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Abstract: 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka genrepedagogikens påverkan på elevers 
språkutveckling i svenskämnet på gymnasiet. Genrepedagogiken vilar på tre ben: 
det sociokulturella perspektivet på lärande, den systemisk funktionella gramma-
tiken samt cykeln för undervisning och lärande. Det dessa har gemensamt är att de 
utgår ifrån att alla elever har olika förutsättningar och att undervisningen på grund 
av detta måste utformas på olika sätt för olika individer. Språk- och kunskaps-
utveckling anses också gå hand i hand.  
 
Metoden som används är av kvalitativ karaktär och innefattar semistrukturerade 
intervjuer med fem gymnasielärare om hur de arbetar med genrepedagogik i 
undervisningen. Studien ger en bild av hur de intervjuade lärarna arbetar med 
genrepedagogik i praktiken och resultatet jämförs sedan i diskussionen med 
tidigare forskning inom ämnet.  
 
Resultatet visar att genrepedagogik har en positiv inverkan på elevers språk-
utveckling då både de intervjuade lärarnas utsagor samt den tidigare forskningen 
går hand i hand. Slutsatsen kan dras att genrepedagogik är en undervisningsmetod 
som verkar språkutvecklande för alla elever oavsett nivå och bakgrund.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Genrepedagogik, språkutveckling, cirkelmodellen, sociokulturellt 
perspektiv på lärande, gymnasieskolan. 
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1. Inledning 
Genom alla tider har olika undervisningsmodeller och syn på lärande varit aktuella 
i det svenska samhället. Skolan har gått från ett normrelaterat betygssystem till ett 
målstyrt vilket har gjort att undervisningen förändrats. Idag är kommunikation en 
förutsättning att klara sig i samhället och skolan ska hjälpa eleverna att bli goda 
samhällsmedborgare. Genrepedagogik är en undervisningsmodell som vuxit i flera 
länder runt om i världen och den växer även i Sverige. Mitt intresse för genre-
pedagogik började när jag började utbilda mig till gymnasielärare. Den har under 
hela min period varit den undervisningsmodell jag varit mest intresserad av. Jag 
anser att arbetsmetoden som används i genrepedagogik är intressant och något som 
inte följer den klassiska undervisningsmodellen jag stötte på när jag själv gick i 
skolan. Jag har därför valt att fördjupa mig i genrepedagogik, hur det fungerar och 
dess syfte. I mitt första examensarbete genomförde jag en litteraturstudie på vilka 
effekter som kan uppnås i undervisningen med hjälp av genrepedagogik. Jag 
undersökte även om undervisningsmodellen på något sätt visat sig leda till bättre 
studieresultat. Då genrepedagogik mestadels används inom de lägre årskurserna, 
då intresset inte verkar lika stort inom gymnasieskolan, var det svårt att få fram 
studier inom detta på gymnasienivå. Det visade sig även att det fanns relativt få 
studier som undersökte om det fanns något samband mellan genrepedagogik och 
bättre utveckling i skolan för förstaspråkselever. Med detta i åtanke har jag valt att 
utveckla mitt andra examensarbete genom en empirisk studie som tar upp just den 
frågan. Studien riktar sig till gymnasieskolan och användandet av genrepedagogik 
där.   
 
2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att få en inblick i hur gymnasielärare i svenska 
uttrycker att de arbetar med genrepedagogik och vad de anser om den genre-
pedagogiska undervisningsmodellen. Studien ämnar undersöka om lärare märker 
någon skillnad i hur elever utvecklas genom användandet av genrepedagogik 
jämfört med tidigare använda undervisningsmetoder samt om de anser att det är en 
undervisningsmetod som passar alla elever.  
 

• Utvecklar genrepedagogiken tydligt eleverna? 
 

• I så fall på vilka sätt? 
  

• Är genrepedagogiken en universalmetod för alla elever eller gynnas särskilt 
någon speciell kategori elever av genrepedagogiken och i så fall varför? 
 

 
3. Teoretiskt perspektiv 
I detta avsnitt beskrivs genrepedagogikens bakgrund och begrepp definieras så 
som det används i denna studie. Då syftet med denna uppsats innefattar an-
vändandet av genrepedagogik är det av vikt att förklara de tre benen som den 
genrepedagogiska undervisningsmodellen vilar på för att skapa en förståelse för 
vad genrepedagogiken innebär. Dessa är det sociokulturella perspektivet, systemisk 
funktionell grammatik samt cykeln för undervisning och lärande (Cirkelmodellen). 
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I detta avsnitt kommer dessa teorier att presenteras närmare samtidigt som viktiga 
nyckelbegrepp, och hur de används i uppsatsen, kommer att gås igenom.  
 
3.1 Genrepedagogik 
Genrepedagogiken utvecklades i slutet av 1980-talet i Australien då flera lärare 
önskade en pedagogisk modell, vilken kunde bidra till en utveckling av alla elevers 
språk- och skrivutveckling (Johansson & Sandell Ring, 2015). Den ursprungliga 
genrepedagogiken skapades och utvecklades på University of Sydney och kallas 
även Sydneyskolan (Kuyumcu, 2013, s. 605).  
 
Språk och kommunikation har en stor betydelse för genrepedagogiken för att 
elever och lärare gemensamt ska kunna samtala om språket i olika texter vilket i 
sin tur skapar ett metaspråk. Detta metaspråk byggs upp genom klassrums-
diskussioner, av både skrivning och läsning, där diskussionerna centreras till 
texttypens struktur (Johansson & Sandell Ring, 2015, s. 26).  
 
Genrepedagogik är enligt Holmberg, Karlsson och Nord (2011, s. 7–8) en konkret 
och tydlig undervisningsmodell som synliggör språkstrukturer inom olika 
texttyper. Det övergripande syftet med genrepedagogik är att alla elever, oavsett 
nivå, bakgrund eller modersmål ska kunna nå upp till de utsatta kunskapskraven i 
skolan (Rose & Martin, 2017, s. 13). Varje texttyp har en egen struktur, ett eget 
syfte och ett eget språk och genom att arbeta genrepedagogiskt skapar man en 
medvetenhet om dessa. Genom att skapa sig en förståelse för texters uppbyggnad 
gynnas eleverna i sitt skrivande samt att det även gynnar läsandet av andras texter. 
En berättande text är exempelvis uppbyggd för att berätta något medan en 
informerande text är uppbyggd för att informera (Johansson & Sandell Ring, 2015, 
s. 33). Genom att beskriva de olika texttyperna och bryta ner dem ges eleverna 
både en beskrivning av de olika texttyperna och vilka grammatiska mönster som 
tillhör den undersökta texttypen. Genrepedagogiken kan på så sätt beskrivas som 
en metod för att synliggöra olika genremönster samt för att genomföra analyser av 
texter för att på så vis skapa sig en förståelse för den valda texttypen (Holmberg, 
Karlsson & Nord, 2011, s. 162).  
 
När man arbetar efter den genrepedagogiska undervisningsmodellen avser man att 
uppmärksamma eleverna på olika språkmönster samt att stötta dem genom hela 
arbetsprocessen. Målet är att eleverna ska skapa sig en medvetenhet och en kun-
skap om olika texttypers syfte genom språkliga stildrag och struktur (Johansson & 
Sandell Ring, 2015, s. 33). Hedeboe och Polias (2008, s. 18) skriver att lärare som 
använder sig av genrepedagogik menar att detta underlättar i undervisningen då 
man både har kunskaper om språket och dess uppgift vilket underlättar för 
förståelsen av olika texttyper.  
 
3.2 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet på lärande bottnar i hur grupper och individer drar 
nytta av och anammar fysiska och kognitiva resurser (Säljö, 2005, s. 18). Syftet 
med det sociokulturella perspektivet är att man fokuserar på hur olika individer 
samspelar med andra. Utifrån detta ser man vad individen klarar av att genomföra 
på med hjälp av andra. Det sociokulturella perspektivet bygger på kommunikation 
och Säljö (2005, s. 22) menar att det är då ”sociokulturella resurser skapas, men 
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det är också genom kommunikation som de förs vidare”. Språket har alltså en stor 
roll inom detta perspektiv då det är via språket man kan lära sig och utbyta kun-
skaper med andra. Språket är på så vis människans främsta redskap (Säljö, 2005, s. 
34).  
 
Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är begreppet mediering 
(Säljö, 2017, s. 263). Detta innebär att olika individer nyttjar olika typer av verktyg 
för att på så vis kunna agera i och förstå den omvärld man befinner sig i. Dessa 
verktyg är uppdelade i de språkliga och de materiella redskapen. Det förstnämnda 
innebär de redskap en individ använder sig av för att kunna kommunicera med 
andra vilken innefattar både tal, skrift, tecken och symboler. Den sistnämnda inne-
fattar de fysiska ting som underlättar en individ i vardagen. De båda redskapen 
används till stor del med varandra då det språkliga redskapet skapar kunnande om 
det fysiska redskapet (Säljö, 2017, s. 255). 
 
Inom ett sociokulturellt perspektiv på lärande behöver man som lärare också 
införskaffa sig en kunskap om individers olika referensramar. Detta är av stor vikt 
inom undervisning då alla lärare måste förstå att olika elever inte förvaltar och tar 
sig an kunskap på samma sätt (Tornberg, 2015, s. 19). Då språk och kommunika-
tion är huvudbegrepp inom det sociokulturella perspektivet innebär det i en 
lärandesituation att samtal mellan lärare och elever är otroligt viktigt för att kunna 
införskaffa sig en kunskap om varandras referensramar. Kunskap lärs bäst in i sitt 
sammanhang och en individ har lättare för att skapa sig en förståelse för något om 
man ser någon mening med det (Tornberg, 2015, s. 22). Genom att se lärande 
utifrån detta perspektiv omdirigeras lärandet från att se den enskilde individens 
potential från att se vad hela gruppen kan åstadkomma tillsammans med andra. 
Detta synsätt ger individen en större chans till förståelse då man, genom 
kommunikation, kan ta del av andra individers perspektiv och tankar.  
 
Det sociokulturella perspektivet utgår till stor del från Lev Vygotskijs teorier om 
lärande, vilken var en framstående rysk psykolog (Säljö, 2005, s. 48). Vygotskij 
menade att individer kan inneha kunskaper vilka gör det möjligt för dem att följa 
med och iaktta ett resonemang även då de saknar kunskapen om att genomföra det. 
Genom detta synsätt ser man varje individs potential i deras befintliga kunskaper 
samt vilka kunskaper de kan uppnå tillsammans med handledning och hjälp från 
andra. Det är i detta läge som utveckling sker (Säljö, 2005, s. 123). Denna typ av 
synsätt på lärande utvecklade och presenterade Vygotskij genom begreppet den 
närmaste utvecklingszonen (se figur 1) (Säljö, 2005, s. 121).  
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Figur 1. Undervisningens och lärandets fyra zoner.  
 
 
För att en elev ska kunna befinna sig i den närmaste utvecklingszonen behöver 
eleven stöttning, vilket är ett annat viktigt begrepp inom det sociokulturella 
perspektivet (Kuyumcy, 2013, s. 160). Stöttning handlar om att läraren ger de 
verktyg eleven behöver för att kunna klara av en uppgift på egen hand. Det innebär 
inte att läraren ger eleven svaren utan det handlar om kommunikation mellan dessa 
två för att eleven på så vis ska kunna införskaffa sig nya kunskaper och en för-
ståelse för ämnet (Gibbons, 2014, s. 29). Lärarens uppgift är att förklara och visa 
för att sedan låta eleven prova på egen hand samtidigt som läraren finns med och 
stöttar i processen. Begreppet stöttning kommer ifrån engelskans scaffolding. 
Scaffold betyder byggnadsställning och denna byggnadsställning kan ses som en 
liknelse för stöttningen som sker i klassrummet. Först måste man använda 
ställningen för att kunna påbörja bygget men när man sedan är klar klarar 
byggnaden av att stå på egen hand. Först måste läraren finns där för att hjälpa 
eleverna innan de sedan kan klara av samma uppgift utan stöttningen från läraren. 
Denna process upprepas sedan med varje nytt bygge och likaså i klassrummet 
inför nya utmaningar och uppgifter (Johansson & Sandell Ring, 2015, s. 29).  
 
