklar hittas och den har 

framförallt använts vid sökning av artiklar som hittats i referenslistor. Google Scholar har 

även använts vid någon enstaka sökning. ERIC-ebsco och ERIC-ProQuest är två databaser 

där artiklarna enbart handlar om pedagogik samt utbildning och från databasen har flera 

artiklar som är relevanta för studien använts. Summon är en databas som finns tillgänglig på 

högskolans bibliotek och här kan olika artiklar inom olika områden hittas. Även från denna 

databas har flera artiklar funnits relevanta och stor del av våra sökningar har gjorts på 

Summon. Annan vetenskaplig litteratur är också hittad i tidigare artiklar och avhandlingar. 

Avhandlingarna har hittats på avhandling.se och här kan material med flera olika syften hittas 

under olika områden. Artikel- och avhandlingssökningen är begränsad av peer-reviewed. 

Artiklarna har också begränsats med “tidskriftsartiklar” för att minska antalet funna artiklar i 
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en sökning. Sökningen har också begränsats med artiklar från senare år för att skapa en mer 

relevant forskningsöversikt av genrepedagogik. 

 

Materialet har behandlats av båda författarna till denna kunskapsöversikt för att skapa en 

helhetsbild av forskningen och det viktigaste innehållet har kondenserats, reducerats och 

fokuserats. Sammanfattning, syfte, metod, vetenskapsteori, resultat och slutsats i alla artiklar 

samt avhandlingar har studerats för att skapa en tematisk helhetsbild. Systematiskt togs en 

artikel eller avhandling i taget och nyckelord skapades på post-it lappar. Därefter påbörjades 

kategoriseringen av studierna för att skapa teman. 

 

Resultatet innefattar en systematisk struktur byggt på två utvalda teman. Dessa teman är 

konstruerade utifrån det sammantagna innehåll som våra vetenskapliga texter uppehåller sig 

vid. I tabellen nedan kompletteras dessa innehållsliga teman med nyckelord av pedagogisk 

relevans. Nyckelorden är utvalda av författarna till denna kunskapsöversikt och är tänkta att 

leda läsaren genom resultatet. Temat genrepedagogik och läraren handlar om lärarens 

arbetssätt och perspektiv på genrepedagogik. Temat genrepedagogik och eleven handlar om 

elevens utveckling och perspektiv på genrepedagogik. 

 

Resultatet är systematiserat enligt följande tabell: 

 Läraren  Eleven 

Genrepedagogik • Samarbete  

• Målinriktad 

• Stöttning 

• Tydlighet 

•  Kunskap  

• Språk  

• Struktur  

• Berättandetexter 

• Genremedvetenhet  

• Elevtexter  

 

Tabellen innefattar resultatet av artiklarna och kan systematisk avläsas och ses i resultatdelen. 

Samtliga tidskrifter som artiklarna är hittade i är peer-reviewed, vilket innebär att en 

sakkunniggranskning har utförts. Artiklarna innehåller alla element som Eriksson Barajas, 

Forsberg, Wengström (2013) menar att en vetenskaplig artikel ofta innefattar. Dessa element 

är: Sammanfattning, inledning eller bakgrund, syfte, metod, resultat eller analys och 

diskussion med en slutsats. Även avhandlingarna innehåller dessa element. 
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4. Resultat 
 

Nedan följer en presentation av resultatet utifrån kunskapsöversiktens syfte. Syftet med denna 

kunskapsöversikt är att undersöka tidigare forskning om genrepedagogik som ett stöd för 

undervisning, samt att identifiera genrebaserad pedagogik utifrån lärarens och elevens 

perspektiv. Resultatet innefattar en systematisk struktur byggt på två utvalda teman (se 

tabellen ovan på s. 7).  

 

4.1 Genrepedagogik och läraren  
 

I studien av Lee (2012), gjord på data från intervjuer och observationer från två klassrum i 

Hongkong, visar resultaten att lärarna träffades för att planera undervisningen och dela upp 

arbetet. Lärarnas samarbete och delade vision visade sig vara hjälpsam för undervisning och 

implementering av genrepedagogik. Lärarna ansåg att 12-13 åriga elever fick mer motivation 

till att skriva med hjälp av genrepedagogik, men att det samtidigt kan hindra elevernas 

kreativitet. Enligt Lee (2012) menade lärarna att de fick självförtroende och har utvecklats 

personligen genom arbetet med genrepedagogik. Lee (2012) menar att en bidragande faktor 

till att arbetet med genrebaserad pedagogik fungerade berodde på lärarnas kunskap och 

färdigheter, som kan liknas med Pressleys et al. (2001) resultat. Pressley et al. (2001) grundar 

sin studie i observationer på elever från fem olika skolor i USA. Studien är uppdelad efter 15 

lärarpar i olika områden. Det var 30 stycken klasser med 6-7 åriga elever som deltog i studien 

och det krävde 15-30 timmar observationer i varje klassrum. Uppgiften visade sig vara 

komplex och krävde tid och engagemang av lärarna under en lång tid. Det visade sig vara 

viktigt att lärarna var välinformerade och gav de instruktioner som eleverna var i behov av. 

Resultatet av Pressley et al. (2001) visade sig vara effektivt för både lärare och elever 

eftersom lektioner med mål bidrar till utveckling. McTavishs resultat liknar Pressleys et al. då 

läraren måste vara tydlig med att instruera eleven det textgenrer som texten bygger på. 

