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Sammandrag  

I denna uppsats undersöks hur begreppet texttyp tolkas av verksamma lärare i svenska på 

gymnasiet samt vilka olika texttyper som implementeras i deras undervisning. I undersökningen 

svarar elva lärare på enkätfrågor som rör deras egen undervisning i val av olika texttyper samt 

hur de tolkar två formuleringar i kunskapskraven för Svenska 1 och 3 som också rörde olika 

val av texttyper. Deras svar delades sedan in i två genreteorier; Nyretoriken och Sydneyskolan 

för att kunna analysera lärarnas tolkningar. Syftet är att se på vilka sätt det går att tolka 

begreppet texttyp och vad som troligen är lärarnas största anledningar deras tolkningar samt val 

av texttyper i sin undervisning.  

Resultatet visar att formuleringarna i styrdokumenten tolkas på olika sätt av lärarna och att både 

Nyretoriken och Sydneyskolans genreteorier gick att utläsa av lärarnas tolkningar samt val av 

texttyper vid skrivuppgifter.  

Slutsatsen är att det ryms olika sätt att tolka begreppet texttyp i genom många olika val av 

texttyper i skrivundervisningen, trots att de flesta av lärarna har styrdokumenten som 

huvudsaklig anledning. Styrdokumentens formuleringar öppnar också upp för stora 

tolkningsmöjligheter och därav är det en trolig anledning till lärarnas skiftade svar.  

Nyckelord: Texttyp, genre, Nyretoriken, Sydneyskolan, Skolverket, styrdokument. 
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1 Inledning 

I denna uppsats fokuseras begreppet ”texttyp”. Begreppet är välkänt och används flitigt i 

svensklärares undervisning i skolor runt om i Sverige. Begreppet eller motsvarande formulering 

står även utskrivet på flera ställen i de tre kursplanerna för Svenska i gymnasieskolan men ingen 

fullständig definition till begreppet syns till. Av den anledningen skapas stora 

tolkningsmöjligheter för lärarna att själva definiera begreppet och denna studie tar avstamp just 

där. I studien undersöks hur begreppet tolkas (olika) av lärare och hur det implementeras i 

undervisningen.  

Studien fokuserar på skrivundervisningen i de tre svenskkurserna på gymnasiet och i 

styrdokumenten nämns några typer av texter explicit i kursinnehållet medan andra 

formuleringar visar på stor bredd och tolkbarhet. I Svenska 1 ska eleverna kunna skriva 

”argumenterande texter och andra typer av texter som fungerar väl i sitt sammanhang och är 

anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation”. I Svenska 3 ska eleverna kunna 

skriva ”texter av vetenskaplig karaktär och andra texter”. I det centrala innehållet och 

svenskämnets syfte uttrycks också texttyps-begreppet på liknande sätt. I det centrala innehållet 

i Svenska 2 står det till exempel att undervisningen ska behandla ”uppbyggnad språk och stil i 

olika typer av texter” och i Svenska 1 står det ”skriftlig framställning av texter för 

kommunikation, lärande och reflektion.   

Dessa exempel visar att begreppet texttyp eller motsvarande formuleringar ska utgöra en stor 

del av lärarnas undervisning men tolkningsmöjligheterna för lärarnas egen definition blir även 

uppenbar. Trots att begreppet används flitigt går det inte att avgränsa eller dela in alla olika 

typer av texter i var sin kategori. Det går att identifiera mönster gällande struktur och språkliga 

drag men en text kan ha ett socialt syfte i en viss situation och därav innehålla flera texttyper 

(Rehman, Karin 2017, s.4). 

På grund av de stora tolkningsmöjligheterna av styrdokumenten för lärare och komplexiteten i 

begreppet texttyp vill jag bidra med en insyn i hur det kan se ut när lärare får ge sin bild av hur 

olika texttyper implementeras i undervisningen. Men framför allt vill jag bidra med en insyn i 

hur lärare kan tolka begreppet texttyp och hur deras tolkningar i sin tur kan påverka 

undervisningen. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min undersökning är att se hur lärare i svenska på gymnasiet tolkar begreppet 

texttyp, vilka olika texttyper de låter eleverna skriva samt att förstå vad som ligger till grund för 

deras val.    

Mina frågeställningar är därav följande: 

1. Hur tolkar lärare begreppet texttyp i styrdokumenten och hur kommer det till uttryck i 

deras egen undervisning vid val av texttyper?  