Utöver att eleverna behöver stöttning behöver de också ställas inför uppgifter 
innehållande en hög kognitiv utmaning. Detta innebär att läraren ställer höga 
förväntningar på eleverna. Detta i kombination med hög stöttning innebär att 
eleverna kan utvecklas både språk- och kunskapsmässigt. Uppgifter som blir 
alldeles för lätta för eleverna kan istället leda till att eleverna blir uttråkade och 
bekväma vilket leder till att utvecklingen avstannar (se figur 1). 
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3.3 Systemisk funktionell grammatik 
Systemisk funktionell grammatik (SFG) kan beskrivas så att man ser till hur 
språkets hierarkier skapar mening i en text (Halliday & Matthiessen, 2004, s. 21). 
Inom SFG går man från helhet till del istället för från del till helhet som den 
traditionella grammatiken gör. Detta görs genom att börja med textens kontext för 
att sedan börja dissekera den då man tittar på text och styckesindelning. Därefter 
går man in på detaljer så som ordgrupp, meningar, ord, stavelser och bokstavs-
mönster. Denna arbetsmetod för texter kallas för top down-perspektivet (Johansson 
& Sandell Ring, 2015, s. 26). Inom SFG ser man språket som ett verktyg för 
kommunikation och grammatik vilket både skapar och uttrycker betydelse. Genom 
detta arbetssätt skapar eleverna sig ett metaspråk vilket bidrar till en större för-
ståelse vid samtal om text (Holmberg, 2010, s. 20). Ser man grammatiken ur ett 
funktionellt perspektiv ses språket som en nyckel till kommunikation och som en 
betydelseskapare. Språket finns nästan alltid med oss och används i en social kon-
text beroende på vilket syfte vi har och vem vi kommunicerar med (Hedeboe & 
Polias, 2008, s. 11).  
 
Då man inom SFG går från helhet till del ser man först till den kulturella kontexten 
där man ser till hur språk utvecklas. Språket utvecklas genom omgivning och 
kultur och är det därifrån man lär sig ett språk samt införskaffar sig kunskapen om 
att kunna kommunicera med andra människor. Varje individ anpassar sig också 
utefter vilken kultur de stöter på med hjälp av språket (Kuyumcu, 2011, s. 10–11).  
 
SFG är en holistisk språkmodell där ser språket utifrån de olika skikten kontext, 
semantik, lexikogrammatik och fonologi i olika funktioner (Holmberg & Karlsson, 
2006, s. 10). Genom att se språket utifrån själva kontexten menar Halliday och 
Matthiessen (2004, s. 26) att man lär sig att se hur de olika skikten hör ihop med 
kontexten. Traditionellt sett ses lexikogrammatiken som ett uttryck av semantiken 
som står för innehåll men Holmberg och Karlsson (2006, s. 11) skriver att inom 
SFG ser man dessa i relation till varandra istället.  
 
Inom SFG använder man sig av tre centrala perspektiv vilka berättar vad vi gör 
med språket. Dessa metafunktioner innefattar det ideationella, det interpersonella 
och det textuella perspektivet (Holmberg & Karlsson, 2006, s. 18). Den idea-
tionella metafunktionen syftar till erfarenheten och relationen till den språkliga 
omvärlden medan den interpersonella beskriver relationen till de inblandade och 
hur man förhåller oss till dem. Den textuella metafunktionen syftar till hur vi 
ordnar och organiserar information med hjälp av språket. Alla dessa meta-
funktioner går igenom kontexten, semantiken och lexikogrammatiken (Holmberg 
& Karlsson, 2006, s. 18).  
  
3.4 Cirkelmodellen 
Cirkelmodellen skapades av Martin Rothery och bygger på språk och 
kommunikation då man anser att detta är grunden till reflektioner, förståelse och 
kunskaper (Johansson & Sandell Ring, 2015, s. 30). Cirkelmodellen skapades för 
att utgöra en modell för hur undervisning ska gå till för att eleverna ska kunna 
uppnå sin fulla potential i alla ämnen.  
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Figur 2. Cirkelmodellens fyra faser. 
 

Cirkelmodellen är indelad i fyra faser (se figur 2) och undervisningen utgår då 
ifrån dessa. Den första fasen innebär att eleverna tillsammans får bygga upp en 
kunskap om det ämne som är aktuellt i undervisningen. Eleverna arbetar till-
sammans och med hjälp av stöttning från läraren för att kunna skapa en utökad 
förståelse samt ett ämnesrelaterat språk utifrån vad uppgiften kräver. Eleverna får 
möta dessa uppgifter i grupp, par och även på egen hand men fokus ligger alltid på 
språket. Fas 2 innebär att eleverna får bekanta sig med den tänkta texttypen upp-
giften kommer att behandla. De får läsa exempeltexter inom texttypen samt 
studera texttypens struktur, språkliga stildrag och syfte. På så vis skapar eleverna 
en struktur för den aktuella texttypen vilket i sin tur leder till ett metaspråk. I den 
tredje fasen är det dags för eleverna att gemensamt använda sig av de kunskaper de 
byggt upp tillsammans i klassrummet då de ska skriva en gemensam text inom den 
valda texttypen. Läraren styr skrivandet och kan komma med vägledning men det 
är eleverna som gemensamt skapar texten och får komma fram till vilka ord och 
uttryck som är passande eller inte. Lärarens arbete är endast att stötta och leda dem 
in på rätt spår. I den fjärde fasen får eleverna på egen hand producera en text och 
eftersom de arbetat sig igenom cirkelmodellens alla faser har de på så vis byggt 
upp en kunskap om ämnet, texttypen och att de gemensamt har provat på att skriva 
en liknande text. Detta leder till att eleverna har införskaffat sig en förförståelse för 
ämnet vilket i sin tur underlättar själva skrivprocessen. Tanken med cirkel-
modellen är att ge eleverna dessa verktyg innan det är dags att skriva en egen text 
för att på så vis inte lämna dem ensamma och utan stöttning i sitt skrivande 
(Johansson & Sandell Ring, 2015, s. 31–35).   

 

4. Tidigare forskning 
Nedan kommer tidigare forskning rörande uppsatsens frågeställningar att presen-
teras. Den tidigare forskningen redovisas genom underrubrikerna 4.1 Genre-
pedagogik och utveckling 4.2 Vilka gynnas av genrepedagogik och för att på ett 
tydligt sett redogöra för vad annan forskning anser om ämnet.  
 



 

 9 

 
4.1 Genrepedagogik och utveckling 
Kuyumcu (2011, s. 6) genomförde en utvärdering av det så kallade Knytby-
projektet som pågick under läsåret 2007–2008. Knutbyskolan tillämpade då den 
genrepedagogiska undervisningsmodellen i undervisningen inom alla ämnen.  
Lärarna på Knutbyskolan märkte av en positiv utveckling i elevernas skrivförmåga 
jämfört med hur de presterade innan projektet startade (Kuyumcy, 2011, s. 132). 
Kuyumcy (2011, s. 133) skriver att lärarna uttryckte att eleverna, genom 
användandet av genrepedagogik, hade skapat sig en medvetenhet om olika 
texttyper i både tal och skrift och på så vis skapat sig ett metaspråk i ämnet. De 
införskaffade sig en kunskap om olika texttyper genom att lära sig känna igen de 
olika texttypernas stildrag. Denna kunskap och medvetenhet underlättade i sin tur 
för eleverna i, först och främst, deras skrivande. De lyckades efter användandet av 
genrepedagogik producera fylligare och mer utförligare texter än tidigare. 
Texterna hade även en tydlig disposition då eleverna skaffat sig en kunskap om 
texttypernas olika strukturer och de upplevdes ha en större språklig medvetenhet. 
En av de medverkande lärarna poängterade också att hon, genom genre-
pedagogiken, kunnat ge eleverna en tydlig struktur i skrivandet då de getts en form 
av byggnadsställning i sitt skrivande. Hon såg även en positiv utveckling i hela 
gruppen jämfört med hennes tidigare arbetssätt då eleverna presterade snabbare 
och bättre än tidigare (Kuyumcu, 2011, s. 138). 
 
Kuyumcu uppger dock att de medverkande lärarna i projektet menade att genre-
pedagogik som undervisningsmodell kan var otroligt tidskrävande och då i 
synnerhet arbete med cirkelmodellen. Detta resulterade ibland i att vissa delar av 
cirkelmodellen ibland hoppades över av lärarna vilket i sin tur ledde till att 
eleverna inte hade lika stora kunskaper när det kom till att skriva en individuell 
text i fas 4. Kuyumcu (2013, s. 20) menar också att det finns en risk för att 
undervisningen blir alldeles för statisk och lärarledd då man alltid arbetar utifrån 
cirkelmodellens fyra faser. Detta beror på lärarens betydande roll i 
skrivundervisningen, genom till exempel stöttning, inom användandet av 
genrepedagogik. 
 
Kuyumcu (2013, s. 18) skriver också att användandet av genrepedagogik på skolan 
har gynnat eleverna då deras studieresultat visat en positiv utveckling. En inspek-
tion av skolan några år senare visade även att denna utvecklingstrend fortsatt och 
att elevernas studieresultat blivit betydligt bättre sedan tillämpandet av genre-
pedagogik (Kuyumcu (2013, s. 17). Eleverna på Knutbyskolan presterar i genom-
snitt högre på de nationella proven i jämförelse med övriga elever på Sveriges 
skolor. Genom detta drar Kuyumcy (2013, s. 18) slutsatsen att genrepedagogiken 
hjälpt eleverna till bättre studieresultat. Själva miljön på hela skolan förbättrades 
också under projektet vilket också ses som en bidragande faktor till de förbättrade 
resultaten. Det går dock inte att fastställa om genrepedagogiken bidrog till bättre 
studiemiljö och studieresultat eller om det var studieresultaten som påverkade 
miljön.  
 
En av orsakerna till den positiva utvecklingstrend av skolans studieresultat som 
redovisades hade enligt Kuyumcus (2013, s. 17) rapport med användandet av 
genrepedagogik att göra. Dock spelade även ledningens och personalens 
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engagemang för projektet in. Genrepedagogiken uppges även ha gynnat lärarna då 
de kände att de utvecklat sin förmåga att undervisa samt en större medvetenhet i 
sin undervisning vilket i sin tur också är en bidragande faktor.  
 
Projektet Reading to Learn (R2L) är ett genrepedagogiskt projekt som genomförts 
inom ett flertal kommuner i landet. Lövstedt och Acevedo (2014, s. 6) skriver att 
projektet ursprungligen kommer från Sydneyskolans genrepedagogik men att den 
skiljer sig på vissa plan mot den traditionella genrepedagogiken. Principen är den 
samma men inom R2L fokuserar man även på att införskaffa sig strategier för 
läsning. R2L genomfördes på elva skolor i Göteborgs kommun efter att man 
upptäckt att var fjärde elev inte nådde upp till de uppsatta kunskapskraven i 
svenskämnet. Skillnaden i kunskapsnivå inom olika skolor i kommunen var även 
hög beroende på vilken stadsdel skolan låg i samt i förhållande till familjernas 
socioekonomiska status (Lövstedt & Acevedo, 2014, s. 4).  
 
Projektet samlade in data i form av ett läsförståelsetest och skrivna elevtexter vilka 
genomfördes både innan projektet startade och vid projektets slut (Lövstedt & 
Acevedo, 2014, s. 8). Både resultatet på läsförståelsetestet och elevtexterna 
genomförda innan och efter projektet jämfördes med varandra och resultatet visade 
en positiv utveckling efter användandet av genrepedagogik i undervisningen. 
Läsförståelsetestet var poängbaserat och genom att jämföra elevens resultat med 
maxpoäng fick de ut en procentsats över elevernas resultat. Lövstedt och Acevedo 
(2014, s. 15) redovisar att resultatet av utvärderingen visade en ökning med 16 
procentenheter för de elever som presterade sämst på det första insamlade 
läsförståelsetestet. De mellan- och högpresterande eleverna hade även de 
utvecklats men där låg ökningen på 12, respektive 4 procentenheter.   
 
Lövstedt och Acevedo (2014, s. 12) skriver också att alla de medverkande lärarna 
var positiva till användandet av genrepedagogik då de såg en positiv utveckling 
hos eleverna. De menade att eleverna, genom metoden, hade skapat sig en ökad 
förståelse inom både skrivning och läsning. De noterade även att de svag-
presterande eleverna, genom stöttning i klassrummet, inte hade lika lång väg att gå 
för att nå fram till de uppsatta kunskapskraven.  
 