McTavish (2008) skriver om en flicka i 8-års ålder som genomför olika genreuppdrag. Data 

som samlats in är i form av intervjuer, observationer och filminspelningar. Studien är gjord i 

västra Kanada under en två månaders period. Resultatet visar att flickan var duktig på att 

skriva och använde sig av läsning inte bara i skolan utan också hemma, men att flickan hade 

svårt att tolka informationstext. Flickan hade svårt att förstå texten och kunde inte följa 
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mönster som texten innefattade. Detta menar McTavish (2008) att läraren måste lära ut till 

eleverna då textmönstret inte ser lika ut i olika textgenrer. 

 

Ahns (2012) studie visar att lärares stöttning gjorde eleverna medvetna om olika texters 

uppbyggnad. Stöttningen gjorde också att eleverna tidigt kunde skapa en struktur i sitt 

skrivande för att medvetet kommunicera med mottagaren. Ahn (2012) påpekar att läraren 

behöver utveckla ett sätt att få med elevernas individuella röster i sina texter, vilket betyder att 

de inte får glömma sin språkliga bakgrund. Lärarna behöver också anpassa undervisningen 

efter varje elev oavsett om de planerar efter en genrebaserad struktur eller inte (Ahn, 2012). 

Ahns studie är gjord i Australien på 10-12 åringar, studien består av observation, bedömning 

av elevtexter samt elev- och lärarkommentarer. Projektet varade under tio veckor och tio 

elever med engelska som andraspråk deltog. Harman (2013) kom fram till slutsatser som 

stärker Ahns resultat i att läraren ska ta instruktionerna försiktigt men tydligt och ta ett steg i 

taget och låta eleverna själva använda sig av instruktioner som läraren ger. Hon menar vidare 

att ge instruktioner som fokuserar på språket kan eleven utveckla medvetenhet och har då 

förutsättningar för att skapa ett mer avancerat skrivande. Harmans studie är gjord i USA på 

elever i femte klass som är mellan 10-11 år. Studien fokuserar på att analysera elevtexter och 

observera läraren. Läraren ger eleverna instruktioner för att skriva texter i olika genrer.  

 

Även Lees (2012) resultat visar att eleverna hade användning av genrebaserade instruktioner, 

men att genrepedagogik också kunde vara komplicerat och tråkigt eftersom läraren fick 

förklara olika termer. Studien visade också att elevernas motivation och språkliga kunskaper 

sedan tidigare gjorde att lärarna hade lättare att implementera genrepedagogik i 

undervisningen. 

 

4.2 Genrepedagogik och eleven 
 

Resultatet av de Oliviera och Lans (2014) studie visar att elever har svårt för att lära sig 

genrer inom vetenskap, men att genrebaserad pedagogik kan utveckla akademiskt skrivande. 

de Oliviera och Lan (2014) menar att elever i allmänhet har svårt att skriva vetenskapsgenre 

medan andraspråkselever har en extra utmaning eftersom de både utvecklar sitt språk och 

kunskapsinnehåll. de Oliviera och Lan menar att vetenskapsgenre är det som krävs när man 

ska kunna utveckla ny kunskap. Vetenskaplig kunskap blir lättare för eleverna att förstå 
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genom vetenskapsgenrer. Resultatet av studien är påfallande lik både Harman (2013) och 

Yasudas (2011) forskning. Forskarna är överens om att genrepedagogik är positivt för 

undervisning. Harman (2013) menar precis som de Oliviera och Lan att fokus på 

genrepedagogik är nyckeln för 9-11 åringar. Hon menar vidare att eleverna får en förbättrad 

språkmedvetenhet om hur de kan expandera val av begrepp i sitt skrivande. Harman (2013) 

menar att genrepedagogik är ett bra sätt för eleverna att lära sig strukturen på texter. de 

Oliviera och Lan (2014) samt Yasuda (2011) skriver om möjligheten hos genrepedagogik för 

att utveckla språket. Elever med andraspråksinlärning utvecklar båda sina språk, förstaspråket 

och andraspråket. Yasuda (2011) skriver att eleverna gjorde stora framsteg under arbetet med 

genrepedagogik och skapade en genremedvetenhet. Elevernas medvetenhet ändrades allt 

eftersom deras skrivning utvecklades. Hennes studie grundas i 70 japanska studenter som 

läser på universitet. Studenterna har japanska som förstaspråk och läser engelska som 

andraspråk. Vid tre olika tillfällen får studenterna skriva varsitt mail på engelska med hjälp av 

instruktioner.  

 

 

Bergh Nestlogs (2009) studie grundar sig på 10-12 åriga svenska elevers skrivande av 

argumenterande texter utifrån olika perspektiv, textens innehåll, form och funktion. Utöver 

elevernas texter består studien av observationer av undervisning, elev- och lärarintervjuer, 

elevenkäter samt lärares skriftliga kommentarer till elevtexterna. Studien visar att elevernas 

texter har fungerande “perspektivdimensioner”, men att de är mer eller mindre utvecklade 

genom de olika perspektiven, de tre “perspektivdimensionerna” är relief (abstrakt eller 

figurativ bild), hierarki (rangordning med ett utpräglat styre) och sekvenser (ordningsföljd). 