2. Vilka huvudsakliga anledningar finns vid lärares val av olika texttyper? 

 

Målet med undersökningen är att ge ett kunskapsbidrag om hur det (av Skolverket) vagt 

definierade begreppet texttyp tillämpas i skrivundervisningen. Målet är även att öppna upp för 

diskussion om hur den vaga definitionen kan påverka lärares didaktiska val. Ett önskvärt 

kunskapsbidrag är att undersökningen ska bidra till att ge perspektiv på hur det vida begreppet 

texttyp kan tolkas på olika sätt av svensklärare samt vad som påverkar vilka texttyper väljs ut 

och därav skapa en diskussion kring varför begreppets vaghet kan bidra till både problem och 

möjligheter för verksamma svensklärare.   
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2 Bakgrund  

I det här avsnittet ges en bakgrund om hur Skolverket använder sig av begreppet texttyp och 

motsvarande formuleringar i styrdokumenten. Det ges även ett förslag av Skolverket till 

definiering av begreppet ”text” samt formuleringen ”andra typer av texter” i deras 

kommentarmaterial. Detta presenteras för att kunna förstå och diskutera lärarnas val av 

texttyper samt för att kunna diskutera Skolverkets formuleringar i styrdokumenten.   

I två formuleringar i kunskapskraven, en för Svenska 1 och en för Svenska 3, har läraren 

tolkningsmöjlighet i vilka typer av texter som avses att eleverna ska skriva. Det står att eleverna 

ska kunna skriva ”andra typer av texter” och enligt kommentarmaterialet för svenska i 

gymnasieskolan menar Skolverket att det främst är sakprosatexter som ska behandlas.  

 

Bakgrunden behandlar även en teoretisk vinkel på begreppet texttyp genom de två 

genreteorierna Sydneyskolan och Nyretoriken samt en skrivpedagogisk vinkel genom Ivaničs 

(2004) genrediskurs för att kunna både få en förståelse för och diskutera lärarnas svar. 

Sydneyskolans definition kan beskrivas som sex framställningsformer/textaktiviteter medan 

Nyretorikens definition beskriver begreppet som olika genrer i olika sociala situationer. Även 

Holmberg (2008, 2009), Gibbons (2013, 2019) och Ledins (2001) ledord i den svenska 

skrivundervisningen om olika texttyper nämns för att kunna diskutera lärarnas huvudsakliga 

anledningar till valen av texttyper i skrivundervisningen.      

2.1 Skrivkunskaper i styrdokumenten  

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla skrivfärdigheter 

som gör att deras skriftliga framställningar fungerar väl i sitt sammanhang och som tar hänsyn 

till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleverna ska klara av att producera egna 

texter och i styrdokumenten för gymnasieskolan står det bland annat att ”eleverna ska ges 

rikliga tillfällen att skriva” samt ”ges möjlighet att utveckla kunskaper om skriftlig 

kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare studier” (Skolverket 2011, s.1).   

 

I styrdokumenten står det vad eleverna ska ges möjlighet och förutsättningar att utveckla under 

de tre kurserna i svenska. Nedan listar jag de punkter i kursplanen som behandlar 

skrivförmågan.   

 

– Kunskaper om språkriktighet i text.  
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– Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och 

metodiskt sätt planera och genomföra skriftlig och muntlig framställning som tar 

hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt. 

– Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt 

producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. 

– Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och 

kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med 

utgångspunkt i det lästa.  

(Skolverket 2011, s.2)  

I styrdokumenten finns det flera punkter som behandlar kunskaper om olika områden. Till 

exempel kunskaper om genrer. Detta behöver alltså eleven inte redovisa skriftligt utan eleven 

kan visa dessa kunskaper på andra sätt än en genom en skriftlig inlämning. I denna uppsats 

behandlas endast de skrivkunskaper som explicit är formulerade i styrdokumenten och som 

eleverna måste redovisa genom att skriva (Skolverket 2011, s.2).  

2.1.1 Kunskapskrav i Svenska på gymnasiet  

I kunskapskraven för Svenska 1 står det att eleven ska kunna skriva argumenterande texter och 

andra typer av texter som fungerar i sitt sammanhang och är anpassade till syfte, mottagare och 

kommunikations-situation. Eleven ska också kunna följa skrivspråkets normer för 

språkriktighet, tillämpa citat- och referatteknik samt göra sammanfattningar. Eleven ska även 

kunna skriva egna texter som anknyter till det eleven läst (Skolverket 2011, s.3). 

