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Skrivbegreppet i Lgr11 

En studie av grundskolans ämnesplan i svenska 
Eric Borgström & Maria Westman 

1 Inledning 

Skolans styrdokument utgör den centrala normkällan för undervisningen i grundskolan. 
Läroplanen från 2011 (Lgr 11) kom bland annat till som ett svar på kritik av den föregående 
läroplanen som svårtolkad och otydlig. Lgr 11 svarar mot detta genom att på ett mer påtagligt sätt 
beskriva innehållsliga delar och lärandemål i samtliga ämnen. Denna ökade grad av specificering 
gäller förstås även ämnesplanerna i svenska. Att ämnesplaner skrivits utifrån ledord som tydlighet 
och begriplighet innebär dock inte med självklarhet att de utesluter skilda tolkningar. Bakom 
styrdokument av den här typen ligger politiska och utbildningsideologiska förhandlingar. Att den 
slutliga styrtexten, trots intentioner om annat, fortfarande innehåller motsägelser, interna 
inkonsekvenser och målkonflikter är knappast överraskande (Hultin 2006). 

I denna artikel undersöker vi hur svenskämnets ämnesplaner definierar begreppet skriv-
förmåga, och normerar hur denna förmåga ska ta sig uttryck i elevers texter. En översiktlig genom-
läsning ger vid handen att ämnesplanen betonar såväl skrivandets som texters kommunikativa 
funktioner (syfte och mottagare), materiella förutsättningar (medier och teknologier) och 
uttrycksformer (dispositionssätt och språkliga drag). På ett övergripande plan kan ämnesplanen 
med andra ord sägas omfamna en syn på skrivande som intentionell handling och text som 
kulturellt fenomen (jfr Ledin 2013). Samtidigt är det inte uppenbart hur ämnesplanen hanterar 
förhållandet mellan texters funktion och form. Är målet med skrivundervisningen att eleven ska 
erövra vissa på förhand givna sätt att strukturera text? Eller ska eleven utveckla förmågan att 
analysera skrivsituationen, värdera alternativa sätt att strukturera texten på och i skrivandet skapa 
den struktur som bäst kodar intentionen?  

Syftet med denna artikel är att visa hur kursplanen öppnar för en potentiell målkonflikt mellan 
kommunikativt syfte och textform i skrivundervisningen. Detta undersöker vi med en diskurs-
analytisk ansats, där vi tar hjälp av två skrivteoretiska perspektiv, som dominerat senare års skriv-
forskning i Sverige och som ger olika svar på frågorna om repertoar och förhållandet mellan form 
och funktion, nämligen den australiska genreskolan (Martin & Rose 2008) och det norska skrive-
hjulet (Berge m.fl. 2014). 

1.1 Bakgrund 

Flera studier har visat hur införandet av nya läro- och kursplaner 2011 påverkar den teoretiska 
förståelsen av svenskämnet. De mest framträdande förändringarna som synliggjorts av flera är 
dels att Lgr 11 tydligare lyfter fram och konkretiserar språkliga aspekter inom ämnet, vilket har 
fått plats på bekostnad av de litterära delarna, dels att Lgr 11 tydligt inspirerats av genre-
pedagogiken. 

Lundström m.fl. (2011) har fört fram kritik mot litteraturdelen i gymnasieskolans kursplaner 
som alltför formalistisk. De argumenterar för att läsande utifrån skrivningen i kursplanen inte blir 
ett läsande för att lära utan mera att läsa om författare och författarskap. Också Liberg m.fl. (2014) 
analyserar de nya styrdokumenten, men de fokuserar istället grundskolan. I artikeln urskiljs några 
aspekter av ämnet som traditionellt varit viktiga och som är bärande i styrdokumenten: För det 
första har färdighetsaspekten av de språkliga delarna en framträdande position. Det leder till att 
språkets formella aspekter poängteras. För det andra finns skillnader mellan årskurserna i hur 
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dessa formella aspekter får utrymme. De socio-politiska aspekterna av språk synliggörs i styr-
dokumenten främst i de högre årskurserna, vilket gör att färdighetsaspekten blir än mer fram-
trädande i de lägre årskurserna (jfr Ivaničs 2004). För det tredje genomsyrar genrepedagogiken 
läroplanens delar om skrivande.  