Bergh Nestlog (2009) menar vidare att argumenterande texter behöver lyftas fram och att det 

är en genre som är väsentlig för det demokratiska samhälle vi lever i idag. Precis som i Bergh 

Nestlogs studie påpekar Zecker (1996) att elever befinner sig i olika utvecklingsstadier, men 

till skillnad från Bergh Nestlog visar Zeckers resultat att eleverna utvecklades allteftersom 

studien pågick. Zeckers studie är gjord i USA och både förskolebarn och 6-7åringar är med i 

studien. Eleverna skrev tre olika texter, bestående av en berättelse, ett personligt brev och en 

inköpslista, under ett år skrev de texterna tre gånger. Att skriva en inköpslista var mer känt för 

eleverna än att skriva en berättande text. Under utvecklingens gång innehöll elevernas texter 

mer struktur och blev tydligare att läsa, de kunde lättare känna igen genrer (Zecker, 1996). I 

Thwaites (2006) studie bekräftar hon att genreskrivning gjorde eleverna till bättre skrivare 

och utökade deras ordförråd. Thwaites (2006) studie är gjord i en Australiensisk skola under 
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tre års tid på 21 stycken 8-års elever med olika kulturella bakgrunder. Forskningen sträcker 

sig över en tioveckorsperiod och är grundad i både kvalitativa och kvantitativa data. 

 

Thwaites (2006) studie visar att berättandetexter är vanligast förekommande i klassrummen 

och att lärare lägger stor vikt vid denna genre. Hon menar vidare att det finns flera sätt att 

skriva och uttrycka sig samt att eleverna kan känna sig begränsade i användandet av genrer. 

Thwaites resultat skiljer sig något från en studie gjord i Italien av Boscolo, Galvan och Gelati 

(2012) då deras resultat visar att elevernas lek med meningar och genrer gav dem en förmåga 

att modifiera texter och att deras tycke för berättandetexter ökade. I Boscolos et al. (2012) 

studie förändrades elevernas skrivkunskaper efter implementerandet av genrepedagogik, men 

det var ingen skillnad på elevernas tycke för skrivning eller deras egen kompetensuppfattning. 

Studien omfattar 102 elever i 6 olika klasser och alla är 9-10 år, undersökningen varade i tio 

veckor i form av workshops.  

 

Kerfoot och Van Heerdens (2015) studie i Sydafrika består av observationer, intervjuer med 

två lärare samt 10-13 åriga elevers texter. Enligt Kerfoot och Van Heerden (2015) ger 

genrepedagogik stöttning genom att avsevärt öka tillgången till skolans språk för elever med 

låg socioekonomisk bakgrund vars hemspråk inte är det som används i skolan. Kerfoot och 

Van Heerden (2015) menar att genrepedagogik kan vara lösningen på en språkligt 

strukturerande ojämlikhet. Studien gjord av Ahn (2012) visar att genrepedagogik ger elever 

kraften att komma in i en ny kultur och integrera den i sin egen repertoar av strategier och 

färdigheter.  

 

Nyström (2000) skriver att när elever själva får välja vilken genre de ska skriva, skriver 

eleven oftast genre som innefattas i ämnet svenska som berättande-, utredande- och 

recensions-texter. Hon menar också att elever förvärvar för få genrer under sina år i skolan. 

Genrerna blir otydliga för eleverna om de inte får bekanta sig med begreppen i tidig ålder. 

Nyströms (2000) forskning grundar sig i elevtexter och elevintervjuer i skolor runt om i 

Sverige som frivilligt har ställt upp i studien tillsammans med lärare. I studien undersöks 

gymnasisters skrivande utifrån två elevgrupper. Både kvantitativa och kvalitativa data 

undersöks i studien. Även de Oliviera och Lans (2014) resultat visar att ett tydligt fokus på 

genrebaserat arbete redan i de yngre åren i skolan är nyckeln för både första- och 

andraspråkselever. Deras resultat visade också att eleverna kunde upptäcka brister i sina 

tidigare texter och på så sätt skapa genremedvetenhet för framtida skrivande. de Oliviera och 
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Lans (2014) forskning grundar sig i en årskurs 4 med 9-10 åringar. Flera av eleverna lär sig 

engelska som andraspråk. Målet med studien är att stötta läraren i arbetet med 

genrepedagogik för andraspråkselever. Studien är gjord på en skola i USA där kvalitativ data 

samlats in i form av intervjuer med lärare och observationer i klassrummet.  

 

5. Diskussion 
 

I diskussionen värderas metod och resultat. Här diskuteras studiens styrkor, svagheter och 

begränsningar (Eriksson Barajas et al., 2013). Metoddiskussionen innehåller en reflektion 

över val av metod och detta diskuteras. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet i 

kunskapsöversikten i förhållande till syfte och frågeställningar. 

 

5.1 Metoddiskussion 
 

Studien har gett ett tydligt och relevant resultat, trots stora sökningar med ett fåtal 

avgränsningar. Genom att göra en snävare avgränsning på sökningarna kunde ett annat 

artikelresultat urskiljas, till exempel genom att avgränsa studien från andraspråkselever. När 

vi började söka efter artiklar och avhandlingar inför denna kunskapsöversikt insåg vi att 

flertalet lästa titlar och granskade sammanfattningar innehöll undervisning för 

andraspråkselever (se bilaga A1). Vi började därför söka efter artiklar som innefattade ordet 

”second language”. Detta gör att några artiklar är kopplade till undervisning med elever som 

har ett andraspråk. Samtliga artiklar som berörs av andraspråk är Ahn, de Oliviera och Lan, 

Harman, Kerfoot och Van Heerden, Lee, Thwaite samt Yasuda. Vi ville skapa en bredare syn 

över genrepedagogik som stöd för undervisning och valde därför att använda begreppet 

”second language” i sökningarna. 
 