I kunskapskraven för Svenska 2 står det att eleven ska kunna skriva utredande och 

argumenterande texter. Texterna ska vara anpassade till syfte, mottagare och 

kommunikationssituation och eleven ska kunna tillämpa regler för citat- och referatteknik samt 

följa skriftspråkets normer för språkriktighet.  

I Svenska 3 ska eleven kunna skriva texter av vetenskaplig karaktär med fokus på disposition, 

språk och stil samt tillämpa regler för citat- och referatteknik. Eleven ska kunna göra en litterär 

analys och min tolkning är att denna analys görs skriftligt. Eleven skriver med utgångspunkt 

från stora mängder information från olika källor texter av vetenskaplig karaktär och andra 

texter. Dessa texter ska var anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. I 

Svenska 3 finns inget krav på skriftlig argumentation utan valmöjligheten att endast göra en 

muntlig argumentation finns.  
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Gemensamt för alla kurserna är att texterna eleverna skriver ska vara anpassade till syfte, 

mottagare och kommunikations-situation. Det betyder att eleven behöver kunskaper om hur 

olika typer av texter skrivs och hur olika texter skiljer sig åt i olika situationer. Även läraren 

behöver vara medveten om texttypers särdrag för att få en struktur att utgå ifrån i syfte att 

underlätta elevernas eget skrivande av och förståelse för texter (Rehman, Karin 2017, s.9). 

Sammanfattningsvis nämner Skolverket och styrdokumenten några kunskapskrav som 

behandlar skrivkunskaper genom att skriva ut att eleverna ska kunna skriva argumenterande 

och utredande texter samt texter av vetenskaplig karaktär. I Svenska 3 ska eleverna även kunna 

göra en litterär analys och dessa formuleringar i kunskapskraven visar på att det är obligatoriska 

inslag i elevernas undervisning. Det finns också formuleringar som är öppna för tolkning där 

bland annat elever i Svenska 1 ska kunna skriva ”andra typer av texter” som fungerar i sitt 

sammanhang och är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation. I Svenska 3 

står det att eleven ska kunna skriva ”texter av vetenskaplig karaktär och andra texter” med 

utgångpunkt från stora mängder information från olika källor (Skolverket 2011, s.9).   

2.1.2 Det centrala innehållet i Svenska på gymnasiet  

Vid planering av undervisning ska lärare utgå från det centrala innehållet och i några 

formuleringar i de olika svenskkurserna nämns begreppet texttyp. I Svenska 2 står det att 

undervisningen ska behandla ”skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter 

samt normer och stildrag som hör till dessa texttyper” (Skolverket 2011, s.6). I Svenska 3 ska 

eleverna få undervisning som behandlar ”skriftlig framställning som anknyter till den 

vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet” (Skolverket 2011, 

s.9).   

I det centrala innehållet skrivs också begreppet ”text” ut i olika sammanhang samt 

formuleringen ”olika typer av texter”. I Svenska 2 står det till exempel ”uppbyggnad, språk och 

stil i olika typer av texter” och i Svenska 1 står det ”skriftlig framställning av texter för 

kommunikation, lärande och reflektion” (Skolverket 2011, s.5).  

2.2 Kommentarmaterial till ämnesplanen i Svenska i 

gymnasieskolan  

För varje ämne i gymnasiet har Skolverket formulerat ett kommentarmaterial för lärarna. I 

Skolverkets (2017) dokument ”Kommentarmaterial till ämnesplanen i svenska i 
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gymnasieskolan” redogörs kursplanernas innehåll och förklaringar kring olika begrepp i ämnets 

syfte och mål ges. 

2.2.1 Begreppet ”text” i kommentarmaterialet  

I ämnesplanen används begreppet text primärt för skrivna texter men inom begreppets ramar 

innefattas även multimediala texter. Med multimediala texter menas texter som kombinerar till 

exempel text, bild och ljud. I kommentarmaterialet för ämnesplanen för Svenska i 

gymnasieskolan står det att preciseringar har gjorts om vilken typ av text som avses i stället för 

att använda begreppet ”det vidgade textbegreppet” (Skolverket 2017, s.3). 

2.2.2 Begreppet ”andra typer av texter” i kommentarmaterialet 

I kommentarmaterialet står det att ”andra typer av texter” främst avser vad som brukar kallas 

för sakprosatexter. Sakprosatexter förklaras vidare som olika slags informerande texter eller 

texter som har syfte att påverka. De olika exemplen som ges är samhällsinformation, 

bruksanvisningar, journalistiska texter, faktatexter samt vetenskapliga och 

populärvetenskapliga texter. Skolverket skriver att dessa sakprosatexter ofta är praktiska och 

målinriktade och har inte som främsta syfte att vara estetiska (Skolverket 2017, s.3). 