R2L projektet har genomförts på fler ställen i Sverige och bland annat i 
Stockholm. Acevedo (2011, s. 28) skriver i den projektrapporten att de berörda 
lärarna kände att de själva utvecklades i sin undervisning samt att eleverna visade 
en positiv utvecklingstrend gällande studieresultat. Eleverna skapade sig en större 
förståelse för texterna och att samtliga elever presterade bättre efter att projektet 
var slut. Resultatet visar att de svagare eleverna utvecklades med 10,1 procent-
enheter vilket motsvarar en ökning med 128 % jämfört med innan projektet 
startade. Mellan- och högpresterande elever utvecklades med 5 respektive 5,5 
procentenheter. Dataunderlaget i denna studie är relativt litet eftersom resultatet 
som redovisas endast innefattar 20 elever på tre olika skolor. Dock framhåller 
Acevedo (2011, s. 28) att det insamlade data visar samma resultat som större R2L 
projekt i till exempel Australien. Studien konstaterade också att gapet mellan hög- 
och lågpresterande elever hade minskat drastiskt på endast åtta månader (Acevedo, 
2011, s. 45).  
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Tardy (2006, s. 83) har genomfört en metastudie innefattande olika undervisnings-
modeller och hur de påverkar elevers skrivprocesser i skolan. Hon nämner att 
elever i de yngre årskurserna tenderar att inneha en större kunskap inom den 
berättande texttypen än andra, detta som ett resultat av det är den texttypen 
eleverna mest fått skriva i skolan. På grund av detta menar Tardy (2009, s. 89) att 
eleverna helst väljer att skriva inom den texttypen då det är den de känner sig mest 
bekväma med.  
 
Tardy (2006, s. 84) nämner också att det är genom språket, alltså kommunikation, 
man skapar en större förståelse för lärandeprocessen inom de olika texttyperna. 
Det är genom kommunikationen mellan lärare och elever, samt tvärtom, som 
utveckling sker då eleverna genom språket införskaffar sig en större kunskap om 
den aktuella texttypen (Tardy, 2006, s. 87). Flera av de undersökta studierna i 
rapporten visade att elever som blivit undervisade genom genrepedagogik 
använder sig av olika strukturer för text för att på så vis kunna utveckla en bättre 
läs- och skrivprestation (Tardy, 2006, s. 89). Enligt Tardy (2006, s. 90) visar de 
flesta elever, inom alla årskurser, en positiv utveckling av genrebaserande 
instruktioner. Detta leder i sin tur till ett utvecklat metaspråk inom den aktuella 
texttypen vilken även leder till en ökad förståelse för den aktuella texttypen samt 
en ökad förmåga att söka och hitta information i texter. Holmberg (2009, s. 4) 
menar att genrepedagogik är en undervisningsmodell som ger eleverna större 
kunskap om fler texttyper då den ger eleverna tydliga strukturer för hur de olika 
texttyperna är uppbyggda. Ett av målen med genrepedagogik är att eleven ska få 
en så bred kunskap som möjlig om olika texttyper. På grund av detta inkluderas 
inte bara de berättande texterna utan även till exempel förklarande, beskrivande 
och argumenterande texter redan i de tidigare årskurserna vilket leder till en ökad 
kompetens inom ämnet. Skolverket (2007, s. 130) genomförde en utredande studie 
om läsundervisningen i Sverige vilken pekade på att lärare till en början brukar 
introducera en uppgift på ett engagerat och inspirerande sätt. Därefter har 
engagemanget och stöttningen en tendens att avta vilket gör att eleverna får 
försöka klara av uppgiften på egen hand. Anledningen till detta är att många lärare 
saknar de didaktiska verktyg som behövs för att kunna stötta och handleda 
eleverna genom hela skrivprocessen. Holmberg (2009, s. 4) skriver att en av 
effekterna med genrepedagogik är att lärarna ges dessa verktyg så att de kan stötta 
och finnas med eleverna genom hela arbetsprocessen. Detta är något som bottnar i 
Hallidays systemisk funktionella grammatik och kan ses som ett utmärkande drag 
för den genrepedagogiska undervisningsmodellen.  
 
Det finns relativt få studier gjorda inom användandet av genrepedagogik i 
förstaspråksundervisning. Tardy (2006, s. 91) nämner dock en studie som 
genomfördes på ett introduktionsprogram på gymnasiet där lärarna använde sig av 
genrepedagogik. Studien pekade på en positiv utveckling för elever som blivit 
undervisade med genrepedagogik då de hade skapat sig ett mer utvecklat 
resonemang i skrivandet jämfört med de elever som inte blev undervisade med 
genrepedagogik. Tardy (2006, s. 94) skriver också att fler studier visade att desto 
tidigare i ålder en elev blivit introducerad för genrepedagogik desto större kunskap 
hade de inom olika texttyper. Dessa elever hade skaffat sig strukturer för de olika 
texttyperna och fick de inte någon stöttning av läraren tenderade de ändå att söka 
reda på ett mönster på egen hand.  
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Holmberg (2009, s. 5) poängterar också att det oftast saknas en medvetenhet inom 
skrivandet i skolan, speciellt i de högre årskurserna. Att inneha en medvetenhet i 
sitt skrivande leder i sin tur till en ökad förståelse inom alla ämnen. Den genre-
pedagogiska undervisningsmodellens grunder bygger på en medvetenhet om språk 
där man ser ett samband mellan språk- och kunskapsutveckling vilket då resulterar 
i en ökad förståelse för själva skrivprocessen.   
 
Sammanfattningsvis kan man se att flera elever på olika skolor och i olika åldrar 
gynnas av genrepedagogik som undervisningsmetod. Flera skolor i Sverige har 
under olika tidpunkter fått bättre studieresultat genom mätningar av till exempel 
nationella prov eller fristående tester. Den tidigare forskningen visar också att 
genrepedagogik bidrar till en ökad medvetenhet om olika texttyper. Eleverna ges 
strukturer att följa i sitt skrivande vilket, tillsammans med lärarens stöttning, leder 
till en ökad förståelse för texttypen. Genrepedagogiken ger även eleverna ett brett 
register av olika texttyper då andra undervisningsmodeller tenderar att fokusera 
mest på den berättande genren. Det finns dock väldigt få studier som behandlar 
användandet av genrepedagogik på enbart förstaspråkselever. 
 
4.2 Vilka gynnas av genrepedagogik? 
Enligt Holmberg (2012, s. 239) är en effekt med den genrepedagogiska under-
visningsmodellen, för både lärare och elever, att lyckas klara av de utmaningar 
man kontinuerligt ställs inför i undervisningen. Genrepedagogiken fokuserar på att 
alla elever, oavsett förutsättningar, ska uppnå de uppsatta kunskapskraven. 
Holmberg (2009, s. 3) skriver att olika studier visat att skrivande i den svenska 
skolan tenderar att fokusera på de berättande texttyperna vilket resulterat i att 
eleverna inte getts de förutsättningar de behöver för att klara sig i samhället. Med 
anledning av detta genomfördes under 2007 och 2008 en satsning, på initiativ av 
Myndigheten för skolutveckling tillsammans med nätverket Samspråk, att utbilda 
lärare inom genrepedagogik i hela Sverige. Efter en utvärdering av denna satsning 
ansåg deltagarna, till största del, att de kunskaper de införskaffat sig om genre-
pedagogik var värdefulla för undervisningen (Holmberg, 2009, s. 12). Lärarna 
menade också att de kunde se en positiv utveckling i klassrummet efter att de 
börjat med genrepedagogik i undervisningen (Holmberg, s. 2009, 37).  
 
Sandell Ring (2008, s. 1) undersökte i en studie hur lärare såg på sambandet 
mellan språk- och kunskapsutveckling utifrån lärares arbete med genrepedagogik. 
Sandell Ring (2008, s. 37) menar att den genrepedagogiska undervisningsmodellen 
skapar samma förutsättningar för alla elever och att eleverna med sämre förut-
sättningar ges en chans att nå upp till de uppsatta kunskapskraven. De med-
verkande lärarna i studien arbetade med genrepedagogik för att skapa en språklig 
miljö i klassrummet som gynnade alla elever, oavsett vilken språklig nivå de 
befann sig på. Enligt Sandell Ring (2008, s. 43) var alla medverkande lärare i 
studien överens om att genrepedagogik är en undervisningsmodell som gynnar alla 
elever, både låg- och högpresterande. De lågpresterande eleverna ges en annan 
möjlighet att utvecklas både språk- och kunskapsmässigt då de får en annan typ av 
stöd i undervisningen. De högpresterande eleverna, vilka i många fall kan bli 
uttråkade i undervisningen, ges också en chans att utmanas och utvecklas ännu 
mer. Specialpedagogerna på den undersökta skolan menade också att elever i 
behov av särskilt stöd gynnas av genrepedagogikens tydliga struktur. Dock menar 
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de deltagande lärarna att genrepedagogiken först och främst gynnar de elever som 
har svenska som andraspråk samt de som inte är uppvuxna under samma 
förutsättningar vad gäller litteracitet i hemmet. De medverkande lärarna uppger 
också att de, genom användandet av genrepedagogik, skaffat sig en förståelse för 
hur de ska arbeta för att utveckla det kunskapsrelaterade språket inom de olika 
ämnena. Genrepedagogiken beskrevs som något lärarna tidigare saknat i sin 
undervisning (Sandell Ring, 2008, s. 45). 
 
Tardy (2006, s. 95) pekar också på likheterna mellan första- och andraspråks-
undervisning inom användandet av genrepedagogik. Båda grupperna verkar 
gynnas av genrepedagogisk undervisning då de ges strukturer och mönster att följa 
i sitt skrivande. Dock påpekar hon att förförståelse för ett språk alltid kommer att 
spela roll vad gäller undervisning av språk.  
 
Sellgren skriver i metastudien Ämne och språk (2006, s. 69) att genrepedagogik 
skapar ett gemensamt språk mellan lärare och elever, elever och elever samt lärare 
och lärare. Lärarna uppgav också att deras egna medvetenhet ökat i användandet 
av genrepedagogik. Axelsson (2006, s. 81) skriver i samma metastudie att lärarna 
efter användandet av genrepedagogik uppgav att modellen passar alla elever 
oavsett nivå. De nämner också att cirkelmodellen ger en tydlig struktur i 
undervisningen vilket i sin tur skapar ett stöd för alla elever i klassrummet. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att de flesta forskarna är överens om att 
genrepedagogik är en undervisningsmodell som gynnar de flesta elever oavsett 
nivå eller bakgrund. Dock uppger lärarna i en studie att den först och främst 
gynnar elever med svenska som andraspråk och de som inte har haft samma 
förutsättningar gällande litteracitet i hemmet under uppväxten.   
 
 
5. Metod och material 
I detta avsnitt kommer studiens metodval samt analysmetod att presenteras. En 
redogörelse för hur urval, genomförande av studien och hur intervjufrågorna tagits 
fram presenteras också. Här ges även en kort presentation om de medverkande 
informanterna, en genomgång av de forskningsetiska principerna samt hur 
uppsatsen följer dessa.  
 
5.1 Val av metod 
Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasielärare arbetar med 
genrepedagogik, vad de anser om genrepedagogik som undervisningsmodell och 
om de anser att den verkar språkutvecklande för elever. För att genomföra studien 
har en kvalitativ studie genomförts innehållande intervjuer med fem gymnasie-
lärare i ämnet svenska. Alla de intervjuade lärarna i studien arbetar aktivt med 
genrepedagogik i sin undervisning. Intervjuerna i undersökningen är av semi-
strukturerad karaktär. Jørgensen och Phillips (2017, s. 118) skriver att de semi-
strukturerade intervjuerna syftar till att täcka alla aspekter i en undersökning och 
informanterna blir inte lika styrda, vilket de kan bli av till exempel strukturerade 
intervjuer. Genom att ha genomfört intervjuerna har jag getts en möjlighet att få en 
förståelse av hur lärare gör för att ge alla elever det stöd de behöver utifrån den 
genrepedagogiska undervisningsmodellen. Alla intervjuer har utgått ifrån en 
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intervjuguide (se bilaga 2). Intervjufrågorna har tagits fram utifrån den tidigare 
forskning som ovan presenterats i syfte att kunna besvara uppsatsens fråge-
ställningar. Frågorna har formulerats på ett sådant sätt att de medverkande 
informanterna har getts utrymme att reflektera över hur genrepedagogik framställs 
både teoretiskt i forskning och praktiskt av dem själv. För att skapa bra intervju-
frågor menar Jørgensen och Phillips (2017, s. 121) att frågorna ska vara öppna och 
sökande samt att det ska ges utrymme för uppföljande frågor.  
 
