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Sedan Knutbyskolan i Rinkeby år 2004
började arbeta med genrepedagogik
i alla ämnen har resultaten förbättrats
dramatiskt. Nu blickar man framåt.
Den pedagogiska grunden är lagd och
planen är att bygga upp ett genrepedagogiskt centrum på skolan.
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EN SKOLA I VÄRLDSKLASS

Det är viktigt att läraren förklarar,
modellerar och stöttar med frågor tills
eleverna klarar av att skriva på egen
hand. Här specialpedagog Fabrice
David tillsammans med Bashir Osman
(närmast) och Serik Zhumanov.
Föregående uppslag: Läraren Christina
Maelan och Abdurrahim Hamurcu.

S

kolbyggnaden gör inte mycket väsen av sig där den ligger, inbäddad
mellan några trevåningshus. Men
det som sker på skolan är känt långt
utanför Rinkeby. Varje år kommer
lärare från hela landet på studiebesök och Utbildningsradion har varit här och
filmat.
En trappa upp sitter eleverna i klass 6A tysta i
sina bänkar. De är i slutskedet av sitt arbete om
Stormaktstiden och ska skriva en biografi om
en känd person från epoken. Klassens lärare
Christina Maelan står framme vid tavlan.
– Vad är en biografi? frågar hon.
Flera elever räcker upp handen.
– När man berättar om en person.
– Vad är det man berättar?
– Om händelser i livet.
I dialog med eleverna bygger Christina Maelan
upp strukturen för en biografisk text på tavlan. Först orienteringen där man får svar på
vem, vad och när. Därefter de viktiga händelserna i personens liv i kronologisk ordning.
Födelsen först, döden sist. Avslutningsvis ska
det finnas en kommentar.
De senaste veckorna har eleverna arbetat enligt den cirkelmodell för undervisning
som genrepedagogiken bygger på. Den låter
eleverna steg för steg bekanta sig med ämneskunskaper, studera textförebilder och skriva
gemensamma texter. Nu har klassen kommit
till det sista steget, att skriva en text på egen
hand.
Christina Maelan ber eleverna berätta vad
som kännetecknar språket i biografin, som är
ett slags historisk faktatext. I snabb takt spottar de ur sig språkliga drag:
– Preteritum!
– Tredje person!
– Nominalgrupper!
– Tidsomständigheter!
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För den oinvigde kan det verka lite väl teoretiskt, men eleverna har arbetat på detta sätt
sedan första klass och är bekanta med begreppen. När fotografen undrar vad en nominalgrupp är kan de snabbt ge ett exempel: ”en
grön bil med fyra däck”. Detta är ett av målen
med pedagogiken, att eleverna ska kunna
prata om språket de möter.
Ett annat mål handlar om likvärdigheten.
Alla elever, oavsett var de bor eller vilka deras
föräldrar är, har rätt till en likvärdig utbildning. Genom en explicit undervisning ska de
få den kunskap och de språkliga verktyg de
behöver för att klara sig i skolan och samhället. Ingen elev ska behöva lista ut på egen
hand vad som krävs för att lyckas.
Tydligheten märks överallt. På flera ställen i
klassrummet finns mål för olika moment uppsatta på väggarna. Intill dem finns mängder
av uttryck och språkliga drag som är centrala i
genrepedagogiken.
Det har blivit dags för eleverna att arbeta på
egen hand. Christina Maelan delar ut en pla”Vad är en biografi?” frågar
Christina Maelan och får många
händer i luften. Längst fram
Maha Al-Khameesi, Mansor
Isamil (till vänster) och Khalid
Hiyabu.
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neringsmall för hur texten ska vara uppbyggd,
som eleverna får fylla i genom att hämta relevanta fakta från andra texter. Sorlet stiger
i klassrummet. Först gäller det att välja en
intressant person. Blir det drottning Kristina,
Axel Oxenstierna eller kanske Karl XII?
Idil Jama Warsame och Sahur Abdi har kom-

mit i gång och söker fakta till orienteringen.
– Jag vet inte vilket år han föddes …
– Ta reda på det då, uppmuntrar Christina
Maelan, som har kommit för att se hur det går.
Vid en annan bänk sitter två elever och funderar på ordningen. Döden har visst hamnat
före en annan händelse. Med några pilar rättar de till sitt misstag. Kronologisk ordning
skulle det ju vara!
I ett mindre rum intill klassrummet sitter
en handfull elever och läser koncentrerat.