2.2.3 Begreppen genre och texttyp i kommentarmaterialet  

I kommentarmaterialet skiljer Skolverket på begreppen genre och texttyp. I ämnesplanen för 

svenska används begreppet genre endast om de litteraturvetenskapliga genrerna prosa, dramatik 

och poesi. De menar att begreppet texttyp används mer genomgående i den mer övergripande 

och allmänna betydelsen ”typ av text” (Skolverket 2017, s.5). 

2.2.4 Kommentarer till skrivundervisning i Svenska 1   

I Svenska 1 tar Skolverket upp texters olika funktion där olika typer av texter kan delas in i 

texter för kommunikation samt reflektion och lärande. Med texter för kommunikation menar 

Skolverket att syftet är att påverka eller informera. Den andra typen av text, texter för lärande 

och reflektion, har som syfte att ”skribenten själv ska använda det språkburna tänkandet för att 

utveckla, organisera och få överblick över sin kunskap eller sina tankar” (Skolverket 2017, s.5). 

De menar att skrivandet är en del i lärandeprocessen vilken även kan ge eleven förståelse för 

att skrivande kan vara ett sätt att lära sig eller inse vad man kan eller inte kan, eller vad man 

tycker och känner. Skolverket understryker att tyngdpunkten i den skriftliga framställningen i 

Svenska 1 inte ligger på skönlitterära texter (Skolverket 2017, s.6).  
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2.2.5 Kommentarer till skrivundervisning i Svenska 3   

En ”litterär analys” nämns i kommentarmaterialet och beskrivs i detta fall som en ”textnära 

litterär analys av en eller några få texter enligt någon analysmodell”. Här nämns även 

genrebegreppet som innefattar kunskaper om genrer (prosa, lyrik, dramatik) samt 

berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteraturfrån olika tider, dels i film och andra 

medier.  

Enligt Skolverket finns det många olika typer av vetenskapliga texter. De skriver att det centrala 

innehållet syftar på centrala drag som är gemensamma för och typiska för olika former av texter 

av vetenskaplig karaktär men att tanken är att inte alla dessa olika typer av vetenskapliga texter 

ska behandlas i Svenska 3. De skriver inte ut vilka dessa olika typer av vetenskapliga texter 

som avses (Skolverket 2017, s.8–9). 

2.3 Sydneyskolan och Nyretoriken 

I detta avsnitt redovisas två genreteorier vars syfte i denna uppsats är att dela in begreppet 

texttyp i två kategorier. Dessa två teorier kallas för Sydneyskolan och Nyretoriken och har två 

olika utgångspunkter för att definiera vad en texttyp/genre är. Sydneyskolan och Nyretoriken 

används i denna undersökning som analysverktyg för att undersöka lärarnas tolkningar och 

vidare i avsnittet beskrivs dessa två mer utförligt.   

Den Nyretoriska forskningens genrebegrepp kommer från Carolyn Millers artikel ”Genre as 

social action” (1984) där genre beskrivs som en social handling i återkommande retoriska 

situationer. Med en Nyretorisk genredefinition kallas de typer av texter som kan förstås som 

sociala handlingar i återkommande situationer för genrer. Till exempel kallas kåseri, insändare, 

recept och polisrapport för genre enligt denna definition (Holmberg, Per 2008, s. 124).  

Sydneyskolans genrepedagogik tillämpas för att ringa in ett antal grundläggande 

framställningsformer och fokuserar i större utsträckning på formalia än den sociala kontexten. 

Dessa framställningsformer är beskrivning, berättelse, återberättelse, förklaring, 

ställningstagande och instruktion och har utvecklats av J. R. Martin, Frances Christie & Joan 

Rothery (1987). Sydneyskolans genrepedagogik utgår från följande definition av genre: ”[a] 

staged, goal oriented, purposeful activity in which speakers engage as members of our culture” 

(Martin 1984, här citerat efter Eggins & Slade 1997).  
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Det som är utmärkande för Sydneyskolans genrepedagogik är som tidigare nämnt dess fokus 

på formalia och ”staged” avses här som den funktionellt motiverade makrostruktur som enligt 

Sydneyskolan är det som tydligast skiljer den ena texten från den andra (Holmberg 2008, s.124).  