5.2 Intervjufrågorna 
Intervjufrågorna har utformats utifrån uppsatsens syfte, frågeställningar och 
tidigare forskning (se bilaga 2). Intervjuerna inleddes med grundläggande frågor 
vilka rör svensklärarnas intresse för genrepedagogik, deras utbildning och deras 
kunskaper om undervisningsmodellen. Dess frågor utformades för att få en inblick 
i informanternas kunskap om genrepedagogik för att kunna upptäcka likheter och 
skillnader i informanternas svar och den presenterade litteraturen. Efter detta har 
frågor rörande genrepedagogik som undervisningsmetod ställts samt hur de 
använder sig av dessa i undervisningen undersökts. Tanken bakom att vissa frågor 
varit formulerade på ett sätt som berört lärarnas användning av genrepedagogik i 
undervisningen är att ge mig en möjlighet att få en inblick i hur genrepedagogiken 
kan fungera i praktiken. Detta är också anledningen till frågan om de använder sig 
av alla delar inom genrepedagogiken i undervisningen. På så vis har jag getts en 
möjlighet att höra de medverkande lärarnas åsikter om det är någon del som 
fungerar bättre eller inte eller varför de anser den som mindre viktigt än andra.  
 
Intervjufrågorna innehåller också frågor rörande hur eleverna påverkas av genre-
pedagogik jämfört med tidigare undervisningsmetoder. Detta för att försöka belysa 
om svensklärarna sett några positiva eller negativa effekter på elevernas språk-
utveckling genom användandet av genrepedagogik och om det bidragit till bättre 
utveckling. De tillfrågades också om de tror att denna undervisningsmetod är mer 
gynnsam för vissa elever än andra.   
 
5.3 Urval av informanter 
Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kom jag i kontakt med en lärare 
som använde sig av genrepedagogik i sin undervisning. Då denna studie valt att 
intervjua lärare som arbetar med genrepedagogik hittades andra informanter som 
använde sig av genrepedagogik i sin undervisning genom ett snöbollsurval. Ett 
snöbollsurval syftar till urvalet av informanter växer fram genom att en informant 
hänvisar till nästa person (Denscombe, 2009, s. 76). Den första läraren hänvisade 
mig vidare till fyra andra informanter som också använde sig av genrepedagogik 
varav en av dem hänvisade mig till två till. Alla dessa lärare kontaktades via epost 
med en förfrågan om att medverka i studien. Två av de kontakta lärarna valde att 
inte svara på mailet medans de resterande fem valde att ställa upp på intervju.  
  
För att kunna genomföra denna undersökning har rektorer på de olika 
gymnasieskolorna där informanterna arbetar kontaktats. Detta för att få tillstånd att 
intervjua lärare på den aktuella skolan i undersökningssyfte. Rektor informerades 
om syftet med undersökningen och efter rektorns godkännande kontaktade jag de 
utvalda lärarna för att planera tid för intervju. De utvalda lärarna informerades 
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även de om studiens syfte och har alla fått ett informationsbrev (se bilaga 1) 
angående studiens syfte samt att de inom undersökningen kom att vara anonyma.  
 
I denna studie har fem svensklärare som arbetar på gymnasiet intervjuats och det 
ända urvalskriteriet för att medverka i studien har varit att lärarna ifråga använder 
sig av genrepedagogik i sin undervisning. Tre lärare arbetar på samma skola 
medan de två övriga båda arbetar på två olika skolor.  
 
5.3.1 Beskrivning av informanter 
Lärare 1 har arbetat 17 år inom skolan och är legitimerad lärare i grundskolan i 
svenska, samhällsorienterande ämnen och svenska som andraspråk. Hon arbetar 
idag i gymnasieskolan. Hon började intressera sig för genrepedagogik när 
kommunen hon arbetade inom år 2012 bestämde sig för att göra en satsning på ett 
språkutvecklande arbetssätt. Där fick två lärare från varje skola i kommunen 
chansen att delta i ett gemensamt projekt som pågick under några år. Grundidén 
med denna satsning var att varje skola skulle ha sin egen språkutvecklare för att 
kunna sprida genrepedagogiken inom hela kommunen. Hon tror att kunskapen om 
genrepedagogik ser olika ut på olika skolor men tror tyvärr att kunskaperna endast 
är ytliga.  
 
Lärare 2 har arbetat 23 år inom skolan och är legitimerad gymnasielärare inom 
svenska och svenska som andraspråk. Lärare 2 gick, precis som Lärare 1 samma 
fortbildning inom genrepedagogik genom kommunens satsning på undervisnings-
modellen. Hon har även gått en fortbildning för Britt Johansson, vilken då arbetade 
som utbildningsledare på Knutbyskolan i Rinkeby. Där arbetade de med olika 
genrer samt hennes bok Låt språket bära, som även figurerar i denna uppsats, för 
att utveckla en genrepedagogisk medvetenhet. Lärare 2 tror att många lärare inom 
de lägre årskurserna har relativt stora kunskaper inom genrepedagogik men att 
kunskaperna i de högre årskurserna är sämre. Hon nämner också att fler har jobbat 
med projektet Reading to learn, vilket presenteras närmare i avsnittet Tidigare 
forskning.   
 
Lärare 3 har arbetat som lärare i 12 och är utbildad gymnasielärare inom svenska 
och svenska som andraspråk. Hon började arbeta genrepedagogiskt för fem år 
sedan genom att hon fick gå en utbildning i ämnet genom kommunen. Efter 
utbildningen har hon även utbildat andra lärare på skolan hon arbetar på i genre-
pedagogik. Lärare 3 tror att genrepedagogiken är en undervisningsmodell som 
växer mer och mer och det är fler och fler skolor i hennes kommun som börjat 
anamma metoden de senaste åren.  
 
Lärare 4 är legitimerad lärare på gymnasienivå inom svenska och religion och har 
arbetat i skolan i 11 år. Även hon fick gå en utbildning genom kommunen i genre-
pedagogik vilket blev början för hennes intresse för undervisningsmetoden. Hon 
arbetar för det mesta genrepedagogiskt med sina elever på gymnasiet. Lärare 4 tror 
att lärare i de lägre årskurserna generellt har större kunskaper om genrepedagogik. 
 
Lärare 5 har arbetat inom skolan i 21 år och är legitimerad gymnasielärare i 
svenska och svenska som andraspråk. Hon gick en fortbildning i genrepedagogik 
genom kommunen 2011. Hon har även utbildat sig till lärare inom svenska som 
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andraspråk där genrepedagogik ingick i utbildningen. Lärare 5 har även gått Läs-
lyftet där ett stort fokus lades på genrepedagogik som arbetsmetod inom de olika 
modulerna. Hon fick även en fortbildning under ett år på sin arbetsplats utav två 
språkutvecklare inom genrepedagogik. Hon tror att de flesta lärare idag någon 
gång har hört talas om genrepedagogik och majoriteten av hennes kollegor har fått 
gå samma fortbildning som hon själv.  
 
5.3.2 Genomförande 
Varje informant har intervjuats enskilt i studien och intervjutiden har varierat från 
30–60 minuter per lärare. Intervjuerna gjordes i ett enskilt rum för att minska 
risken av att bli störd och intervjuerna fick ta så lång tid det krävdes för att ge 
informanterna tid till att noggrant och utförligt svara på frågorna. Intervjuerna har 
utgått ifrån en intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuguiden hade i förväg mejlats till 
de berörda lärarna så att de hade möjligheten att förbereda sig och tänka igenom 
studiens syfte samt deras svar innan intervjun skedde. Intervjuguiden har ibland 
frångåtts då intressanta följdfrågor uppstått. Detta är något som är tillåtet då 
intervjuerna har varit semistrukturerade. Intervjuerna började med att 
informanterna återigen blev informerade om studiens syfte samt att jag även 
presenterade information om mig själv och anledningen till att uppsatsen skrevs. 
Därefter började intervjun i ordning enligt intervjuguiden.  
 
Intervjuerna har spelats in med godkännande från informanterna och eventuella 
anteckningar har förts under tiden för att underlätta sammanställningen av 
resultatet och för att säkerställa uppsatsens validitet. Genom sammanställningen av 
intervjuerna har det mest relevanta för uppsatsens frågeställningar sorterats, valts 
ut och kommer att presenteras nedan i uppsatsens resultatdel.  
 
5.4 Analysmetod 
Den analysmetod som använts för att analysera det insamlade materialet i denna 
uppsats är diskursanalys. En diskursanalys används enligt Bolander och Fejes 
(2015, s. 90) inom undersökningar där man vill undersöka hur olika händelser 
skildras i skrift och tal. En diskursanalys bygger på en språkfilosofi där man menar 
att individens kontakt med verkligheten alltid går genom språket. Språket ses som 
ett verktyg för att skapa representationer av verkligheten (Jørgensen & Phillips, 
2017, s. 15). Det betyder att denna uppsats fokuserar på det informanterna 
verkligen säger i undersökningen då det är genom språket de lämnar sina svar. De 
svar som de medverkande lärarna lämnat analyseras sedan utifrån den tidigare 
presenterade litteraturen. 
 
Ett konkret språkbruk hänvisar tillbaka till tidigare diskursiva struktureringar 
(Jørgensen & Phillips, 2017, s. 13). I denna uppsats innebär det de medverkande 
informanternas syn på användningen av genrepedagogik, till skillnad mot tidigare 
använda undervisningstraditioner. Intervjufrågorna innehåller frågor där de 
medverkande lärarna kan reflektera om användandet av genrepedagogik samt hur 
deras undervisning såg åt tidigare. Genom att sammanfoga detaljer från olika 
diskurser, alltså det konkreta språkbruket, kan man förändra de olika diskurserna 
och på så vis den sociala och kulturella omvärlden (Jørgensen & Phillips, 2017, s. 
13).  
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En diskursanalys bygger alltid vidare på betydelser som redan är etablerade 
(Jørgensen & Phillips, 2017, s. 13). Det som redan ses som etablerat är i denna 
undersökning att elever ska utveckla sitt språk genom lärares undervisning i 
skolan. Genom att en diskursanalys bygger vidare på något redan etablerat 
fokuserar man också på intertextualitet. Detta innebär att en text alltid är relaterad 
till andra texter och till de diskurser vilka texterna ingår i. Det konkreta språk-
bruket kan sedan kopplas samman till olika element inom olika diskurser vilket 
kan åstadkomma en förändring av enskilda diskurser vilka då även innefattar den 
kulturella och sociala omvärlden som i denna studie kan ses som den svenska 
skolan.  
 
Diskursanalys fokuserar på intertextualitet och på så vis kan förändring samt åter-
skapande av en diskurs synliggöras (Jørgensen & Phillips, 2017, s. 13). I denna 
uppsats kan det till exempel ses i hur de medverkande lärarna förhåller sig till 
genrepedagogikens olika delar. Sker det ett återskapande av den bestämda 
diskursen om hur genrepedagogik ska utformas eller sker det en förändring inom 
de intervjuade lärarnas undervisningspraktik?  
 
En diskursanalys utgår ifrån olika diskursaspekter och i denna studie används 
dessa diskursaspekter för att bidra till en fördjupning av informanternas 
beskrivningar och svar angående användningen av genrepedagogik i deras 
undervisning. De diskursaspekter denna studie utgår ifrån är följande:  
 

• Vilka erfarenheter om genrepedagogik uttrycker de intervjuade lärarna och 
hur förhåller sig dessa i uttryck till den teoretiska utgångspunkten samt 
tidigare forskning? 

• Finns det aspekter i den genrepedagogiska undervisningsmodellen som på 
något sätt är frånvarande i de medverkande lärarnas reflektioner? 

• Hur resonerar lärarna i förhållandet i användandet av genrepedagogik och 
elevers utveckling?  

 
Den första punkten har utformats för att få syn på lärarnas kunskaper om 
genrepedagogik och om den stämmer överens med det som presenterats i denna 
uppsats. Den andra punkten syftar till att poängtera om informanterna i studien 
verkligen använder sig av alla delar i genrepedagogiken och om de inte gör det, 
vad det får för konsekvenser för undervisningen. Genom detta kan vissa problem 
med genrepedagogiken synliggöras samt bidra till en utveckling av metoden. Den 
sista punkten syftar till uppsatsen första frågeställning över hur de intervjuade 
lärarna resonerar om användandet av genrepedagogik och elevers utveckling. 
 