Reflektionen om genrepedagogiska influenser i ämnesplanen gör även Hansson (2013). De 
delar av läroplanen Hansson menar hänskjuts till genrepedagogiken är framförallt de exempel på 
olika typer av texter som i Lgr 11 benämns som beskrivande, förklarande, utredande, instruerande 
och argumenterande texter. I undervisningspraktiken är det genrepedagogiska inflytandet 
däremot begränsat, menar Hansson, så att det genrepedagogiska idébygget reduceras till den 
pedagogiska komponenten (cirkelmodellen) medan de språkvetenskapliga och ideologiska 
komponenterna som underbygger den försvinner.  

Även Carlgren (2016) resonerar kring konsekvenser av Lgr 11 och dess formuleringar. Hon 
belyser också frågan om potentiella målkonflikter i styrdokumenten. Hon menar att det finns 
tendenser som pekar på att kunskapskraven får större utrymme i skolan och undervisningen idag, 
vilket leder till att läroplanens övergripande mål, som Carlgren benämner bildningsmål, får stå 
tillbaka till förmån för de mer instrumentella utbildningsmålen. Då uppstår det som hon kallar 
”baklängespedagogik”. Hon uttrycker: 

Baklängespedagogiken får som konsekvens att undervisningens innehåll förändras. När kunskapskraven 
blir utgångspunkt för och innehåll i undervisningen får eleverna sitt eget kunnande som mål istället för 
det kunnandet gäller. Eleverna blir inriktade mot att visa sitt kunnande genom att visa upp tecken på 
kunnandet. Istället för att i undervisningen tala om en dikt ägnar man sig åt hur man ska tala om en dikt. 
(Carlgren 2016) 

I den här artikeln bygger vi vidare på den förståelse av svenskämnet som ovanstående studier 
påvisar, genom att mer ingående analysera ett specifikt område i grundskolans kursplaner, 
nämligen skrivande. Både Liberg m fl. och Hansson lyfter alltså fram att styrdokumenten influerats 
av genrepedagogiken, vilket framför allt blir synligt i hur textrepertoaren benämns. Den 
formulering som används i Lgr 11 är att eleverna ska skriva ”olika typer av texter”, vilket preciseras 
med olika uppsättningar av beteckningar på textslag för de olika stadierna. Den övergripande fråga 
som vi diskuterar i artikeln är vad formuleringen ”olika typer av texter” kan betyda, och för detta 
gör vi en analys av ämnesplanens texttypologiska grunder. 

2. Teoretiska utgångspunkter 

Varje gång en texttypologi ska upprättas väcks frågan om på vilka grunder indelningen ska göras 
(Ledin 1998, van Dijk 1971). Vilket är det konstituerande drag som särskiljer en viss typ från en 
annan, och som möjliggör att en unik text kan sägas vara ett fall av en viss övergripande typ? Den 
som vill typologisera kan antingen ta fasta på något inomtextuellt fenomen (såsom global struktur 
eller språkligt register) eller på något utomtextuellt (såsom kommunikativ funktion eller för den 
delen ämnesområde eller målgrupp). Vilket fenomen valet faller på beror på texttypologins mål.  
När Lgr11 betonar vikten av skrivandet av olika typer av texter i undervisningen markerar detta 
att eleverna ska ges möjlighet att erövra en omfångsrik skriftspråklig repertoar, och likaså att den 
samlade bedömningen av elevers skrivförmåga vid betygssättning måste bygga på denna bredd i 
skrivandet. I den här artikeln undersöker vi med texttypologiska termer hur denna repertoar 
närmare kan förstås.  

Med utgångspunkt i genreskolans förståelse handlar repertoarfrågan om just genrebredd. 
Skolans uppgift är att först ge eleverna möjlighet att erövra en uppsättning basgenrer, såsom 
berättelse, återberättelse, beskrivning, ställningstagande, förklaring och instruktion vilka eleven i 
ett senare skede kan väva samman i komplexa eller ”mixade” genrer (jfr Holmberg 2010). 
Genrerna hålls i teorin samman på såväl inomtextuell/formell som utomtextuell/funktionell 
grund. Denna dubbla grund i form och funktion blir tydlig i definitionen av genrebegreppet som 
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”staged, goaloriented social processes” (Martin & Rose 2008, s 6). Den formella grunden är att 
genrer kännetecknas av stegvisa sekvenseringar, där vissa steg är valbara medan andra betraktas 
som obligatoriska. På det sociala/funktionella planet hålls genren istället samman av det 
kommunikativa syfte som teorin anger att stegstrukturen svarar mot. Trots att – eller snarare: just 
eftersom – genrerna definieras på såväl inomtextuell som utomtextuell basis skapas en teoretisk 
låsning mellan textuell form och funktion så att det i praktiken blir formen som avgör 
genreindelningen och därmed en given texts syfte. I en kritisk diskussion av den systemisk-
funktionella genreteorin konstaterar Holmberg (2012) att de stegvisa strukturerna med sina 
obligatoriska steg blir den ”yttersta bestämningen av vad man kan hålla på med i en viss situation, 
utan att lämna denna situation för en annan” (s. 229). 