Holmberg (2008) tar upp tre punkter för att skilja de två genreteorierna åt. Han benämner 

Sydneyskolans framställningsformer som textaktiviteter och använder begreppet genre när han 

hänvisar till Nyretoriken. Han skriver att en textaktivitet återkommer i olika slags 

situationskontexter medan en genre är mer bunden till en viss slags situation. En textaktivitet 

realiseras typiskt i en textdel och en genre representerar hela texter. I den sista punkten skriver 

han att en textaktivitet har en mer fast makrostruktur medan det är svårare att se en typisk och 

generaliserad struktur i till exempel en insändare (Holmberg 2008, s.125).  

Per Holmberg (2009) beskriver ännu ett sätt att dela in dessa två teorier. Han menar att en text 

består av en genre och av en eller flera basgenrer. En genre är till exempel en deckare, reportage 

eller ett hotbrev och är socialt förankrade textsorter med specifika syften eller kommunikativa 

behov. Dessa texter skulle dock också kunna beskrivas som olika basgenrer där basgenrerna 

inte är förknippade med specifika syften. Basgenrerna är inspirerade av och hämtade från 

Sydneyskolans framställningsformer/textaktiviteter och är berättelse, återberättelse, 

beskrivningar, förklaringar, instruktioner och förklaringar (Holmberg 2009, s.15).  

Enligt Holmberg (2008) och hans kollegor i projektet ”Text- och kunskapsutveckling i skolan” 

(TOKIS) som syftar till att utveckla skrivpedagogiken inom skolans svenskämne är både genre 

och textaktivitet viktiga delar i skrivundervisningen. 

2.4 Texttyper och skrivpedagogik    

I skolans värld talas det ofta om genrer och texttyper som både skilda och liknande företeelser. 

Genrer kan som tidigare nämnt beskrivas som en bredare definition än texttyper då det kan 

innefatta både ett TV-inslag eller en argumenterande text (Gibbons 2019, s.116). På grund av 

att genre kan definieras på så många sätt används ofta i stället texttyp eller textaktivitet. 

Att dela in texter i olika grupper är svårt eftersom en text kan bestå av flera olika texttyper eller 

textaktiviteter (se Holmberg). Det går att identifiera mönster gällande struktur och språkliga 

drag men en text kan ha ett socialt syfte i en viss situation och därav innehålla flera texttyper. 

En konkret hundraprocentig indelning för alla olika texter/genrer är omöjlig. Därav 

komplexiteten i begreppet texttyp (Rehman, Karin 2017, s.4).  
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I en forskningsöversikt om genrebegreppet av Per Ledin (2001) framhåller också han att en text 

i en viss genre kan innehålla en eller flera texttyper (textaktiviteter) samt att olika genrer kan 

innehålla samma texttyp (Ledin 2001, s.10).   

Pauline Gibbons (2013) framhåller att genren har en specifik övergripande struktur eller 

uppbyggnad samt språkliga drag som är typiska för just den genren och anser att det är viktigt 

för en lärare att förstå att det som betraktas som bra i en argumenterande text är inte är detsamma 

i en berättande text eftersom de texttyperna skiljer sig åt i både syfte och språk. Att skriva 

innebär att producera någon typ av skriftlig produkt, och den produkten kan inte skiljas från sitt 

syfte eller från den kontext där den ska läsas. Lärare behöver förstå syfte, struktur och de 

språkliga dragen hos de vanligaste texttyperna i sitt ämne för att kunna förmedla det till sina 

elever (Gibbons 2013, s.168).  

Gibbons nämner också att genrer är dynamiska och ändras beroende på samhällelig och 

kulturella krav. Det gör att det skapas nya genrer och att gamla försvinner (Gibbons 2013, 

s.171). 

2.4.1 Genrepedagogik 

Per Holmberg (2009) framhåller genrepedagogikens plats i undervisningen och hur texter av 

olika slag ger oss helt olika utmaningar och möjligheter. Genrepedagogiken ser språket som 

resurser för att skapa betydelse, vilket gör att iakttagelser av språket i olika texter fyller en viktig 

funktion för skrivutveckling. Genrepedagogiken har störst fokus på de så kallade basgenrerna 

och den didaktiska poängen är att ”kunna erbjuda grundläggande verktyg för textskapande som 

sedan kan återanvändas då eleverna i högre utbildning eller arbetsliv tar sig vidare ut i 

textvärldens olika vinklar och vrår” (Holmberg 2009, s.15).  