5.5 Validitet och reliabilitet 
Begreppet validitet syftar till hur relevant studien är och att de metoder som 
används i uppsatsen verkligen har för avsikt att undersöka uppsatsens syfte (Fejes 
& Thornberg, 2015, s. 258). Reliabilitet handlar om hur trovärdig uppsatsen är. 
Det innebär hur trovärdiga uppsatsen resultat är, hur man har gått tillväga i 
datainsamling och analys samt hur noggrann och systematiskt man varit i 
undersökningen.  
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För att upprätthålla uppsatsen validitet och reliabilitet har informanterna blivit 
informerade om studien genom ett informationsbrev (Se bilaga 1). Under 
intervjuernas gång, för att säkerställa att jag uppfattat svaren rätt, har jag alltid 
kontrollerat svaren samt bett informanterna att förtydliga eller utveckla sina svar 
om något varit oklart. Detta är också en anledning till varför intervjuerna spelats in 
för att på ett säkert sätt kunna säkra uppsatsens validitet och reliabilitet. 
Informanterna har även getts chansen att ändra eller tillägga något i sina svar under 
arbetets gång om de känt sig osäker eller vill ändra något i sina svar för att 
säkerställa att det verkligen är informanternas åsikter och tankar som framgår i 
intervjuerna och inte mina egna. Detta gjordes också för att säkerställa att 
informanterna inte har svarat något bara för att de trott att jag vill höra det. 
Huvudsyftet med intervjuerna har varit att få kvalitativa svar från informanterna 
och ingenting annat. Med detta i åtanke har det varit av stor vikt att informanterna 
i intervjuerna har känt sig bekväma med situationen under intervjuerna. Eftersom 
undersökningen också berör varje medverkande lärares undervisningsmetod, vilket 
kan ses som personlig information, har det varit extra viktigt. Alla informanterna 
har, som tidigare nämnts, fått tillgång till intervjufrågorna innan intervjuerna 
genomfördes och detta har även det att göra med målet om att informanterna ska 
känna sig bekväma i situationen.  
 
Alla frågor har varit till mestadels varit öppna och detta med syfte att låta infor-
manterna kunna resonera och reflektera om deras arbetssätt med genrepedagogik 
och språkutveckling. Intervjuerna har sedan sammanställts för att kunna kate-
gorisera och redovisa den information som uppfyller studiens syfte.  
 
 
5.6 Forskningsetiska överväganden 
När man bedriver forskning är det av stort vikt att de inblandade i studien behand-
las på ett etiskt korrekt sätt (Dencombe, 2016, s. 423). För att inga individer som 
medverkar i denna studie på något vis ska komma till skada följer denna uppsats 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk- och samhällsveten-
skaplig forskning. Dessa innehåller i sin tur de fyra huvudreglerna informations-
kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Forsknings-
etiska, 2002, s. 6).  
 
Informationskravet innebär att alla individer som medverkar ska bli informerade 
om studiens syfte. De ska även bli informerade om att det är frivilligt att delta och 
att de när som helst får avbryta sin medverkan utan att det påverkar informanten på 
något negativt sätt (Forskningsetiska, 2002, s. 7). Detta krav har uppfyllts genom 
ett informationsbrev (se bilaga 1) innehållande dessa upplysningar som gått ut till 
varje informant och de även blivit informerande om detta muntligt innan inter-
vjuernas start. Genom detta informationsbrev har även deltagarna själva fått be-
stämma om de velat medverka eller inte. Detta uppfyller samtyckeskravet där 
individerna själva har rätt att bestämma om de vill medverka eller inte 
(Forskningsetiska, 2002, s. 9).  
 
Enligt de forskningsetiska principerna (2002, s. 12) ska alla känsliga uppgifter, 
som namn, personuppgifter och liknande förbli anonyma för att uppfylla 
konfidentialitetskravet. Uppgifterna ska på något sätt inte kunna gå att spåra 
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tillbaka till informanten och de insamlade data ska kodas och behandlas så att 
endast forskaren har kunskapen om vilka uppgifter som hör till vilken informant. 
För att uppfylla konfidentialitetskravet har alla medverkande i studien avidenti-
fierats i uppsatsen. Deras riktiga namn används inte och inga personuppgifter 
presenteras i uppsatsen. Intervjuerna har kodats så endast jag vet vilken intervju 
som tillhör vilken informant. Känsliga uppgifter har alltså inte skrivits ner. 
Nyttjandekravet syftar till att de insamlade data endast används i den aktuella 
studien och inte i något annat syfte (Forskningsetiska, 2002, s. 14). Det insamlade 
materialet som i avsnittet nedan kommer heller inte att användas i något annat 
syfte än i denna uppsats och på så vis uppnås även nyttjandekravet. 
 
6. Resultat 
I detta avsnitt kommer studiens resultat att redovisas. Resultatet kommer att 
presenteras utefter uppsatsens frågeställningar: 
 

• Utvecklar genrepedagogiken tydligt eleverna? 
 

• I så fall på vilka sätt? 
  

• Är genrepedagogiken en universalmetod för alla elever eller gynnas särskilt 
någon speciell kategori elever av genrepedagogiken och i så fall varför? 
 

 
Frågeställning 1 och 2 besvaras under punkten 6.1 Genrepedagogik och 
utveckling. och frågeställning 3 besvaras under rubriken 6.2 Vilka gynnas av 
genrepedagogik. Efter dessa avsnitt ges också en sammanfattning av det 
presenterade resultatet. 
 
Studiens utgår ifrån en diskursanalys vilken tenderar att analysera det som 
verkligen sagts under intervjuerna. Resultatet utgår därför från de utvalda 
diskursaspekter som presenterats i uppsatsens metod:  
 

• Vilka erfarenheter om genrepedagogik uttrycker de intervjuade lärarna och 
hur förhåller sig dessa i uttryck till den teoretiska utgångspunkten samt 
tidigare forskning? 
 

• Finns det aspekter i den genrepedagogiska undervisningsmodellen som på 
något sätt är frånvarande i de medverkande lärarnas reflektioner? 
 

• Hur resonerar lärarna i förhållandet i användandet av genrepedagogik och 
utveckling i skolan?  

  
 
6.1 Genrepedagogik och utveckling 
Under denna rubrik presenteras lärarnas tankar kring vilken kunskap om text 
elever behöver för att nå upp till de uppsatta kunskapskraven. Detta för att få en 
inblick i lärarens reflektioner om vad de anser krävs för att nå upp till målen. 
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Därefter analyseras resultatet utifrån frågor berörande elevers utveckling efter 
användandet av genrepedagogik.  
 
I undersökningen tillfrågades de medverkande lärarna om vilka språkliga för-
väntningar de anser att skolan har på eleverna generellt. Lärare 2 svarar då: 
 

Många ämneslärare tycker att det är svensklärarnas uppgift att lära 
eleverna tillräckligt bra svenska för att kunna läsa ämnestexter medan 
det i själva verket är alla lärares uppgift att jobba språk- och 
kunskapsutvecklande. Språk ska läras i sitt sammanhang! Sen tror jag 
även att man tar för givet att eleverna ska kunna skriva olika sorters 
texter när man kommer till gymnasiet men det är inte säkert att man 
fått det med sig under sin tidigare skolgång.  

 
Hon menar alltså att det är varje lärares uppgift att arbeta språkutvecklande vilket 
Lärare 5 också nämner. Lärare 4 svarar, i likhet med Lärare 2, att hon menar att 
man ska använda de kunskaper man tar till sig i det man skriver inom alla ämnen. 
Språket blir på så vis en nyckel för att visa sina kunskaper samtidigt som man 
skapar sig ett metaspråk för att diskutera olika texttyper.  
 
Lärare 4 säger att man ofta antar att elever kan olika ämnesspecifika begrepp när 
det kommer till gymnasiet enbart för att de är bra på det vardagliga språket vilket 
också Lärare 3 instämmer med. Vidare på frågan vilken kunskap om text de med-
verkande lärarna anser sig vara nödvändig för att alla elever ska nå upp till målen 
svarar lärare 4:  
 

Eleverna förväntas kunna läsa och förstå samt skriva egna texter som 
är argumenterande, berättande, beskrivande, förklarande, instruerande 
och återgivande inom olika ämnen. Oftast är inte en text en renodlad 
genre utan man måste dessutom kombinera flera olika texttyper vilket 
inte är helt lätt. Det är viktigt att kunna göra inferenser samt förstå hur 
man kan sammanföra och tolka information.  

 
Lärare 1 menar att det är viktigt att förstå att olika texter har olika mottagare samt 
olika syften. De måste kunna förstå att olika texttyper är uppbyggda utefter olika 
strukturer och de måste därför införskaffa sig kunskap om hur dessa ser ut. Hon 
menar också att det är viktigt att skapa sig en medvetenhet om rätt menings-
byggnad och stavning. Lärare 5 svarar i likhet med Lärare 1 då hon menar att det 
viktigaste för att skaffa sig en kunskap om text är att förstå ”strukturen och de 
språkliga dragen”.  
 
Stöttningen kan gå till på olika sätt i klassrummet och alla medverkande i studien 
använder sig av liknande sätt. Lärare 3 berättar i citatet nedan hur hon använder sig 
av det i sitt klassrum: 
 

Vi jobbar mycket med att tillvarata alla elevers olika kunskaper och 
erfarenheter i klassrummet och jobbar ofta med EPA-modellen. Vi 
jobbar aktivt med olika lässtrategier när vi läser texter och vi antecknar 
ofta synonymer. Eleverna får diskutera möjliga svar på läsförståelse-
frågor och stötta varandra när vi jobbar med att göra inferenser. Jag 
läser ofta texter högt och jag kan även visa texter på kanonen där vi 
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markerar vissa ord med olika färger för att påvisa det jag vill att de ska 
uppmärksamma just då. Vi jobbar också med stöttning som hem- och 
expertgrupper, filmer, bilder och kartor etc för att eleverna lättare ska 
förstå texternas innehåll. 
 

 
Lärare 4 säger att de brukar använda sig av så kallade stöttningsplanscher som de 
tillsammans skapat i klassrummet. Stöttningsplanscherna kan till exempel vara en 
mall för en speciell texttyp där textens disposition, tempus och sambandsord 
skrivits ner. Hon brukar även använda sig av olika exempeltexter samt går igenom 
matriser så att eleverna vet vad som förväntas av dem. Genom detta arbetssätt 
menar Lärare 4 att eleverna blir mer självständiga och trygga i sitt skrivande. De 
har lätt till att sätta igång då de vet vad som ska göras och vad som krävs av dem. 
Lärare 5 uppger att hon ofta brukar ha textsamtal där de tillsammans samtalar om 
den aktuella texttypen eller den skrivna texten för att på så vis kunna utveckla 
elevernas kunskaper.  
 
I undersökningen frågades också lärarna om de alltid använder sig av alla delar i 
cirkelmodellen i sin undervisning. Lärare 1 säger då att det beror på den berörda 
klassen och dess elever och vad de har för förkunskaper sen innan. Ibland går hon 
djupare in på vissa delar medan hon endast skrapar på ytan på vissa. Lärare 2 säger 
att ”på grund av tidsbrist kan det bli så att vi hoppar över skrivandet av gemensam 
text men det är inte bra”. Detta är något som Lärare 5 instämmer med då hon 
menar att cirkelmodellen kan vara tidskrävande och kan därför ibland hoppa över 
fas tre. Alla medverkande informanter i studien anser dock att alla faser inom 
cirkelmodellen är lika viktiga för att resultatet ska bli bra. Lärare 1 uppger också 
att ”de fungerar och gör eleverna trygga”. På frågan om de anser att någon del av 
cirkelmodellen kan utelämnas svarar Lärare 1 ”om man jobbat med en texttyp 
tidigare så kan man kanske hoppa vissa delar eller ta dem ytligare, annars ska alla 
delar vara med”. Detta är något som de övriga lärarna i studien också håller med 
om.  
 
På frågan om vilka positiva effekter informanterna har sett att genrepedagogik har 
på elevers språkutveckling svarar de medverkande lärarna i stort sett samma sak. 
Lärare 3 uttrycker att: 
 

De kan använda den skriftliga kommunikationsförmågan för att visa 
sin kunskap inom olika andra ämnen än svenska då de förstår bättre 
om texters syfte, mottagare och vad ord och struktur ger för betydelse 
i olika texter. 