Genom
en explicit
undervisning
ska eleverna få
den kunskap
och de språkliga
verktyg de
behöver.

Specialpedagog Fabrice David håller sig i bakgrunden och är noga med att inte ge eleverna
svaren. I stället stöttar han dem genom att
ställa frågor.
– Har ni strukit under något? Har ni diskuterat med varandra vilka fakta som är viktiga?
Läraren har en framträdande roll i genrepedagogiken. Det är han som visar, förklarar,
modellerar och stöttar eleverna tills de klarar
av att skriva på egen hand. Eftersom mycket
handlar om språket kräver det att alla lärare
känner till vad som kännetecknar det egna
ämnets texter. Vad är det som skiljer en naturvetenskaplig text från en historisk?
När lektionen är över förklarar Christina
Maelan att hon upplever genrepedagogiken
som ett stöd i sitt arbete.
– Den har hjälp mig som lärare. Man känner
att man får alla med sig när man förklarar så »
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I dag får nio av tio elever på
Knutbyskolan godkänt på de
nationella proven i svenska.
På bilden Fuad Alii (närmast),
Abdurrahman Hamurcu och
Bashir Osman.

» mycket hela tiden. Det är skönt att ha det att

luta sig emot när jag ska lära eleverna och jag
vet att jag gör rätt.
Hon får medhåll av Fabrice David:
– Det är en humanistisk syn på språkutveckling. Vi stöttar i stället för att ta fram rödpennan. Den formativa bedömningen är inbyggd.
De båda lärarna säger att genrepedagogiken finns med i allt de gör i dag. Den utgör en
stomme för allt lärande på skolan. Men att ta
sig hit tog tid.
– Det var några tuffa år i början, säger
Christina Maelan, som kom till skolan 2006,
precis i början av satsningen.
Då hade en lärare på skolan nått ovanligt
goda resultat i sin klass och man bestämde att
genrepedagogik skulle bli en modell för hela
skolan. Läraren var Britt Johansson, som senare blev projektledare för det som skulle kallas
Knutbyprojektet.
Med facit i hand kan man säga att satsningen har varit lyckad. I dag får omkring 90
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När språk och
ämneskunskaper
integreras får
eleverna en
ordentlig skjuts i
rätt riktning.

procent av eleverna godkänt på de nationella
proven i svenska. På flera delprov ligger skolan
över riksgenomsnittet. Lektionerna och rasterna präglas av ett lugn som inte fanns för tio
år sedan, på den tiden då bara hälften av eleverna nådde målen på de nationella proven.
Vad är det som gör att genrepedagogiken
ger resultat? Britt Johansson tror att det har
att göra med stöttningen.
– Läraren ska ge eleverna de verktyg de
behöver och stötta tills de verkligen kan. Det
funkar inte att säga ”läs mer böcker” och tro
att eleverna ska räkna ut allt på egen hand.
Genrepedagogik beskrivs ofta som en modell för elever med svenska som andraspråk,
som här på Knutbyskolan. Men Britt Johansson ser inga sådana begränsningar, utan som
ett sätt att organisera en effektiv undervisning.
– Det är lika intressant ur ett ämnes- som
ur ett andraspråksperspektiv. Genretänkandet hjälper eleverna in i ett mer vetenskapligt tänkande, vilket underlättar förståelsen
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Cyklisk modell för olika texttyper
genrer som har identifierats i
utbildningssammanhang, till
exempel förklaring och argumentation. Varje genre uppvisar en struktur och språkliga
drag som hänger ihop både
med dess syfte och med sammanhanget den förekommer
i. En genre likställs ibland
med en texttyp.

i ämnena. Det är något de bär med sig
hela livet.
Britt Johansson talar om att accelerera
lärandet. När språk och ämneskunskaper integreras får eleverna en ordentlig
skjuts i rätt riktning.
– Eleverna tycker att det är jättekul!
Barn vill kunna saker, få känna sig kompetenta.