2.4.2 Roz Ivaničs skrivdidaktiska diskurser – genrediskursen 

Ett sätt att diskutera eller praktiskt genomföra skrivande och skrivspråkutveckling är att utgå 

från Roz Ivaničs ramverk eller skrivdidaktiska diskurser (discourses of writing). Hon anser att 

ramverket kan användas som ett forskningsverktyg för att identifiera olika distinkta diskurser 

som kan instansernas relativt homogent eller i olika kombinationer men förespråkar inte att 

lärare ska prioritera en skrivdiskurs utan menar att de bör existera i samspel med varandra 

(Ivaničs 2004, s.226. Falk Lim, M & Wirdenäs, K 2018, s.9).  

Ivaničs analytiska ramverk för skrivande och skriftspråksutveckling har nått ganska stor 

spridning såväl i det svenska skrivforskningsfältet som i svensk utbildningskontext (Falk Lim, 

M & Wirdenäs, K, 2018, s.3). Totalt finns det sex diskurser och en av dem är genrediskursen. 
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Hon skriver:  

Learners need to learn the linguistic characteristicsof different text-types in order 

to be able to reproduce them appropriately to serve specific purposes in specific 

contexts (Ivaničs 2004, s.233) 

 

Genrediskursen fokuserar på texten som produkt samt hur syfte och sammanhang påverkar 

språkliga val i texten. En text (bör) formas av i vilket sammanhang den skrivs och Ivanič utgår 

från en teoretisk tradition där den viktigaste utgångspunkten är att texter varierar lingvistiskt 

beroende på textens syfte och kontext. Det är därför möjligt att se specifika lingvistiska 

funktioner av särskilda texttyper beroende på om de är återberättande, beskrivande, 

informerande, instruerande (Ivaničs 2004, s.233).  

För att en elev ska skriva en text som uppfyller sitt syfte i en specifik kontext behöver hen lära 

sig de olika texttypernas lingvistiska och karaktäristiska särdrag (Ivaničs 2004, 

s.233).  Genrediskursen fokuserar på texten som produkt och belyser hur syfte och sammanhang 

påverkar språkliga val i texter som är starkt knutna till specifika kontexter och sociala 

sammanhang. Genrediskursen har en tydlig plats i svenskundervisningen eftersom 

formuleringar framhåller att elevernas skriftliga framställning ska anpassas till 

kommunikationssituation och kontext samt betonar kunskap om olika texttyper och dess 

språkliga kännetecken. Genrediskursen är även synlig i de nationella proven och är en del av 

skolans demokratiska uppdrag genom att elever ska ges en bred genre- och textkompetens för 

att som vuxna kunna delta på lika villkor i samhället (Falk Lim, M & Wirdenäs, K, 2018, s.7). 

2.5 Sammanfattning 

I detta avsnitt har en översiktlig redovisning av styrdokumenten för ämnet Svenska i gymnasiet 

som behandlar skrivundervisningen presenterats. I de olika kurserna för svenska ska eleverna 

kunna producera egna texter och i kunskapskraven för de tre svenskkurserna nämns fyra texter 

explicit: utredande, argumenterande och analyserande texter samt texter av vetenskaplig 

karaktär.  

I två formuleringar i kunskapskraven, en för Svenska 1 och en för Svenska 3, har läraren 

tolkningsmöjlighet i vilka texttyper som avses att eleverna ska kunna skriva. Det står att 

eleverna ska kunna skriva ”andra typer av texter” och enligt kommentarmaterialet för svenska 

i gymnasieskolan menar Skolverket att det främst är sakprosatexter som ska behandlas.  
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För att tolka och definiera begreppet texttyp har två genreteorier presenterats och dessa är 

Sydneyskolan och Nyretoriken. Dessa teorier har olika huvudfokus och Sydneyskolans 

definition kan kortfattat beskrivas som sex olika framställningsformer/textaktiviteter medan 

Nyretoriken definition är olika genrer i olika sociala situationer. Per Holmberg (2008) 

sammanfattar de två teorierna med att en textaktivitet återkommer i olika slags 

situationskontexter medan en genre är mer bunden till en viss slags situation.  

 

Vidare har avsnittet även givit en kort bakgrund till hur begreppet genre eller texttyp kan 

implementeras i den praktiska skrivpedagogiken.  
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3 Metod och material  

I detta avsnitt redovisas hur materialet, som består av elva verksamma lärares enkätsvar, 

analyseras. Lärarna svarade på frågor som rör deras val av texttyper samt vilka huvudsakliga 

anledningar till deras val är och med hjälp av de två genreteorierna Sydneyskolan och 

Nyretoriken görs en analys av deras tolkningar av hur begreppet texttyp implementeras i deras 

undervisning.  