 
Alla lärare i studien uppger att de tycker att de ser en utveckling av elevernas 
texter efter att de börjat arbeta genrepedagogiskt. Lärare 2 säger att ”många elever 
skulle inte klara av att skriva sina texter alls om vi inte arbetade genre-
pedagogiskt”. Lärare 1 instämmer och menar att de genom användandet av 
genrepedagogik gärna vill skriva och nu skriver fylligare och längre. Hon menar 
också att det bidrar till att öka elevernas skrivutveckling då ”de får strukturer att 
hålla sig till så blir det enklare och tryggare och då kan man fokusera vidare på 
kvalitén i texterna”. Lärare 4 säger att hon även tror att det bidrar till ökad läs-
förståelse men att hon inte funderat så mycket på det. Hon tror att de beror på att 
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de då känner igen uppbyggnaden av texttypen så att det i sin tur kan underlätta för 
förståelsen. Lärare 2 är däremot helt övertygad om att genrepedagogiken utvecklar 
läsförståelsen.  
 
 
6.2 Vilka gynnas av genrepedagogik? 
Detta avsnitt börjar med att redogöra vad informanterna anser leda till en fram-
gångsrik undervisning. Därefter redovisas informanternas svar på de frågor som 
berör vilka som gynnas av användandet av genrepedagogik. I detta avsnitt presen-
teras även de frågor som berör informanternas kunskaper och syn på genre-
pedagogik.  
 
På frågan vilka faktorer anser du vara viktiga i en framgångsrik undervisning för 
förstaspråkselever? svarar Lärare 2:  
 

Jag tycker det är viktigt att vi lärare jobbar med ett kollegialt lärande 
så att vi har en samlad syn på vad undervisning innebär och att vi kan 
jobba språk- och kunskapsutvecklande i alla ämnen. 
 

Hon nämner också att det är viktigt att ge elever en variation av undervisnings-
metoder för att alla elever, oavsett nivå, ska kunna ta till sig undervisningen på 
bästa sätt. Detta är något som Lärare 5 instämmer med då hon säger att en fram-
gångsrik undervisning ska innehålla ”parallell språk- och kunskapsutveckling i 
alla ämnen samt gemensamma strategier på skolan. Ansvaret ska inte lämnas till 
enskilda lärare”. Lärare 1 är inne på samma spår då tre av begreppen hon nämner 
för framgångsrik undervisning är individanpassning, tydlighet och variation. 
Lärare 2 nämner också att: 
 

Ett annat viktigt uppdrag skolan har är att kompensera för de elever 
som inte själva är uppväxta i en läsande miljö genom att hjälpa dem 
att känna igen mönster i olika sorters texter och jobba sig igenom hela 
cirkelmodellen för att eleverna så småningom ska kunna skriva egna 
texter i alla genrer. Det är också viktigt att ha höga förväntningar på 
eleverna.  

 
På frågan om vilka utmaningar eleverna möter i svenskundervisningen svarar 
Lärare 1 uthållighet. Hon menar att ”man måste ägna tid till träning för att 
förbättra sig” samt att en text aldrig är klar när eleverna anser att den är klar, utan 
man måste hela tiden bearbeta texten för att utvecklas. Hon nämner också att det är 
viktigt att lära dem skillnaden mellan skrift- och talspråk. Lärare 5 uttrycker att det 
är en svår fråga då svenskämnet idag är oerhört komplext. Lärare 2 svarar istället 
”att det är alldeles för svårt för vissa elever. Man lämnar eleverna med en hög 
kognitiv utmaning men glömmer att stöttningen då också måste vara hög”.  
 
Att arbeta med att skapa en genremedvetenhet i undervisningen anser alla 
medverkande lärare i studien att de gör i sin undervisning. Dock säger Lärare 1 att 
”det beror på ålder och läge på eleverna. Har vi jobbat länge så gör man ju saker 
mer i detalj och går in på djupet”. Vidare fortsätter hon att hon tycker det fungerar 
bra. Hon nämner också att vissa elever inte är mogna för att gå mer på djupet utan 
där måste man fokusera mer på den generella strukturen av den valda texttypen 
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istället. Dock menar hon också att de svagare eleverna som kämpar med strukturen 
ändå brukar ta till sig det resterande på köpet vilket hon anser är en bonus. Lärare 
3 menar att det är av stor vikt att lägga tid på vilka bindeord och tempus som 
tillhör respektive texttyp. Lärare 2 är inne på samma spår som Lärare 3 och säger 
att:  
 

Vi börjar alltid med att hitta ett syfte med texten om varför och till 
vem texten ska skrivas. Sen identifierar vi tempus och gör ibland 
övningar med att byta tempus på texten vi har framför oss för att träna 
och urskilja skillnader. Många elever blandar ofta tempus i sina texter 
och det här är ett sätt att få syn på dem. Vi söker och stryker under 
olika bindeord för att bygga upp en bank av möjliga ord att använda 
sig av när det är dags att skriva sina egen text sen.   

 
Den genrepedagogiska undervisningsmodellen gynnar alla enligt alla de inter-
vjuade informanterna men Lärare 1 säger att de som gynnas mest är de elever som 
har svårt att börja. Hon säger också att de elever som varken är högpresterande 
eller svaga också gynnas och uttrycker att ”de får också en rejäl skjuts framåt och 
det blir tydligt för dem vad som ger kvalité i texter”. Lärare 2 säger att det är de 
svagpresterande eleverna samt elever med svenska som andraspråk som gynnas 
bäst av ett genrepedagogiskt arbetssätt. Lärare 2 poängterar även att de svagare 
eleverna, som tidigare har haft svårt att producera texter, lyckas i sitt skrivande 
genom användandet av genrepedagogik. Lärare 3 säger dock att ”där det finns 
många högpresterande elever kan det vara svårt att jobba genrebaserat från 
grunden eftersom många redan är självgående i textskapandet”.   
 
Lärare 1 svarar på frågan om hon upplevt någon skillnad med genrepedagogik 
inom olika grupper att det absolut finns skillnader i hur snabbt de kan gå framåt. 
Men hon poängterar också att det som alla grupper har gemensamt är att de nu 
skriver med en lätthet och att texternas kvalité har blivit betydligt bättre. Detta är 
något som de övriga informanterna också instämmer med.  
 
Lärare 1 upplever inga svårigheter med användandet av genrepedagogik man säger 
att hon kan förstå de som ej fått någon utbildning eller arbetat med det. Hon ut-
trycker det så här: 
 

Jag uppfattar att de som ej gått utbildningen eller jobbat med detta kan 
tycka det är avancerat och mastigt och rädd för att prova och tillåta sig 
att göra fel.  

 
Lärare 2 säger att de största svårigheterna med genrepedagogik är att det tar tid. 
Hon uttrycker sig likt. 
 

Jag skulle behöva dubbelt så mycket tid för att hinna igenom allt 
ämnesinnehåll som krävs. Det gör att man får skynda på och ibland 
blir det en snabbvariant av cirkelmodellen istället. Sen kan vi inte 
heller jobba genrepedagogiskt på alla områden. 

 
Lärare 3 tycker också att genrepedagogiken skiljer sig från tidigare arbetssätt då 
man inom den genrepedagogiska undervisningsmodellen mer går in på saker i 
detalj. Hon menar att man plockar isär texterna på ett annat sätt så att eleverna, på 
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ett tydligare sätt, kan se hur de är uppbyggda vilket i sin tur ger dem ett större stöd. 
Just tydlighet är ett begrepp som åter kommer inom alla intervjuer. Lärare 2 
berättar att under den tid hon arbetat som lärare har olika undervisningsmetoder 
kommit och gått. Hon menar att alla sätt har varit bra för en viss grupp men säger 
att ”rent generellt tror jag på att gå från helheten till delarna än tvärtom vilket den 
traditionella grammatiken gör”.  
 
Alla lärare i studien instämmer med att eleverna upplever den genrebaserade 
undervisningen som positiv då de genom detta ges ett verktyg för att producera 
texter samt tillåts att se mönster i dem. Lärare 4 säger att: 
 

Jag tror att de flesta elever upplever genrepedagogik som en trygghet 
då de inte blir lämnade åt sig själva med texterna. Sen beror det ju 
också på hur mycket man har jobbat med genrepedagogik tidigare för 
på högstadiet och gymnasiet kommer elever från olika klasser och om 
några har jobbat med det i tidigare årskurser kan de nog uppleva 
undervisningen som tjatig. Det bästa vore ju om alla elever har jobbat 
genrebaserat på låg- och mellanstadiet så att vi kan vi bygga vidare 
och utveckla arbetssättet på högstadiet och gymnasiet.  

  
Alla lärare i studien uppger också att de inte använder sig av några specifika läro-
medel som är uppbyggda efter genrepedagogikens undervisningsmetod. Lärare 1 
säger dock att hon ibland använder sig av någon lärobok men att undervisningen 
huvudsak är fristående.  
 
6.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar resultatet att individanpassning, tydlighet och variation 
är tre begrepp som bidrar till en framgångsrik undervisning i skolan. Det är också 
viktigt att kompensera och stötta de elever som inte är uppväxta i en läsande miljö. 
De utmaningar som uppstår i svenskundervisningen kan tydas till uthållighet då 
det tar tid att förbättra sin text. Eleverna måste också ges en förståelse i skillnaden 
på tal- och skriftspråk. Svenskämnet upplevs också som svårt för vissa elever då 
de ställs inför hög utmaning men att stöttningen ibland uteblir. Stöttning är dock 
något som alla medverkande lärare uppger att de använder sig av men att det 
förekommer i olika former.  
 
Alla lärare i studien arbetar också utefter cirkelmodellen men att de ibland 
utelämnar vissa delar. Detta kan bero på den aktuella klassen och deras tidigare 
förkunskaper om de ska gå in på djupet i vissa texttyper eller om det räcker att gå 
igenom något ytligt. Fas 3, att skriva en gemensam text, är en del av cirkel-
modellen som ibland hoppas över på grund av tidsbrist. De intervjuade lärarna 
uppger dock att alla faser i cirkelmodellen är viktiga för att slutresultatet på texten 
ska bli så bra som möjligt.  
 
Resultatet visar också att alla de medverkande lärarna arbetar genremedvetet i sin 
undervisning. De lägger vikt vid de olika texttypernas strukturer sett till textens 
syfte, tempus och tillhörande bindeord och skapar sig därför ett metaspråk för att 
diskutera olika texttyper. Informanterna uppger också att det finns ett samband 
mellan språk- och kunskapsutveckling då det är genom språket man kan visa sina 
kunskaper.  
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Informanterna är överens om att genrepedagogik är en metod som gynnar alla 
elever. Det råder dock åtskilda uppfattningar över vilka de gynnar mest då några 
av de medverkande lärarna menar att de mest gynnar de svagpresterande eleverna 
samt elever med svenska som andraspråk. En av informanterna menar att det kan 
vara genrebaserande från grunden med de elever som är högpresterande då de 
redan är relativt självgående i textskapandet.  
 
De intervjuade lärarna uppger att den genrepedagogiska undervisningsmodellen 
skiljer sig från tidigare arbetssätt. Genrepedagogik är enligt informanterna en 
tydlig undervisningsmodell som upplevs positiv i undervisningen. Den ger en 
trygghet för eleverna då de inte blir lämnade åt sig själva med texterna.  
Nackdelarna med genrepedagogik verkar vara att det tar tid då det är många delar 
som ska hinnas med för att undervisningen ska bli optimal. De som ej fått någon 
utbildning i genrepedagogik kan också se det som svårt och mastigt då det är 
många delar som hör till. Ingen av informanterna använder sig av något specifikt 
läromedel vad gällande genrepedagogik. 
 
Resultatet visar att lärare ofta kan anta att elever har kunskap om olika 
ämnesspecifika begrepp bara för att de kan uttrycka sig bra med ett vardagsspråk. 
Det krävs även en stor kunskap om text för att eleverna ska uppnå de uppsatta 
kunskapskraven. För att kunna skapa sig en förståelse om text krävs det att man 
också har en förståelse för de olika texttypernas olika syften och mottagare. 
Eleverna måste också skapa sig en förståelse för att alla texttyper har olika 
strukturer. En kunskap om meningsbyggnad och stavning är också något eleverna 
måste skapa sig en medvetenhet för.  
 
Alla lärare i studien menar att eleverna har utvecklats sedan de började använda 
genrepedagogik. De ser en utveckling i deras texter då de upplevs fylligare, längre 
och uppvisar en bättre kvalité. Informanterna menar att det beror på de strukturer 
för olika texttyper som genrepedagogiken bidrar med. De tror också att 
genrepedagogik ger en mer utvecklad läsförståelse. Eleverna uppvisar även en 
större kommunikationsförmåga i skrift för att visa sina kunskaper i andra ämnen. 
Informanterna upplever även en skillnad i hur snabbt de kan gå framåt i 
undervisningen och menar också att de svaga eleverna lyckas producera texter de 
inte hade kunnat göra utan användandet av genrepedagogik. 
 