Med skrivehjulet som teoretisk grundval tar repertoarfrågan istället sin utgångspunkt i 
skrivandets kommunikativa funktioner. Begreppet kommunikativ funktion förstås med hjälp av 
intentionalitetsbegreppet, så att en (skriv-)funktion är detsamma som en skrivhandling med ett 
visst kommunikativt syfte. Skolans uppgift blir att ge eleverna möjlighet att utveckla en bred 
förmåga att handla genom skrift för att nå olika kommunikativa syften. Närmare bestämt pekas 
sex olika idealtypiska skrivhandlingar ut: att samhandla, att reflektera, att beskriva, att utforska, 
att föreställa sig och att övertyga. Principiellt kan konkreta skrivhandlingar i konkreta situationer 
utföras i vilket som helst kommunikativt syfte, men på kulturell nivå, säger teorin bakom 
skrivehjulet (Berge m.fl. 2014), svarar handlingarna idealtypiskt mot grundläggande kommunik-
ativa syften. Textuell form, såsom exempelvis stegvis struktur, förstås som en av flera semiotiska 
resurser genom vilka skribenten medierar intentionalitet. Därmed blir den inre strukturen en fråga 
om val för skribenten.  

3. Lgr11 och skrivförmågan 

I det följande gör vi en analys i två steg. I det första steget redogör vi för de delar i ämnesplanen 
som gäller, eller åtminstone kan sägas gälla, skrivande. I tur och ordning går vi igenom den 
inledande portalparagrafen och ämnets syfte, det centrala innehållet och kunskapskraven. I steg 
två diskuterar vi hur skrivande ges mening utifrån våra två teoretiska perspektiv. Vi visar även på 
den glidning mellan funktion och form som kännetecknar dokumentet samt exemplifierar den 
målkonflikt som riskerar att uppstå därav.  

3.1 Portalparagrafen – det användbara språket 

Ämnesplanen ramas in av ett avsnitt som är ett och samma för samtliga stadier på grundskolan. I 
den inledande portalparagrafen beskrivs ämnet på följande sätt: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 
människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett 
rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 
livsåskådningar, generationer och språk möts. (Lgr 11: 247) 

Här framställs som synes språkets roll som funktionellt på individuell såväl som på samhällelig 
nivå. Språk som verktyg fungerar såväl intra- som interindividuellt, slår läroplanen fast, och det 
fungerar som medel för såväl kognitiva och kommunikativa funktioner. Vidare betonas att ett ”rikt 
och varierat språk” ger förutsättningar att förstå och verka i ett på många vis heterogent samhälle. 
Här antyds alltså att språkbrukarens repertoar är det som ger valmöjligheter i en kommunikativ 
situation. En bred repertoar på olika nivåer ökar hennes valmöjligheter och därmed hennes 
chanser att uppnå det hon företar sig i kommunikationen. Sammanfattningsvis beskrivs språk-
förmågan i denna del på en övergripande funktionell nivå, och språklig form är medel för mål. 
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3.2 Ämnets syfte – skrivförmåga som kommunikativ handlingsberedskap 

Kursplanen fortsätter att beskriva vad ämnet syftar till. I syftesbeskrivningen betonas att 
undervisningen ska utveckla både kunskaper i och om svenska språket. Texten inleder med att 
utveckla vad i-kunskaperna innebär, det vill säga uttrycksförmågan i tal och skrift: 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. 
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal-och skriftspråk så att de får 
tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att 
eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och 
lära.  