Vi valde att inte utesluta studier som innehöll genrepedagogisk undervisning för 

andraspråkselever. Vi såg ingen anledning till att utesluta andraspråkselever då vi tidigt 

förstod att skillnaden mellan första- och andraspråkselever inte var stor. Det som kunde skilja 

mellan första- och andraspråkselever var att andraspråkselever genom genrepedagogisk 

undervisning utvecklade även sitt modersmål. Vi valde att använda oss av studier med både 



 13 

första- och andraspråkselever eftersom att genrepedagogik kan appliceras i varje undervisning 

oavsett vilket språk eleven har. 

 

De sökningsstrategier som har använts för att hitta artiklar och avhandlingar kunde ha 

begränsats ytterligare. När vi sökte endast på begreppet “genre” gav det oss studier om 

genrepedagogik, men även studier kopplade till film och teater. Det tog lång tid att ta sig 

igenom sökresultaten för att urskilja studier tillhörande genrepedagogik. Däremot har studier 

hittats som gav ett relevant resultat för kunskapsöversikten.  För att begränsa sökresultaten 

kunde alternativa sökord tillsammans med begreppet “genre” ha varit “utveckling”, 

“stöttning”, “medvetenhet”, “perspektiv” och “motivation” med mera. Sökningarnas 

begränsningar kan utläsas i bilaga A1. Målet var att hitta så många studier som möjligt om 

genrepedagogik, vilket samtidigt gjorde det svårt att begränsa och välja ut relevanta artiklar. 

De studier som har hittats var relevanta för syftet, men 6 studier sållades bort eftersom de var 

utförda på studenter från högskola och universitet. Däremot har vi använt Yasudas (2011) 

artikel i resultatet på grund av dess innehåll och syfte, trots att den är gjord på studenter vid 

ett universitet. Artikeln visade sig vara intressant då Yasuda utforskar utländska 

språkskrivares medvetenhet kring genre och skrivkompetens. Även Nyströms (2000) studie 

om gymnasieelever visade ett intressant resultat i sammanhanget. Hon menar att det är viktigt 

att arbeta med genre redan i de tidigare åldrarna. Hon belyser svårigheterna kring 

gymnasieelevers få förvärvade genrer under sina tidigare skolår.   

 

Några studier är gjorda på 1990-talet eller tidigt 2000-tal och kan ge ett resultat som inte 

stämmer överens med dagens undervisning. Däremot valde vi att ha med dessa studier 

eftersom de var relevanta för ämnet. Ett exempel på en äldre artikel är Zecker (1996) som 

valdes på grund av att studien är gjord i förskolan och årskurs 1, vilket ansågs betydelsefullt 

för kunskapsöversikten. Nyströms (2000) studie valdes ut på grund av att studien är gjord i 

Sverige, trots att det är en äldre avhandling och gjord på äldre elever. Nyström (2000) och 

Bergh Nestlog (2009) är de enda studierna gjorda i Sverige. I kunskapsöversikten används 

studier från olika delar av världen, med resultat som vi anser att lärare i Sverige också kan dra 

nytta av. Studier som inte är utförda i Sverige kommer från Australien, Hongkong, Italien, 

Japan, Kanada, Sydafrika och USA. Genom resultatet från dessa studier har vi kunnat få en 

bredare syn över genrepedagogik som stöd för undervisningen.  
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För att avgöra om artiklarna och avhandlingarna var vetenskapliga hade vi de riktlinjer för 

vetenskapliga texter som Eriksson Barajas et al. (2013) tar upp som utgångspunkt. En 

vetenskaplig tidskriftsartikel kännetecknas av primärpublicering och tillgänglighet av en 

tillförlitlig och enhetlig presentation. Även en kritisk granskning är genomförd av experter 

inom forskningsområdet. Vi har också närvarat vid seminarium där artiklar ifrågasattes och 

värderades, och där frågor som rörde validitet togs upp. Vi anser att dessa riktlinjer och råd 

vid seminarium hjälpte oss i vår fortsatta sökning och granskning av artiklar och 

avhandlingar.  

 

Det övervägande antalet studier i resultatet är av kvalitativ art. De studier som är grundade på 

kvalitativa data är av betydelse eftersom utgångspunkten i kvalitativa studier är vad 

deltagarna uppfattar som viktigt och betydelsefullt medan i kvantitativa studier är forskarna 

inte involverade i relationen med deltagarna (Bryman, 2011). Vi anser att studier av kvalitativ 

data är att föredra i vårt fall, eftersom de kan skapa en bild över flera pedagogiska aspekter 

inom genrepedagogik. Fler resultat från kvantitativ data hade kunnat ge oss en mer 

objektivistisk syn på verkligheten. Detta innebär att sociala företeelser möts i form av yttre 

fakta och är oberoende av sociala aktörer (Bryman, 2011), dvs. föreställningen om att fakta 

och kunskap existerar bortom sociala kontexter och praktiker. Utöver kvalitativa data finns 

studier där tester (ofta i form av skrivtest) utförts av elever. Genrepedagogik är ett arbetssätt 

där elever får strategier för att kunna förstå texter, både genom skrivning och läsning. Detta 

innebär att de tester som eleverna utför kan ge ett resultat som visar deras utveckling i bland 

annat skrivande. Testerna som utförts har bland annat handlat om en utveckling efter att 

genrepedagogik implementerades i klassrummen. 