3.1 Material  

Materialet i undersökningen består av enkätsvar från elva verksamma lärare i Svenska på två 

olika gymnasieskolor i Stockholmsområdet.  

Lärarna svara på frågor i en enkät som finns bifogad sist i dokumentet. Enkäten behandlar vilka 

texttyper de låter sina elever skriva i de olika årskurserna. De svara på vilka de huvudsakliga 

anledningarna till valet av texttyper är och tolkar två formuleringar från kunskapskraven i 

Svenska 1 och 3 som behandlar begreppet texttyp. I enkäten får lärarna även svara på frågan 

vilka texttyper som de anser mest lämpade för att uppfylla kunskapskravet "Texterna ska vara 

anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation" men deras svar på den frågan 

redovisas inte i resultatdelen.  

Enkätfrågorna utformas så att lärarna kan formulera sina svar själva och även välja att inte svara 

om de vill. Frågorna formuleras så att lärarna kan reflektera kring sin egen undervisning men 

framför allt genom konkreta svar som rör vilka texttyper de brukar ge som skrivuppgifter till 

sina elever.  

Syftet med enkäten är att få en inblick i hur lärarna tolkar begreppet texttyp och om det finns 

några tydliga skillnader i lärarnas svar. Syftet med enkäten kunde uppfyllas genom att lärarna 

fick möjligheten att berätta om sin egen undervisning och tolka några formuleringar i 

styrdokumenten som gjorde att jag kunde analysera deras tolkning.  

3.1.1 Urval  

Materialet består av enkätsvar från elva verksamma gymnasielärare från två olika 

gymnasieskolor i Stockholm. Lärarna är utvalda utefter tillgänglighet och tack vare en 

lärarkontakt. De enda kraven för att få delta var att läraren var verksam och utbildad 

svensklärare.  
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3.2 Metod 

Det centrala i denna studie är att få en inblick i hur lärare i svenska på gymnasiet kan tolka 

begreppet texttyp men också vilka olika texttyper de låter eleverna skriva och vad som ligger 

till grund för deras val. För att undersöka det har ett antal verksamma lärare svarat på en enkät 

och utifrån deras svar har det gjorts en analys av deras tolkningar av hur begreppet texttyp 

implementeras i deras undervisning.  

Den vetenskapliga metoden är kvalitativ eftersom det görs en analys av enkätsvaren som består 

av löpande text. Analysen går ut på att analysera vad lärarna skriver när de besvarar frågan om 

vilka olika texttyper de brukar ge sina elever i skrivuppgift i de olika årskurserna genom att 

sortera in svaren efter de två genreteorierna Sydneyskolan och Nyretoriken.  

Alla olika texttyper skrivs upp i en tabell som består av tre kategorier; Sydneyskolans definition, 

Nyretorikens definition samt om båda teoriernas definitioner förekommer i samma formulering. 

Om ett ordval kopplas till Sydneyskolans definition skriver läraren en text som i princip 

ordagrant kan kopplas ihop med en av de sex textaktiviteterna, som beskrivs ovan i bakgrunden. 

En utredande text antas vara synonymt med en förklarande textaktivitet och en argumenterande 

text antas vara en ställningstagande textaktivitet.  

För att en texttyp ska bli indelad i Sydneyskolans kolumn uppfyller lärarnas formulering 

kriteriet att syfta till någon av de sex textaktiviteterna medan de texttyper som hamnar under 

Nyretoriken uttrycker en socialt konstruerad genre. Analysen av lärarnas tolkning och 

indelningen av kategorierna är gjord av mig efter denna princip.  

Av lärarnas svar analyseras även vilka dem huvudsakliga anledningarna till valet av deras 

texttyper är. Analysen görs för att få en överblick över vilka typer av huvudanledningar som 

liknar eller skiljer sig ifrån varandra och av den analysen skapades sedan fyra olika teman: 

”styrdokument, progression, variation och anpassning”. Indelningen görs för att förtydliga och 

urskilja lärarnas svar och på det sättet analyseras det insamlade materialet.  

3.3 Etiska överväganden 

Lärarna fick valmöjligheten att skriva sitt namn eller vara helt anonyma genom hela processen. 

Inget av de svarande lärarnas namn redovisas i resultatet.  