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags 
texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att 
skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra […] (Lgr 11: 222) 

Att kunna skriva beskrivs alltså här som att kunna hantera olika skrivsituationer, det vill säga de 
varierande sammanhang där skribenten ställs inför ett kommunikativt behov, och måste rikta sig 
till en viss mottagare/läsekrets i detta ärende. Ett annat sätt att uttrycka detta är att eleverna 
genom undervisningen ska utveckla en kommunikativ handlingsberedskap i och genom sitt 
skrivande. Bredden i sig är det viktiga; ämnesplanen specificerar inte heller här vilka kommunik-
ativa behov (syften) och sammanhang (läsare, ämnen och medier) som skrivundervisningen ska 
organiseras runt. 

Därefter övergår texten till att beskriva om-kunskaperna, det vill säga det vetande om det 
svenska språket och samhällets textkulturer som eleverna ska utveckla. Detta avsnitt är intressant 
ur ett legitimeringsperspektiv (jfr van Leeuwen 2008). Först beskrivs på en mycket generell nivå 
de textvärldar som eleverna ska få möjlighet att erfara, med hjälp av begreppsparet 
skönlitteratur/sakprosa. Därefter betonar ämnesplanen vad dessa möten med olika typer av 
texter ska leda till, nämligen att eleverna ”ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna 
identiteten och sin förståelse för omvärlden”. Också när ämnesplanen i den efterföljande 
passagen preciserar de kunskaper om språket som eleverna ska ges möjlighet att erövra motiveras 
även dessa genom att vara medel för ett annat mål, nämligen språkförmågan:  

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess 
normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala 
sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om 
och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. (Lgr 11: 247, vår kursivering) 

Redan efter en mening om om-kunskaperna återvänder texten till i-kunskaperna. Detta görs 
genom det inledande adverbialet ”[p]å så sätt”. Ämnesplanen markerar här hur kunskaper om 
språket som sådant hämtar sitt existensberättigande i undervisningen. Dessa om-kunskapers 
raison d’être är nämligen idén om att de medvetandegör språkbrukaren och stärker tilliten till den 
egna förmågan. Detta sätt att legitimera om-kunskaperna är ett typfall av det van Leeuwen (2008: 
177) kallar potential, vilket är ett slags medelorienterad, instrumentell rationalisering. Den 
allmänna betydelsen av denna strategi kan formuleras ”gör X för att Y ska bli Z”, där X är 
handlingen (undervisa om textslag och språkformer), Y är objektet för handlingen (eleverna) och 
Z är resultatet (medvetna kommunikatörer med tillit till egen förmåga).1  

Ur ett skrivteoretiskt perspektiv betonar såväl portalgarafen som avsnittet om ämnets syfte att 
ämnet ska bottna i en tydligt pragmatisk grundsyn på skrivande. Målet med skrivundervisningen 
är att ge eleverna möjlighet att utveckla sin kommunikativa handlingsberedskap eller agens. 
Kunskaper om texter och språksystem ökar repertoar, medvetenhet och självtillit. Dessa är medel 
för kommunikativa mål. Så långt visar styrdokumenten en entydig bild av skrivbegreppet där 
funktion är överordnat form, och där form blir en fråga om val. 

                                                         
1 Se Westberg (2016) för en grundlig tillämpning av van Leeuwens ramverk på svenska. 
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3.3 Centralt innehåll – handlingsberedskap inför vad? 

Det centrala innehållet preciserar vad undervisningen ska handla om i de olika stadierna. Ur ett 
skrivdidaktiskt perspektiv är punktlistorna under rubrikerna ”Läsa och skriva”, ”Berättande texter 
och sakprosatexter” och ”språkbruk” särskilt intressanta. Här preciseras nämligen närmare såväl 
de i- som om-kunskaper som presenterats översiktligt i ämnesplanens inledande avsnitt. 

Genom alla grundskolans stadier, slår ämnesplanen fast, ska undervisningen behandla 
”strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 
språkliga drag”. Eleverna ska med andra ord inte bara lära strategier för att skriva olika texter vilka 
som helst. Återigen betonas bredd genom formuleringen olika typer av texter. Typerna, får vi veta, 
har i sin tur en typisk uppbyggnad och typiska språkliga drag, vilket eleverna ska förhålla sig till i 
sitt skrivande. 