 

Under arbetets gång har syftet ändrats flera gånger då artiklarna har gett andra resultat än vad 

som förväntats. Efter fler lästa studier arbetades ett mer relevant syfte fram. Vi har här insett 

att formulering av syfte tar tid och att utvecklandet av kunskap ger möjlighet till 

tankeutveckling. Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) är syftet det som styr valet av metod 

och analys. Syftet är betydelsefullt eftersom det ska genomsyra hela kunskapsöversikten. 

Även forskningsfrågorna har ändrats åtskilliga gånger och enligt Eriksson Barajas et al. 

(2013) tar det ofta lång tid att utveckla frågeställningen. Vi har strävat efter att skapa en röd 

tråd och tabellen som hittas under metod fungerar som en vägledning och hjälp för läsaren i 

resultatet. Tabellen innehåller de kategoriseringar vi gjort och är en sammanfattning av 

granskade studier. Tabellen gjorde det möjligt för oss att tydligt och konkret underlätta 



 15 

resultatskrivningen. Resultatet arbetades fram utifrån ett systematiskt arbetssätt där vi läste 

varje studie i olika omgångar och skrev ner syfte, metod, vetenskapsteori samt resultat. Efter 

det diskuterade vi fram vilka studier som vi ansåg relevanta. Dessa uppfattningar är inte 

värdeneutrala, dvs. att de resultat vi kom fram till är sett utifrån våra ögon. Detta anser vi är 

oundvikligt eftersom vi är individer som av tidigare erfarenheter skapat oss en uppfattning 

och därmed har en underliggande förförståelse då vi tolkar vårt material. När vi läser söker vi 

efter det som är relevant för oss, vilket kan innebära att vi omedvetet missar delar av 

studierna. Detta ser vi som en nackdel, men samtidigt har vi nytta av våra tidigare 

erfarenheter. Eftersom båda läser studierna kan vi skapa en egen uppfattning innan vi 

resonerar med varandra.  

 

 

5.2 Resultatdiskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras resultatet i förhållande till syfte och frågeställningar. Vi har granskat 

flera studiers resultat för att få fram en tillförlitlig och adekvat kunskapsöversikt. Resultatet är 

relevant då forskningsstudierna som granskats är av senare år och all forskning är gjord på 

elever i de lägre åldrarna, förutom Yasudas (2011) och Nyströms (2000) studier som 

diskuteras i metoddiskussion. 

 

Studierna visade liknande resultat och forskarna ställer sig positiva till genrebaserad 

pedagogik. Vi ställer oss kritiska till studiernas positiva resultat då vi hade önskat fler studier 

med alternativa aspekter kring genreteorin. Vi har inte hittat studier som har visat helt andra 

resultat än vad som redan presenterats i kunskapsöversikten. Detta tolkar vi som att 

genrepedagogik är en teori som fungerar relativt oproblematiskt. Vi drar därför slutsatsen att 

genrepedagogik är ett arbetssätt som kan underlätta för läraren att nå ut till varje enskild elev 

och som är ett övergripande mål i Lgr11 (Skolverket, 2011). Både lärare och elever ställer sig 

positiva till genrepedagogisk undervisning men vi kan dock tolka resultaten som att lärare och 

elever behöver utveckla sin genremedvetenhet ytterligare. Nyström (2000) skriver att elever 

förvärvar för få genrer under sina år i skolan och behöver bekanta sig med begreppen tidigare 

under skoltiden. En övervägande andel av studierna om genrepedagogik är inriktade på 

genrepedagogik som ett arbetssätt för andraspråkselever, men vi hade önskat mer forskning 
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om genrepedagogik i allmänhet. Det hade varit intressant att hitta fler studier som kan visa om 

genrepedagogik även kan stötta elever med förstaspråksinlärning.  

 

Samtliga undersökta studier visar att eleverna utvecklades efter att genrepedagogik 

implementerats. Ett exempel är Yasudas (2011) studie där studenterna fick en bredare 

begreppsuppfattning. En studie som problematiserar genreteorin är de Oliviera och Lan 

(2014) som menar att eleverna hade svårt i allmänhet att skriva genrer inom vetenskap, men 

att eleverna utvecklas och skapar förståelse efter en tid. De påpekar även att 

andraspråkselever har svårare att ta till sig vetenskapsgenrer eftersom de både utvecklar sitt 

andraspråk och kunskaper inom ämnet. Enligt Johansson och Sandell Ring (2012) använder 

lärare och elever språket för att skapa och få förståelse för nya kunskaper. Vi anser att detta är 

en viktig aspekt då vi lever i ett mångkulturellt samhälle där flera språk möts, vilket också 

betyder att vi i vårt framtida yrke som lärare måste skapa förutsättningar för att eleverna ska 

kunna mötas med olika bakgrundskunskaper, i syfte att minska kunskapsklyftorna.   