7. Diskussion 
I detta avsnitt kommer uppsatsen metodval att diskuteras i avsnittet 7.1 Metod-
diskussion. I 7.2 Resultatdiskussion kommer studiens resultat från avsnittet ovan 
att diskuteras utifrån den presenterade tidigare forskningen i avsnitt 4. Där 
kommer informanternas svar att diskuteras utifrån forskning samt de utvalda 
diskursaspekterna.  
  
7.1 Metoddiskussion 
Denna kvalitativa uppsats har genomförts via en intervjustudie för att kunna be-
svara studiens frågeställningar. Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär 
vilket jag anser vara ett bra metodval för att uppfylla studiens syfte. Jag anser dock 
att studien eventuellt bör ha kompletterats med observationer, under en längre 
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period, för att kunna säkerställa att de svar som lärarna lämnat faktiskt överens-
stämmer med den undervisning som bedrivs i klassrummet. Detta är dock något 
som inte skulle ha hunnits med då den givna tidsperioden för skrivandet av 
uppsatsen inte hade räckt till. Observationer skulle absolut kunnat göras under en 
kortare period också men för att verkligen få en inblick i hur undervisningen 
fungerat skulle det, enligt mig, krävas längre tid. En undersökning av elevtexter i 
en elevgrupp som undervisades med genrepedagogik jämfört med en elevgrupp 
som undervisades med en annan undervisningsmetod vore skulle också ge studien 
ett mer rättvist svar för att då kunna jämföra om utvecklingen verkligen berodde på 
en genrepedagogisk undervisning eller inte. De intervjuade lärarna fick i förväg 
tillgång till intervjuguiden (se bilaga 1) för att på så vis kunna förbereda sig och ha 
tid att reflektera över svaren. De hade då även en möjlighet att göra anteckningar 
att ta med sig till intervjun. Hade informanterna inte fått tillgång till frågorna i 
förtid hade det kunnat leda till att svaren i intervjustudien inte blivit lika ut-
vecklade som de nu blivit. Med anledning av detta anser jag de data som samlats 
in genom intervjuer som tillförlitlig. Dock går det inte att frånse att på grund av att 
informanterna gavs tillgång till frågorna i förtid kan ha svarat utifrån de svar de 
trott att jag vill höra. Då jag även ställde frågor om deras undervisning, vilket kan 
vara ett känsligt ämne, kan svaren ha färgats för att framstå som korrekta. Detta är 
dock inget jag upplevt under själva intervjuerna, då de medverkande lärarna varit 
väldigt öppna med sina svar samt att de resonerat och diskuterat under själva inter-
vjuns gång, men det är ändå en aspekt som bör has i åtanke.  
 
De insamlade data som hämtats genom intervjuerna har analyserats utefter analys-
metoden diskursanalys och relevanta diskursaspekter. De utvalda diskursaspek-
terna har utformats så att resultaten kan jämföras samt underlättat arbetet av att 
analysera resultatet. Diskursanalys är en analysmetod vilken undersöker olika 
fenomen och relationen mellan dem. Denna studies fenomen innebär undervis-
ningsmetod samt språk- och kunskapsutveckling vilka sedan sätts i relation till 
varandra. De intervjuade lärarna har alla genomgått någon form av utbildning 
inom genrepedagogik vilket bidrar till att visa hur genrepedagogik fungerar i 
praktiken jämfört med teorin. Relationen mellan lärare, elever och hur de påverkas 
och påverkar varandra genom användandet av genrepedagogik synliggörs också. 
De olika diskursaspekterna har bidragit till att analysera det som ska analyseras 
samt att diskursanalysen skapat möjligheter att i studien se samband mellan olika 
diskurser. Dessa olika dimensioner av diskurser utgår ifrån sambandet mellan 
utvecklingen i tal och skrift samt hur språk kan ses som en nyckel till utveckling.  
 
I efterhand har tankar om urvalet uppstått att det kan ses som en nackdel att 
studien endast innefattar lärare som använder sig av genrepedagogik i under-
visningen. I nuläget kan studiens resultat inte jämföras med de som inte använder 
sig av genrepedagogik i undervisningen. Hade studien istället innefattat lärare som 
har använt sig av genrepedagogik men inte gör det längre hade uppsatsen nog fått 
ett mer generaliserbart resultat.  
 
7.2 Resultatdiskussion 
Uppsatsen har gett en bild av hur genrepedagogik kan fungera i praktiken utifrån 
de intervjuade lärarnas uppgifter. De olika diskursaspekter som varit relevanta för 
denna uppsats är följande: 
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• Vilka erfarenheter om genrepedagogik uttrycker de intervjuade lärarna och 

hur förhåller sig dessa i uttryck till den teoretiska utgångspunkten samt 
tidigare forskning? 

• Finns det aspekter i den genrepedagogiska undervisningsmodellen som på 
något sätt är frånvarande i de medverkande lärarnas reflektioner? 

• Hur resonerar lärarna i förhållandet i användandet av genrepedagogik och 
elevers utveckling i skolan?   

 
Den första diskursaspekten har använts för att belysa om det teoretiska perspek-
tivet samt den tidigare forskningen som presenterats i uppsatsen ligger i linje med 
lärarnas kunskap och tankar om genrepedagogik. Lärare 2 uppgav att hon gått en 
kurs för Britt Johansson och där fått läsa boken Låt språket bära. Denna bok har 
använts även i denna uppsats för att belysa några delar av genrepedagogikens 
teoretiska perspektiv. Under intervjuerna har inte någon annan forskare inom 
genrepedagogik nämnts. Dock poängterar alla medverkande lärare i studien att 
genrepedagogikens inverkan på elevernas språkutveckling vilket är något som 
framhålls i litteraturen som presenterats i uppsatsen. Informanternas tankar om 
genrepedagogik är att eleverna utvecklar sitt språk samtidigt som de skapar sig en 
större förståelse för olika texttyper.  
 
Holmberg (2009, s. 4) skriver att genrepedagogiken bidrar till en tydlighet i 
undervisningen då den ger eleverna strukturer för hur olika texttyper är upp-
byggda. Begrepp som framkom under intervjuerna för att skapa en lyckad under-
visning har bland annat varit; tydlighet, kommunikation, parallell språk- och 
kunskapsutveckling, individanpassning och tydlighet. Holmberg (2009, s. 5) 
menar att en ökad medvetenhet i undervisningen bidrar till en ökad förståelse och 
att det är något som den genrepedagogiska undervisningsmodellen vilar på. Där 
ser man också tillsambandet mellan språk- och kunskapsutveckling i undervis-
ningen. Detta är alltså något som de intervjuande lärarna instämmer med då de 
anser att ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är nyckeln till en lyckad 
undervisning. Lärare 4 menar att man genom detta arbetssätt skapar sig ett meta-
språk för att kunna samtala om olika texttyper vilket bidrar till en ökad medveten-
het. Metaspråk är något som Tardy (2006, s. 90) också poängterar vara en bi-
dragande faktor till ökad förståelse inom olika texttyper.  
 
Alla intervjuade lärare menar att den genrepedagogiska undervisningsmodellen är 
en metod som gynnar alla elever oavsett nivå. Axelsson (2006, s. 81) instämmer 
med de intervjuade lärarna och skriver att genrepedagogik är något som passar 
alla. Lärare 1 menar dock att den mest gynnar de elever som har svårt att börja. 
Lärare 2 säger istället att metoden lämpar sig bäst för de svaga eleverna eller 
elever med svenska som andraspråk. Lärare 2 menar också att det är viktigt att ta 
hänsyn och kompensera för de elever som inte växt upp i en lärande miljö. Hon 
menar att genom att ge eleverna strukturer och mönster kan man få även dem att 
lyckas i skolan. Lärare 2 poängterar också att de elever som gynnas mest av genre-
pedagogik är de lågpresterande eleverna samt de med svenska som andraspråk. 
Sandell Ring (2008, s. 43) instämmer med de intervjuade lärarna och menar att 
genrepedagogik gynnar alla men att det kanske mest gynnar de lågpresterande 
eleverna samt de med svenska som andraspråk. Hon poängterar också att den 
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gynnar de elever som inte har samma förutsättningar vad gäller litteracitet i 
hemmet. Tardy (2006, s. 95) poängterar även likheten mellan första- och andra-
språksundervisning när man använder sig av genrepedagogik och menar att båda 
grupperna gynnas av undervisningsmodellen. Lärare 3 poängterar dock att det kan 
vara svårt att arbeta genrepedagogiskt med elever som är högpresterande då de 
redan har en förståelse för själva textskapandet. Dock menar Sandell Ring (2008, 
s. 43) att även de högpresterande eleverna utmanas och ges en chans att utvecklas 
ännu mer med hjälp av genrepedagogik.  
 
Alla informanter i studien menar också att de ser den genrebaserade under-
visningen som något positivt då man på ett annat sätt kan ge eleverna verktyg för 
hur de ska utvecklas i undervisningen. Detta kan liknas vid det Sandell Ring 
(2008, s. 45) berättar om i sin studie där de intervjuade lärarna uppgav att genre-
pedagogiken beskrevs som något lärarna tidigare saknat i sin undervisning.  
 
Den andra diskursaspekten har formulerats för att se om de intervjuade förhåller 
sig till alla delar av den genrepedagogiska undervisningsmodellen. Informanterna i 
studien uppger att de anser att språket är en viktig del i undervisningen då de 
menar att språk- och kunskapsutveckling hör ihop. Detta ligger i linje med det 
sociokulturella perspektivet på lärarande ser man till att språket är en viktig 
komponent för att utveckling ska ske (Säljö, 2005, s. 34). Svenskämnet idag är 
enligt Lärare 5 ett oerhört komplext ämne och eleverna får ständigt möta ut-
maningar i undervisningen som de förväntas klara av. Lärare 2 menar att eleverna 
behöver en hög kognitiv utmaning i undervisningen men att man då inte får 
glömma bort att stötta dem i processen. Detta ligger i linje med det sociokulturella 
perspektivet på lärande där man menar att utveckling sker om eleverna ställs inför 
en hög utmaning kombinerat med hög stöttning (Johansson & Sandell Ring, 2015, 
s. 29). Holmberg (2012, s. 239) skriver att genrepedagogik bidrar till att eleverna 
klarar av dessa utmaningar och på så vis uppnår de uppsatta kunskapskraven. 
Lövstedt och Acevedo (2014, s. 12) menar att stöttning kan få även de svag-
presterande eleverna att lyckas i klassrummet. Alla lärare i studien uttrycker att de 
alltid stöttar eleverna i undervisningen men att de utgår ifrån olika metoder. Lärare 
3 använde sig till exempel av olika lässtrategier, högläsning och hem- och expert-
grupper. Lärare 4 brukar använda sig av stöttningsplanscher där olika texttypers 
struktur, tempus och sambandsord skrivits ner. Hon använder sig även av matriser 
och exempeltexter.  
 
Alla lärarna i studien uppger att de använder sig av cirkelmodellen i sin under-
visning. Dock uppger Lärare 2 och Lärare 5 att de på grund av tidsbrist ibland kan 
bli så att de hoppas över fas 3, att skriva en gemensam text. De medverkande 
informanterna är dock överens om att cirkelmodellens alla delar är lika viktiga för 
att resultatet ska bli positivt. Kuyumcu (2011, s. 53) skriver just detta att fler lärare 
kan uppleva cirkelmodellen som tidskrävande och att även lärare i hennes studie 
ibland hoppat över olika delar. Detta ledde i sin tur till att eleverna inte hade 
införskaffat sig lika stora kunskaper som de annars brukade göra. Lärare 1 uppger 
dock att de ibland inte går så djupt in på vissa delar och att det beror på den 
undervisande gruppen och dess förkunskaper. Hon menar också att de är en modell 
som gör undervisningen trygg då eleverna vet vad som kommer att hända. Detta är 
inte något som redovisats i den tidigare forskningen men Kuyumcu (2013, s. 20) 
menar att det ibland finns en risk att undervisningen blir alldeles för statiskt genom 
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an vändandet av genrepedagogik vilket inte är något som upplevts av de inter-
vjuade lärarna.  
 