I rubriken ”Berättande texter och sakprosatexter” har som synes syftesbeskrivningens term 
”skönlitteratur”, bytts ut mot ”berättande texter”.  Under det nya begreppsparet utvecklas vad 
som ska ingå i de textvärldar som antyddes i syftesbeskrivningen. Här skisseras nämligen ett slags 
typologi över de texter som ingår i svenskämnets domän och som eleverna ska gå i dialog med, 
antingen som läsare, eller som skribenter. I punktformat listas olika övergripande textslag och de 
kunskaper om dessa textslag som ska göras till undervisningsinnehåll i olika stadier. Dessa återges 
i kortform i tabell 1: 

Tabell 1. Översikt över grundläggande textslag i skrivundervisningen, sorterade efter förekomst i 
respektive stadium 

Textslag\Årskurser F–3 4–6 7–9 
Berättande texter + +  
Beskrivande texter + + + 
Förklarande texter + + + 
Instruerande texter + + + 
Argumenterande texter  + + 
Utredande texter   + 
Texttypskombinerande texter   + 

För var och en av de textkategorier som anges i tabell 1 anges att undervisningen ska täcka ”deras 
uppbyggnad och språkliga drag”. Vidare radar ämnesplanen upp exempel efter varje textkategori. 
I årskurs F–3 exemplifieras ”berättande texter” med beteckningar som rim, ramsor, bilderböcker, 
kapitelböcker, lyrik, sagor och myter och i årskurs 7–9 exemplifieras de angivna textslagen istället 
genom en enda samlande formulering: ”till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, 
arbetsbeskrivningar och blogginlägg”. I dessa exemplifieringar blandas som synes beteckningar 
som gäller såväl genrer (t ex sagor), som format/medier (t ex blogginlägg) (jfr Ledin 2013).  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att skrivundervisningen ska behandla de olika typer av 
texter som anges i tabell 1, och särskilt deras uppbyggnad och språkliga drag. Vi kan också 
konstatera att ämnesplanen på åtminstone två sätt öppnar för tolkning. Dels så att ämnesplanen 
outtalat opererar med fler olika slags typologiska indelningar parallellt vilket gör relationen mellan 
exemplen (rim) och det exemplifierade (berättande text) obskyr. Dels så att ämnesplanen inte 
explicit uttalar vilka slags texter eleverna ska kunna skriva, och vilka de ska lära sig om för att 
utvecklas som skribenter och läsare i allmänhet. 

3.4 Kunskapskraven – visa handlingsberedskap 

Kunskapskraven utgör den tredje och avslutande delen av ämnesplanen. Här specificeras vilka 
förmågor och kunskaper som ska uppnås i respektive stadium, och bli föremål för bedömning/ 
betygssättning. Detta avsnitt genomsyras av en delvis annan syn på skrivande än den som 
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framkommit i de tidigare delarna. Vi tittar närmare på kunskapskraven för skrivande i årskurs 3, 6 
och 9:  

[…]enkla texter med läslig handstil och på dator […] använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt 
stava ord som […]är vanligt förekommande i elevnära texter […] berättande texter eleven skriver har tydlig 
inledning, handling och avslutning […] söka information ur någon anvisad källa och[…] enkla former av 
faktatexter.[…] grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp[…]som används så att innehållet klart 
framgår […] (Lgr 11 år 3). 

[…]skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig 
variation. […] grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet […] 
berättande texter […] innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling./…/ 
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av 
ämnesspecifika ord och begrepp. […] (Lgr 11 år 6 betyget E) 

[…]olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande 
anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.[…] berättande texter […] innehåller enkla 

gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. […] söka, välja ut 
och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor […]. Sammanställningarna innehåller 
enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, 
citat och källhänvisningar. […] (Lgr 11 år 9 betyget E) 

Som synes lämnas skrivandets användningsområden relativt ospecificerade. I årskurs 6 och 9 
samlas istället användningsområdena återigen ihop i formuleringen att eleven ska kunna skriva 
”olika slags texter”. I övrigt fokuserar kunskapskraven de kvalitetsdimensioner av skrivandet som 
går på tvärs genom textslagen, såsom innehåll, disposition, stil och språkriktighet. Det funktionella 
är inbäddat i formuleringar som ”begripligt innehåll” och ”fungerande struktur”, vilket implicerar 
en eller annan läsare som innehållet ska vara begripligt för, respektive ett eller annat 
kommunikativt syfte som textens struktur ska vara verksam mot. 