 

de Oliviera och Lan (2014) menar att ett effektivt arbete med genrepedagogik är att starta med 

genreundervisning redan i de tidigare åldrarna i skolan. Hyland (2007) skriver att 

genrepedagogik hjälper eleven att producera effektiva och relevanta texter. Dessa resultat kan 

jämföras med varandra då eleverna enligt Lgr11 (Skolverket, 2011) ska uppnå läs- och 

skrivmål som till exempel är ”strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning 

till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.” (s. 240).  Detta kan kopplas till 

genrepedagogiken då genrepedagogik innebär olika sorters textuppbyggnad, enligt Martin och 

Rose (2013).  

 

I studien av Bergh Nestlog (2009) förekommer inte genreteori eller genrepedagogik specifikt, 

men anledningen till att studien ingår i urvalet är att den är gjord på 10-12 åriga elever och 

deras argumenterade texter. Enligt Martin och Rose (2013) ingår argumenterande texter i den 

“evaluerandefamiljen”. Det framgår också av Bergh Nestlog att argumentationen är 

nödvändig för det demokratiska samhället. Det anser vi vara ett skäl till att studien är relevant 

för vår kunskapsöversikt. Vi ser det som en självklarhet att kunna argumentera och yttra sina 

åsikter, vilket även kallas yttrandefrihet. Att kunna ha verktygen för att kunna uttrycka sig 

förståeligt för andra och kunna argumentera för sin sak. Däremot menar Boscolo et. al (2012) 

att elevens tycke för berättandetexter ökade i samband med genreskrivning. Även Thwaite 

(2006) påpekar att berättandetexter är vanligt förekommande och att lärare lägger stor vikt vid 
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denna genre. Utifrån detta kan vi se att berättandetexter menas vara mer lätthanterligt för 

eleverna och kan väcka intresse för skrivandet, medan argumenterande texter är något 

eleverna behöver utveckla.  

 

Martin och Rose (2013) menar att en kunskapsklyfta mellan eleverna i skolan finns och detta 

är ett problem, inte bara för eleverna utan också för lärarna. Enligt Ahn (2012) bör läraren 

anpassa undervisningen med en genrebaserad grund utifrån varje elevs behov. Detta menar 

hon är möjligt utifrån att ge elever de byggstenar och den stöttning de behöver för 

genreskrivning, men eleven får själv bygga upp texten med egna formuleringar. 

Resonemanget stämmer med Vygotskijs teori om elevens närmsta utvecklingszon. Turuk 

(2008) menar att den närmsta utvecklingszonen syftar på det eleven kan åstadkomma med 

stöttning från någon mer erfaren, i relation till det eleven kan åstadkomma själv. Johansson 

och Sandell Ring (2012) menar att i situationer med höga krav och mycket stöd lär sig 

eleverna bäst. 

 

6. Konklusion och implikation 

Nedan följer en kort sammanfattning av kunskapsöversiktens viktigaste resultat. Vidare 

beskrivs de kunskapsluckor som finns inom problemområdet och som mynnar ut i 

rekommendationer för fortsatt forskning.  

 

Den existerande forskning som återfinns i kunskapsöversikten innehåller flera aspekter kring 

genrepedagogik som ett stöd för undervisningen. Resultatet visar att forskning förhåller sig 

positiv till genrepedagogik, men att både elever och lärare behöver utveckla sin 

genremedvetenhet. Genrebaserad pedagogik ses som ett sätt att utveckla språk och 

kommunikation enligt både lärare och elever. Kritisk forskning på området saknas överlag 

och det hade varit intressant att veta om det finns fler kritiska aspekter till genrepedagogik 

som stöd för undervisning. Forskning visar att genrepedagogik ger pedagogisk struktur och 

stöd, vilket skapar ramar men också ett mer individanpassat innehåll inom de givna ramarna. 

Vi tror dock att om allt för mycket fokus läggs på texternas struktur istället för innehållet kan 

de hämma elevens kreativitet. Denna studie har genererat svar på våra inledande frågor men 

också skapat nya funderingar. Nya frågor har väckts. Ett preliminärt syfte för kommande 

examensarbete är därför att kritiskt undersöka om de strukturer som genrepedagogik ger kan 
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hämma elevers skrivande. För fortsatt forskning skulle vi vilja pröva följande fråga: Finns det 

möjlighet att vidga de strukturer som genrepedagogik kräver och/eller kan de överskridas?  

 

Idag lever vi i ett mångkulturellt samhälle som ger oss möjligheter men också begränsningar i 

att kommunicera. Genom att skapa ett språk för språket kan vi kommunicera och uttrycka oss 

förståeligt för andra individer. Vi valde att kalla denna kunskapsöversikt “ett språk för 

språket”, eftersom genreteorin ytterst kan menas handla om att skapa struktur för skrivande 

och läsning. Denna struktur kan bli ett gemensamt språk för alla språk. Oavsett vilket språk 

som används har texterna likartad struktur, vilket gör att eleven lättare kan utveckla sitt språk 

och kunskapsluckorna elever emellan blir då mindre. Utifrån resultatet av kunskapsöversikten 

anser vi att lärare kan ha stor nytta av genrepedagogik som ett alternativt arbetssätt. Läraren 

kan använda genrebaserad pedagogik för att möta varje elevs behov och förutsättningar. Vi 

anser också att lärare ska kunna jämföra olika teorier för undervisning för att kunna skapa en 

egen uppfattning. För vår framtid som lärare ser vi genrepedagogik som en möjlig väg i 

undervisningen, både för att skapa struktur i arbetet men också för att ge eleverna verktyg 

som kan underlätta deras skriftliga språkutveckling. Slutsatsen är att genrepedagogik kan vara 

ett alternativt arbetssätt som gynnar och stöttar såväl lärare som elever. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga A1 
 