Inom SFG ser man språket ifrån helhet till del istället för från del till helhet 
(Hedeboe & Polias, 2008, s. 11). Man börjar med att plocka isär texten utifrån dess 
kontext, alltså textens syfte, för att sedan gå ner till de mindre delarna så som 
meningsbyggnad och grammatik. De intervjuade lärarna uppger också att de lägger 
vikt vid textens struktur, tempus och bindeord. Lärare 3 säger att hon brukar börja 
med att hitta ett syfte med texten om varför den skrivs och till vem. Hon brukar 
sedan se till textens tempus samt leta efter de tillhörande bindeorden. Lärare 3 
menar att man plockar isär texterna på ett annat sätt inom genrepedagogik vilket 
skapar en tydlighet för eleverna om hur de olika texttyperna är uppbyggda. Lärare 
2 poängterar vikten av att gå från helhet till del vilket är tvärtemot vad den 
traditionella grammatiken gör.   
 
Den tredje diskursaspekten har använts för att belysa lärarnas resonemang över om 
genrepedagogik bidrar till en bättre utveckling i skolan. Alla lärare i denna uppsats 
berättar att även de upplevt en skillnad i elevernas utveckling sen de började arbeta 
genrepedagogiskt. Lärare 1 säger, likt Kuyumcu (2011, s. 133), att eleverna nu 
skriver fylligare och längre texter. Lärare 2 poängterar att vissa elever nog inte 
hade kunnat klara av att skriva några texter alls om det inte vore för genrepeda-
gogiken. Hon menar att det är just den tydliga strukturen inom genrepedagogik 
som gör att eleverna ges en möjlighet att lyckas i undervisningen. Både Lärare 2 
och Lärare 4 uppgav också att de var övertygade eller trodde att genrepedagogiken 
utvecklade läsförståelsen vilket bekräftas att det faktiskt gör genom Lövstedt och 
Acevedo (2014) och Acevedo (2011). Kuyumcu (2011, s. 133) menar också att 
eleverna utvecklade en kunskap om olika texttyper då de lärde sig att känna igen 
dess olika strukturer. Kunskapen om detta underlättade sedan i skrivandet för 
eleverna då de lyckades producera med fylligare och utförligare texter än tidigare.   
 
Kuyumcu (2013, s. 18) poängterar i sin rapport att användandet av genrepedagogik 
har en positiv inverkan på elevers studieresultat. Hon skriver att eleverna i hennes 
rapport som undervisats med genrepedagogik presterat högre på de nationella 
proven jämfört med andra elever i landet (Kuyumcu, 2013, s. 17). Lövstedt och 
Acevedo (2014, s. 15) konstaterar även de att eleverna i deras undersökning ökat 
sina resultat sedan tillämpandet av genrepedagogik. Där kunde man konstatera en 
ökning med 16 procentenheter genom tester inom läsförståelse för de låg-
presterande eleverna. Acevedo (2011, s. 28) skriver också i en annan rapport att 
samma positiva utvecklingstrend gjorts på fler skolor där bland annat resultatet för 
de lågpresterande eleverna ökat med 10,1 procentenheter jämfört med innan 
användandet av genrepedagogik. Detta är inget som har bekräftats av de inter-
vjuade lärarna men de är ändå överens om att genrepedagogiken utvecklar 
elevernas skrivande.  
 
8. Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att de intervjuade lärarna i studien oftast 
instämmer med det som redovisats i den tidigare forskningen. Både den tidigare 
forskningen och informanterna menar att genrepedagogik bidrar till en ökad 
förståelse och en förmåga att se strukturer i olika texttyper. De konstaterar också 
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att genrepedagogik bidrar till tydlighet i undervisningen samt bidrar till skapandet 
av ett metaspråk i undervisningen.  
 
Cirkelmodellen bidrar till struktur i undervisningen och är enligt den tidigare 
forskningen och informanterna något som kan vara tidkrävande. Detta kan 
resultera i att någon del hoppas över vilket i sin tur kan bidra till att förståelsen för 
de olika texttyperna kan minska. Informanterna uppger att cirkelmodellen kan 
skapa en trygghet för eleverna i undervisningen då de vet vad som förväntas av 
dem. Den tidigare forskningen säger däremot att undervisningen i vissa fall kan bli 
för statisk om man alltid utgår ifrån cirkelmodellen.  
 
De intervjuade lärarna arbetar utifrån SFG där man från helhet till del och 
poängterar vikten av detta jämfört med att gå från del till helhet som den 
traditionella grammatiken gör.  
 
Den tidigare forskningen poängterar den positiva utvecklingen inom både 
nationella prov samt läsförståelse för elever som undervisats med genrepedagogik. 
Elever har även visats sig skriva fylligare texter. Informanterna i studien är också 
överens om att genrepedagogik bidrar till fylligare texter och de menar att 
genrepedagogik även bidrar till en utvecklad läsförståelse.  
 
Genrepedagogik verkar också vara en metod som gynnar alla men då speciellt de 
lågpresterande eleverna, de med svenska som andraspråk och de som inte har växt 
upp med samma förutsättningar gällande litteracitet i hemmet. 
 
Utifrån ovanstående kan slutsatsen dras att uppsatsens syfte uppfylls där data tagits 
fram och jämförts utifrån tidigare forskning om genrepedagogik. Studien har 
undersökt vad de medverkande lärarna anser om genrepedagogik och dess 
utveckling på eleverna samt om de upptäckt att någon specifik undervisningsgrupp 
gynnas mer av genrepedagogik eller inte. Utifrån det har även uppsatsens 
frågeställningar besvarats. 
 
9. Slutsatser och vidare forskning 
Denna studie har undersökt fem gymnasielärares tankar och uppfattningar om att 
arbeta med genrepedagogik. Uppsatsen har utgått från genrepedagogikens 
teoretiska perspektiv där kommunikation och medvetenhet om olika texttyper är 
begrepp som står i fokus. Syftet med studien har varit att få en inblick i hur 
gymnasielärare i svenska uppger att de arbetar med genrepedagogik och vad de 
anser om den genrepedagogiska undervisningsmodellen. Studien har velat 
undersöka om lärare märker att elever utvecklas bättre med hjälp av 
genrepedagogik samt om de anser att den genrepedagogiska 
undervisningsmodeller passar alla eller verkar bättre för en specifik grupp elever. 
Resultatet av intervjustudien har till stor del visat sig överensstämma med den 
tidigare presenterade forskningen. Genom användandet av genrepedagogik i 
undervisningen har eleverna visat en positiv utveckling genom att de skapat sig en 
större förståelse för olika texttyper. Detta är något som också bekräftats av de 
intervjuade lärarna i studien. Den tidigare forskningen menar att genrepedagogik 
får elever att skriva fylligare och bättre texter vilket är något som de intervjuade 
lärarna instämmer med. På grund av detta har de intervjuade lärarna sett en 
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utveckling av elevernas prestationer i skolan efter användandet av genrepedagogik. 
De slutsatser jag kan dra utifrån denna studies första frågeställning är att 
genrepedagogik bidrar till en utveckling av eleverna då de bland annat tycks 
producera fylligare texter. Både informanterna och den tidigare forskningen pekar 
på att den skapar en större medvetenhet för olika texttyper och skapar en större 
förståelse för dem. Dock verkar cirkelmodellen vara något tidskrävande vilket gör 
att vissa delar ibland hoppas över. Informanterna uppger dock att detta kan fungera 
ändå då vissa elever ibland redan innehar den kunskap som krävs för vissa faser, 
speciellt om de redan gått igenom de tidigare. Slutsatsen kan också dras att 
genrepedagogik verkar vara en undervisningsmodell som gynnar de flesta elever, 
oavsett nivå eller bakgrund då både tidigare forskning och informanternas svar 
visat detta. Dock menar både de intervjuade lärarna samt den tidigare forskningen 
att den mest gynnar de svaga eleverna och de elever som har svenska som 
andraspråk.  
 
Vidare forskning inom genrepedagogik skulle kunna vara en utökad studie av 
denna för att kunna konstatera om det finns något samband mellan genrepedagogik 
och bättre studieresultat. Studien har kunnat konstaterat genrepedagogikens 
effekter och att den bidrar till en ökad språkutveckling och att den passar de flesta 
elever men främst de svagare samt andraspråkselever. Elevers språkutveckling kan 
också påverkas av deras motivation och att då undersöka om användandet av 
genrepedagogik kan bidra till ökad motivation skulle också vara intressant.   
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Informantens utbildning:  
Antal år i yrket:   
  

1. När började du intressera dig för genrepedagogik?   
2. Har du gått någon fortbildning inom genrepedagogik?   
3. Hur stor kunskap tror du att lärare har om genrepedagogik i allmänhet?   
4. Vilka faktorer anser du vara viktiga i en framgångsrik undervisning för 
förstaspråkselever?  
5. Vilka språkliga förväntningar anser du att skolan har på eleverna 
generellt?   
6. Vilken kunskap om text anser du är nödvändig för att alla elever ska nå upp 
till de uppsatta kunskapskraven?   
7. Vilka utmaningar möter eleverna i svenskundervisningen enligt dig?   
8. Hur ser du på sambandet mellan språk- och kunskapsinnehåll i ett 
genreperspektiv?   
9. Använder du dig av specifika läromedel uppbyggda efter 
genrepedagogikens undervisningsmetod?   
10. Använder du dig av genrepedagogikens alla delar i detalj eller genomför du 
endast vissa delar?   
11. Vad anser du om de olika faserna i cirkelmodellen? (bygga upp kunskap, 
dekonstruktion, gemensam konstruktion, självständig konstruktion)  
12. Finns det någon fas du tycker man kan utelämna?   

• Om ja, skulle man kunna ersätta den med något annat?    
13. Hur ger du stöttning till dina elever i klassrummet?   

• Vad har det för effekt?   
14. Ser du någon utveckling i elevernas texter, t.ex. har de förbättrat sina 
texter?  
15. Genrepedagogik skapar en medvetenhet om texters övergripande 
strukturer. Anser du att det bidrar till att öka deras utveckling av sin 
skrivförmåga?   

• Bidrar denna medvetenhet även till ökad läsförståelse?   
16. Lägger du stor vikt vid att skapa en genremedvetenhet i din undervisning? 
T.ex. vilka bindeord som tillhör den valda texttypen eller vilket tempus den bör 
skrivas i.  

• Hur fungerar det tycker du?   
17. Hur tror du att eleverna upplever den genrebaserade undervisningen?  
18. Har du sett någon skillnad i olika elevgrupper?  
19. Vilka elever drar mest nytta av ett genrepedagogiskt arbetssätt?   
20. Vilka positiva effekter har du sett i din undervisning?   
21. Har du upplevt några svårigheter med genrepedagogik?  
22. Skiljer sig genrepedagogiken från tidigare arbetssätt enligt dig?   
23. Något övrigt du vill lyfta fram?   
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Bilaga 2  
 
Information om studentarbete   
Jag heter Simone Söderqvist och är studerande vid Högskolan Dalarna där jag 
förnärvarande läser en uppsatskurs. Inom denna kurs vill jag försöka ta reda på vad 
lärare som arbetar med genrepedagogik anser om undervisningsmodeller, hur de 
följer den i sin undervisning samt om de ser en utveckling hos eleverna genom 
användandet av genrepedagogik jämfört med andra undervisningsmetoder. Med 
anledning av detta skulle jag vilja göra en intervju med dig för att få reda på dina 
upplevelser och tankar kring detta. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 
undersökning.   
  
För att genomföra undersökningen kommer fem svensklärare på gymnasiet att 
intervjuas. Intervjuerna kommer att ta cirka 30–60 minuter och kommer att spelas 
in för att senare transkriberas och analyseras. Det är ingen annan än jag och 
eventuellt min handledare som kommer att få tillgång till ljudfilerna. När arbetet 
med uppsatsen är slutfört kommer ljudfilerna att raderas.   
  
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 
Dalarna som även kommer att publiceras i databasen DiVA. Undersökningen 
följer Högskolan Dalarnas forskningsetiska principer och krav. Detta innebär att 
du kommer att vara anonym i undersökningen. Dessa uppgifter kommer att 
behandlas konfidentiellt och kommer endast att granskas av mig genom arbetet 
med uppsatsen.  
  
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 
ditt deltagande utan närmare motivering. Deltagandet i undersökningen kommer 
inte påverka din arbetssituation på något sätt då det endast är jag som kommer att 
analysera materialet samt att du hela tiden kommer att vara anonym i studien.  
  
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  
  
2019-04-23   
  
Simone Söderqvist   Bo G Jansson 
simonesoderqvist@live.se    bgj@du.se  
  
  
Med vänliga hälsningar  
Simone Söderqvist 
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