I övrigt pekar kunskapskraven ut vissa textslag, och drag som dessa texter ska uppvisa. Här 
hamnar det funktionella i bakgrunden och det formella ges företräde. Det viktiga för exempelvis 
berättande texter i årskurs 6 är att de innehåller ”enkla gestaltande beskrivningar”, inte att 
gestaltningarna fyller vissa funktioner i texterna. På samma vis slår ämnesplanen fast att 
”sammanställningarna” i årskurs 9 ska innehålla ”enkla beskrivningar och förklaringar” för betyget 
E utan att detta ramas in funktionellt. 

4. Ämnesplanen och skrivteorierna 

Vår analys kan så långt sammanfattas i tre punkter. För det första ger ämnesplanen som helhet 
uttryck för en funktionell syn på skrivande. Målet med skrivundervisningen är en bred 
kommunikativ förmåga i skrift, medan form – och kunskaper om form – är medel för detta mål. 
För det andra finns en texttypologisk otydlighet i det centrala innehållet, både så att flera olika 
slags indelningar görs simultant, och så att det inte är helt tydligt vilka av textslagen eleverna ska 
undervisas om och vilka de faktiskt ska skriva inom. För det tredje är kunskapskraven skrivna på 
ett sätt som visserligen antyder en bedömningsart där utgångspunkt tas i skrivandets 
kommunikativa funktioner, men likafullt bäddas denna bedömningsart in, och formaspekter är 
framskrivna som möjliga att värdera utan funktionell inramning. Nyckelfrågan när det gäller såväl 
planeringen av skrivundervisningen som den slutliga bedömningen av utfallet visavi kunskaps-
kraven, är innebörden i kunskapskravens formulering ”olika slags texter”. Detta ska vi nu först 
diskutera utifrån en genreskolsk läsning av ämnesplanen, därefter en skrivehjulsk. 
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4.1 En genreskolsk läsning 

I en genreskolsk läsning syftar kunskapskravens formulering att eleven kan skriva ”olika slags 
texter” på basgenrer. Inte minst det centrala innehållet lägger upp för denna läsning. Överens-
stämmelsen mellan de textslag som där räknas upp (se tabell 1) och de basgenrer som genreskolan 
opererar med (Holmberg 2010) är god. Formuleringen att undervisningen ska täcka textslagens 
”uppbyggnad och språkliga drag” stämmer också det in på idén om basgenrer. I en typologi 
baserad på begreppet basgenre grundas indelningen på just framställningsform. Ämnesplanens 
formulering ”argumenterande texter” svarar mot basgenren ”ställningstagande” vilken realiseras 
genom strukturen tes^argument^slutkläm. På samma sätt svarar ”utredande texter” mot 
basgenren ”förklaring” och strukturen problem^utredning^slutsats. Det faktum att ämnesplanen 
förlägger kategorin ”texttypskombinerande texter” till årskurs 9 rimmar också väl med idén om 
progression från basgenrer till komplexa eller ”mixade” genrer som genreskolan utgår från. 

Med denna tolkning av kunskapskraven blir undervisningsuppdraget att ge eleverna möjlighet 
att erövra de basgenrer som anges i det centrala innehållet, och bedömningsuppdraget blir att 
avgöra om, och med vilken kvalitet, eleverna kan använda sig av desamma i sina texter.  Även om 
mycket talar för denna tolkning är den värd att kritiskt diskutera. Det gör vi med utgångspunkt i 
den generella logiken bakom en basgenrebaserad texttypologi, vilket visualiseras i figur 1.  

 

Figur 1. Typologisering baserat på form 

Figuren ska läsas så att Typ A, B och C är olika textslag, vilka konstitueras av olika former. Typ A 
konstitueras av formen X, och av detta följer att alla texter som svarar mot formen X betraktas 
som token av just denna typ. En text som istället svarar mot formen Y, som är det konstituerande 
draget i Typ B, är istället att betrakta som token av Typ B och så vidare.  

Implikationen av att se kunskapskraven grundade i idén om basgenrer blir att bedömningen 
reduceras till att stämma av om elevens texter i tillfredsställande utsträckning följer de angivna 
formerna. Texters faktiska kommunikativa funktion spelar nämligen ingen roll för indelningen i 
basgenrer. Den funktionella aspekten är istället att varje basgenre – som typ, eller abstraktion – 
typiskt svarar mot en kulturellt förankrad funktion (jfr Holmberg 2010). De har en teoretisk 
funktionspotential om man så vill (jfr Björkvall & Karlsson 2010). Denna basgenrernas generella 
användbarhet är det som gör dem viktiga att undervisa om. Men den som gör en sträng inläsning 
av basgenrerna i kunskapskraven hamnar i en målkonflikt. Sett till hela ämnesplanen är 
basgenrerna nämligen ett undervisningsinnehåll, ett medel men inte ett mål. Att bedöma unika 
texter utifrån om de uppvisar ”rätt form” är att göra medlen till mål i egen rätt. En sådan 
bedömningspraktik skickar en stark signal till eleverna att skrivande inte handlar om att fatta 
medvetna val utifrån tillgängliga medel och egen, formgenererad kreativitet, utan att följa mallen. 
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4.2 En skrivehjulsk läsning 