Databas Sökord Begräsningar Träffar Lästa 
titlar 

Granskande 
abstract 

Granskade 
artiklar 
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artiklar 

ERIC- 
ProQuest 

Genre-
based 
AND 
Second 
language 

Peer-review 62 28 4 2 2 

ERIC- 
ProQuest 

Genre-
based 

Peer-review 99 35 10 3 1 

Summon Genre-
based 
AND 
primary 
school 

Peer-review 1212  12  2  1  1 

Summon Genre-
based 
AND 
students 
AND 
scaffoldi
ng 

Peer-review 287 10 2 2 1 

ERIC- 
ProQuest 

Genre-
based 
AND 
pedagogy 

Peer-review 24 7 3 1 1 

Summon Genre-
based 

Peer-review, 
tidskriftsartikel 

1930 18 3 1 1 

Summon Second 
lanuguag
e AND 
genre 
AND 
primary 
school 

Peer-review, 
tidskriftsartikel, 
avhandling 

30859 102 34 2 1 
 

Avhandlin
g.se 

Genre   277 40 5 3 2 

 Summon  thesis 
AND 
genre 
AND 
primary 
school 

Peer-review  12207  28  6  1  1 
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 Google 
Scholar 

 Genre 
AND 
primary 
school 
AND 
scaffoldi
ng  

 År 1999-2015 10200  150  20  6  5 
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8.2 Bilaga B2 

 

Publikati
ons år & 
land  

Författa
re  

Titel  Syfte Metod 
Urval 

Slutsats 

2012 
Australie
n 

Hyejeo
ng Ahn 

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

Implementera 
genrebaserad 
undervisning i en 
andraspråks klass 
för att utveckla 
deras 
skrivkompetens.    

Aktionsforsknin
g. 
Studien består 
av observation, 
bedömning av 
elevtexter samt 
elev- och 
lärarkommentar
er.  
Sydneyskolan.  
500 elever, 10-
12 åringar, 
varav 10 
andraspråkselev
er.   

Genrebaserad 
framhållning kan 
ge lärare 
praktiska 
instruktionsrama
r.  

2009 
Sverige 

Ewa 
Bergh 
Nestlog  

Perspektiv i 
elevtexter: 
skriftligt 
argumenter
ande i 
grundskola
ns mellanår 

Undersöka 
perspektiv i elevers 
argumenterande 
texter och där 
igenom fånga 
texterna i sin 
helhet- deras 
innehåll, form och 
funktion.  

Empiriskt 
material i form 
av elevtexter, 
intervjuer med 
elever och 
lärare, 
observation, 
elevenkäter och 
skriftliga 
kommentarer.  
10.12 åriga 
svenska elever.   

Visar att 
elevtexterna har 
fungerande 
perspektivdimen
sioner, relief, 
hierarki och 
sekvenser. Samt 
att 
argumenterandet
exter är viktiga 
att lyfta fram.  

2012 
Italien  
 

Pietro 
Boscolo
, 
Carmen 
Gelati, 
& 
Nicolett
a 
Galvan  

Teaching 
Elementary 
School 
Students to 
Play With 
Meanings 
and Genre 

Höja elevers 
motivation och ge 
strategier för att 
komma över deras 
svårigheter.  

102 elever i 6 
olika klasser, 9-
10 åringar. 10 
veckor i form 
av workshops.   

Lek med 
meningar och 
genrer gav 
eleverna 
förmågan att 
modifiera texter. 
Ökat intresse för 
berättandetexter.  

2014 
USA 
 

Lucian 
C. de 
Oliviera
, & 
She-
Wen 
Lan 

Writing 
science in 
an upper 
elementary 
classroom: 
A genre-
based 

Individanpassa 
undervisningen 
genom 
genrepedagogik. 
För att se vilken 
påverkan genre har 
på elevernas 

Kvalitativ 
studie i form av 
intervjuer och 
observationer.  
En klass med 9-
11 åringar. 30% 
andraspråkselev

Svårt att lära sig 
genre inom 
vetenskap, men 
att genrebaserad 
pedagogik kan 
utveckla 
akademiskt 
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approach to 
teaching 
English 
language 
learners 

skrivutveckling.  er och 70% 
förstaspråkselev
er.   

skrivande.  

2013  
USA 

Ruth 
Harman 

Literacy 
intertextuali
ty in genre-
based 
pedagogies: 
Building 
lexical 
cohesion in 
fifth-grade 
L2 writing 

Om genre och 
instruktioner kan 
stötta mindre 
språkkunniga 
elever att utveckla 
ett mer avancerat 
språk.  

Analyserar 
elevtexter och 
observerar 
läraren i en 
klass med 10-
11 åringar.   

Använda sig av 
instruktioner och 
klara mönster 
för att skapa 
tydlighet för 
eleverna och 
expandera 
ordförrådet.  

2015 
Sydafrik
a  

Carolin
e 
Kerfoot
& 
Michell
e Van 
Heerde
n 

Testing the 
waters: 
exploring 
the teaching 
of genres in 
a Cape 
Flats 
Primary 
School in 
South 
Africa 

Fokusera på 
skrivutveckling hos 
andraspråkselever.  