Centralt inom genrepedagogiken är begreppet stöttning, som handlar om att
läraren ger stöd tills eleven
självständigt klarar av att
lösa en uppgift.
Undervisningen organiseras enligt en cyklisk modell,
där eleverna gradvis får
bekanta sig med en genre

Rektor Lena Hellström (till vänster) och
projektledare Britt Johansson välkomnar
genrepedagogiken.

ANNELIE DREWSEN

bättre och det skulle vara intressant
att göra en ny utvärdering. Det är
glädjande att en skola tar ett sådant
initiativ och att skolledningen står
bakom och genomför projektet trots
motgångar.
Vad innebär det att genrepedagogiken
är forskningsbaserad?

Framgången stavas inte enbart genrepe-

dagogik. Skolans rektor Lena Hellström
har varit mån om att skapa ordning och
reda även på andra områden och beskriver i dag skolan som något av en idyll.
Hon märker att intresset för genrepedagogiken ökar, kanske på grund av större
fokus på olika slags texter i den nya läroplanen.
Nu inleds fas två av Knutbyprojektet,
där målet är att bygga upp ett genrepedagogiskt centrum på skolan som både
kan vara stöd för andra skolor och driva
egen utveckling av genrepedagogiken.
– Andra skolor kan få näring av vår
genrepedagogiska praxis. Vi skulle också vilja ordna symposier och kongresser,
berättar Britt Johansson.

samtidigt som de tillägnar sig
relevanta ämneskunskaper.
Målet är att eleverna till sist
ska kunna skriva texter inom
genren genom att medvetet
använda sig av ändamålsenliga språkliga mönster och
strukturer.

HALLÅ DÄR ...
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Genrepedagogik är en modell för undervisning som
ursprungligen kommer från
Australien. Den bygger på
den systemisk-funktionella
grammatiken, som sätter
relationen mellan språkets
form och funktion i fokus.
Den pedagogiska tillämpningen bygger på ett antal

… Eija Kuyumcu på Språkforskningsinstitutet som 2007—08 gjorde en
omfattande utvärdering av Knutbyprojektet.
Vad visade utvärderingen?

– En majoritet av lärarna var väldigt entusiastiska och stöttade tanken på att skolan måste förändra sitt
arbetssätt. Sedan fanns en del lärare
som inte tyckte om mallarna. Bland
eleverna fanns de som ville jobba som
tidigare, men majoriteten var nöjda
och tyckte att de kunde hänga med
bättre i undervisningen.
– Resultaten på de nationella proven sjönk de första åren, men sedan
gick de uppåt. När jag var på skolan
nyligen tyckte jag mig se en yrkesstolthet och professionalitet hos lärarna som jag inte sett där tidigare. Nu
tror jag att alla kan tillämpa modellen

– Det är framför allt tre olika forskare som har påverkat pedagogiken.
Michael Halliday utvecklade den
systemisk-funktionella lingvistiken,
som var utgångspunkt för ett antal
aktionsforskningsprojekt i Sydney
där man undersökte skrivuppgifter i
skolan. Man fann sex olika basgenrer.
Utifrån det skapades cirkelmodellen
för undervisning och lärande, där Lev
Vygotskijs tankar om hur barn lär sig
finns med. En annan forskare som
har påverkat genrepedagogiken är
Basil Bernstein, som förespråkade en
synlig pedagogik.
Vilken kritik finns mot genrepedagogiken?

– Det handlar framför allt om att
modellen är strukturell och normativ. Det finns en risk att lärarna ser
strukturen som huvudsaken och inte
tillämpar de fyra faserna i cirkelmodellen.
ANNELIE DREWSEN

Rapporten ”Utvärdering av Knutbyprojektet — genrebaserad undervisning i en
F—6-skola” publicerades våren 2011 och
finns att ladda ner på pedagogstockholm.se/knutbyrapporten.
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