Också den som vill göra en skrivehjulsk läsning av kunskapskravens ”olika slags texter” kan ta hjälp 
av de övergripande textslag som anges i det centrala innehållet för att planera undervisning och 
bedömning. Men istället för att se textslagen som framställningsformer tar en skrivehjulsläsning 
fasta på basgenrernas kulturellt förankrade funktioner. Att skriva ”argumenterande texter” förstås 
nu som en skrivhandling, nämligen av slaget att övertyga som har det typiska syftet att påverka. 
Att skriva ”utredande texter” blir att utforska, vilket har det typiska syftet att skapa ny kunskap. 

Det finns mycket i ämnesplanen som talar för denna förståelse av kunskapskraven. Såväl 
portalparagraf som ämnets legitimering i syftesbeskrivningen betonar skrivandets kommunikativa 
funktion som undervisningens överordnade mål, medan språklig och textuell form blir medel och 
en fråga om val. I kunskapskraven ges uttryck för att strukturerna i elevernas texter ska värderas 
utifrån hur väl de fungerar. Stöd går också att få i det centrala innehållet, och formuleringen 
”strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 
språkliga drag”. Att det för varje typ av text finns typiska textuella former innebär ju att det för 
varje typ också måste finnas atypiska former. Därav följer att det inte kan vara formella kriterier 
som särskiljer de olika ”typer av texter” eleverna ska skriva. En typologisering baserad på just 
grundläggande kommunikativ funktion är tänkbar läsning, vilket kan illustreras som följer i Figur 2. 

 
Figur 2. Typologisering baserad på funktion 

Med detta synsätt blir skrivundervisningsuppdraget att låta eleverna utvecklas inom olika 
funktioner, och bedömningsuppdraget handlar om att värdera i vilken utsträckning eleverna 
lyckas mediera sin avsikt i texten. Elevens mer eller mindre medvetna val av form värderas just 
utifrån funktionalitet. Denna läsning av kunskapskravens ”olika slags texter” utesluter inte att 
läraren tar upp basgenrer och modellerar dem i undervisningen. Tvärtom torde modellering av 
typiska och mindre typiska sätt att mediera kommunikativ avsikt vara viktigt. Först när eleverna 
har tillgång till olika former och ges möjlighet att överväga dem med den kommunikativa avsikten 
som referenspunkt ger undervisningen dem möjlighet att fatta medvetna val som skribenter.  

5. Avslutning 

Kunskapskravens formulering ”olika typer av texter” kan naturligtvis förstås på fler sätt än de vi 
föreslagit i denna artikel. Med tanke på den diffusa typologiseringen i det centrala innehållet 
kanske en än öppnare tolkning är den som avses: läraren bör ha belägg för förmågan att skriva för 
såväl olika läsare, i olika medier, i olika ämnen, med olika syften, och i olika former.  

Ur det perspektivet kan frågan om vad det konstituerande draget är i begrepp som argument-
erande, berättande och instruerande texter tyckas vara marginell, ett teoretiskt hårklyveri. Spelar 
det egentligen någon praktisk-didaktisk roll om ämnesplanens textkategori argumenterande 
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texter bör förstås som kontextuellt grundad och sammanhållen av en viss typ av kommunikativ 
funktion (nämligen syftet att påverka) eller om kategorin istället ska betraktas som textinternt 
motiverad och sammanhållen av en viss textuell form (tes ^ argument ^ slutkläm)? Vi vill mena att 
det spelar en stor roll. Sett till svenskämnet som helhet är frågan nära nog den yttersta: vad är 
målet med svenskämnets skrivundervisning? Sett till den konkreta skrivundervisningen kan 
skillnaden mellan en funktionell och en formellt grundad förståelse vara skillnaden mellan ett 
godkänt resultat på en uppgift och ett underkänt. 
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