Elevtexter, 
observationer 
och intervjuer 
med lärare. 72 
stycken 10- 13 
åringar och 2 
stycken lärare.  
 

Stora 
framgångar i 
språket. Lärares 
stöttning leder 
till 
språkförbättring. 
Genrepedagogik 
kan vara en 
lösning på 
ojämlikhet bland 
språk.   

2012 
Hong 
Kong  

Icy Lee What were 
you 
thinking?: 
The use of 
metacogniti
ve strategy 
during 
engagement 
with 
reading 
narrative 
and 
information
al genres 

Hur genre kan 
användas i 
undervisningssamm
anhang och 
bedömning i en 
andraspråkskontext
.   

Intervjuer med 
lärare och 
lektionsobserva
tioner. 12-13 
åriga 
andraspråkselev
er. Två olika 
klassrum.  

Lärarnas 
samarbete och 
delade vision var 
hjälpsam vid 
implementerand
et av 
genrepedagogik 
och bedömning.   

2008 
Kanada 

Marian
ne 
McTavi
sh 

What were 
you 
thinking?: 
The use of 
metacogniti
ve strategy 
during 
engagement 
with 
reading 

Att undersöka 
elevens strategier 
vid läsning av 
berättande-och 
faktatext.   

Kvalitativ 
studie i form av 
observationer 
på en elev och 
intervju med 
lärare. En elev 
deltog, 8 år 
gammal.   

Läraren måste 
lära ut 
textmönster till 
varje enskild 
genre för att 
eleverna ska ha 
lättare att förstå 
mönstren.   
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narrative 
and 
information
al genres 

2000 
Sverige 

Cathari
na 
Nyströ
m 

Gymnasiste
rs 
skrivande: 
en studie av 
genre, 
textstruktur 
och 
sammanhan
g  
 

Vad skriver 
gymnasister?  

Elevintervjuer 
och elevtexter 
från olika 
skolor i landet.  
Frivilliga 
deltagare. 

Eleverna 
förvärvar för få 
genrer under 
skolåren och 
flera av genrerna 
blir otydliga för 
eleverna.   

2001 
USA  

Michael 
Pressle
y, Ruth 
Wharto
n -
McDon
ald, 
Richard 
Allingt
on, 
Cathy 
Collons 
Block, 
Lesley 
Morrow
, Diane 
Tracey, 
Kim 
Baker, 
Gregor
y 
Brooks, 
John 
Cronin, 
Eileen 
Nelson 
& 
Debora
h Woo  

A Study of 
Effective 
First-Grade 
Literacy 
Instruction 

Utveckla förståelse 
om vad effektiva 
instruktioner om 
läskunnighet och 
vad det innebär.   

Kvalitativ 
studie i form av 
observationer 
och intervjuer. 
30 stycken 
klasser med 6-7 
åringar, lärarna 
jobbar parvis 
och bildar 
därför 15 par. 4 
par från New 
York, 3 par från 
New Jersey, 2 
par från 
Wisconsin, 4 
par från Texas 
och 2 par från 
Kalifornien 
 

Lektioner med 
mål gynnar både 
lärare och elever 
och bidrar till 
utveckling.  

2006 
Australie
n 
 

Anne 
Thwaite 

Genre 
writing in 
primary 
school: 
from theory 
to the 
classroom, 

Dokumentera på 
vilket sätt skrivning 
lärs ut. Undersöka 
förhållandet mellan 
teorin att lära sig 
skriva och att lära 
sig skriva.  

Både kvalitativ 
och kvantitativ 
studie. 21 
elever 
studerades, 8-
11 år gamla 
med olika 

Mest 
berättandetext 
som används. 
Eleverna kan 
känna sig 
begränsade i 
användandet av 
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via First 
Steps 1 

kulturella 
bakgrunder. 
Studerades 
under 3 år.  

genrer och dess 
struktur.  

2011 
Japan 

Sachiko 
Yasuda  

Genre-
based tasks 
in foreign 
language 
writing: 
Developing 
writers' 
genre 
awareness, 
linguistic 
knowledge, 
and writing 
competence 

Andraspråkselever 
ska utveckla sin 
genremedvetenhet 
och skrivkunskap 
med hjälp av en 
genrebaserad 
skrivundersökning 
som sker på mail.  

3 omgångar 
med både 
kvalitativ och 
kvantitativ data 
samlades in. 70 
stycken 
studenter som 
studerar på 
universitetsnivå
. 4 av 70 hade 
förkunskaper 
om hur man 
skrev ett mail 
på engelska.   

Utvecklade både 
andraspråket och 
förstaspråket. 
Visade 
utveckling redan 
mellan första 
och andra 
mailet.  

1996 
USA 

Lilian 
B. 
Zecker 

 Early 
developme
nt in 
written 
language: 
Children's 
emergent 
knowledge 
of genre-
specific 
characterist
ics 

Upptäcka elevers 
utvecklande 
kunskap om olika 
aspekter för sitt 
skrivande. 
Undersöker 
relationen mellan 
tal och skrift och 
läsande och skrift.  

6-7 åringar från 
40 olika skolor. 
20 förskolor 
och 20 
förstaklassare.  

Positiv stor 
skillnad från 
höst och vinter. 
Eleverna visade 
mer struktur på 
sina texter och 
texterna var 
lättare och 
utläsa.  
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