Studien använder sig av det grundläggande individskyddskravet som kan konkretiseras i fyra 

allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Deltagarna fick information om vad resultatet skulle användas till, att resultat inte skulle kunna 

kopplas till en enskild individ och att de fick avbryta sitt deltagande när de ville utan förklaring. 
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4 Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultaten för studien och resultatet grundar sig på elva lärares svar i en 

kvalitativ enkätstudie. Resultatdelen följer frågeställningarnas disposition och genom 

resultatpresentationen besvaras frågorna var för sig.  

Tolkningarna har delats in i olika tabeller. I tabell 4.1, 4.2 och 4.3 och 4.4 redovisas svarens 

koppling till genreteorierna Sydneyskolan och Nyretoriken. I tabellerna 4.2 och 4.3 redovisas 

vilken texttyp som var mest förekommande i lärarnas skrivundervisning och i tabell 4.5 

redovisas vad som var lärarnas huvudanledningar till deras val av texttyper i 

skrivundervisningen.  

4.1 Hur tolkar lärare begreppet texttyp i styrdokumenten och hur 

kommer det i uttryck i deras egen undervisning vid val av 

texttyper? 

 

4.1.1 Tolkning av begreppet texttyp i val av skrivuppgifter 

I tabellen nedan redovisas en sammanställning av frågan vilka texttyper de låter sina elever 

skriva i de tre olika svenskkurserna på gymnasiet. Resultaten grundar sig i hur lärarna tolkar 

begreppet texttyp och tolkningarna är i sin tur indelade i två kategorier utifrån de två 

genreteorierna Nyretoriken och Sydneyskolan (se bakgrund och metod).  

I vissa av lärarnas formuleringar sammanförs de båda kategorierna/definitionerna i samma 

mening och detta redovisas därav i en egen kolumn. 
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Tabell 4 1 Lärarnas val av texttyper i skrivundervisningen uppdelat i två genreteorier. 

 
Nyretoriken  Sydneyskolan Båda definitionerna i 

lärares formulering   

Val av texttyper i 

skrivundervisningen 

Referat 

 

Debattinlägg 

Inlägg 

Debattartikel 

Insändare 

Recension  

Bokrecension 

(Argumenterande) 

brev 

 

Romananalys 

Talanalys 

Retorikanalys 

Diktanalys 

Lyrikanalys 

Litterär analys 

Novellanalys 

 

Talmanus 

 

Vetenskaplig text 

PM 

Essä 

 

Krönika 

Tidningsartikel 

Reportage 

Artikel  

Argumenterande text 

Diskussionstexter 

 

Utredande text 

Resonerande texter 

utifrån en 

frågeställning 

 

Sammanställning 

 

 

 

 

 

  

Inlägg 

(diskuterande/utredande) 

 

Argumenterande brev 

 

Utredande text (PM och 

essä) 

Utredande text/PM.  

 

Argumenterande texter 

som t.ex. debattinlägg, 

debattartikel. 

 

.  

 

 

  

 

Tabell 4.1 visar att det inte finns en enad bild kring begreppet texttyp. Lärare tolkar begreppet 

olika; antingen som socialt konstruerade genrer i olika återkommande situationer (i enlighet 

med Nyretorikens genredefinition), eller som grundläggande framställningsformer (i enlighet 

med Sydneyskolans genredefinition). 

Många av lärarna nämner argumenterande och utredande texter som vanliga texttyper i deras 

skrivundervisning. Dessa två är synonyma med ställningstagande samt förklarande 

textaktiviteter som ingår i de sex textaktiviteterna.  

Tabellen visar vidare att begreppet analys används i flera olika genrekombinationer. Några 

exempel är bland annat romananalys, diktanalys och retorikanalys. En analys kan hamna inom 

den förklarande eller utredande textaktiviteten men flera lärare väljer att skriva ut olika typer 

av analyser som skilda genrer eller texttyper i stället för att bara skriva utredande text.   
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Tabellen visar också att lärarnas svar är varierande, att de elva lärarnas skrivuppgifter varierar 

trots att de är så pass få informanter som svarar. 

 

4.1.2 Antal gånger lärarna nämner de olika texttyperna  

I tabellerna nedan redovisas alla texttyper som lärarna nämner vid val av skrivuppgifter i alla 

tre svenskkurserna. Dessa redovisas i fallande skala och är uppdelat i Nyretoriken och 

Sydneyskolans kategorier. I tabellerna räknas alla lärares svar in men endast en texttyp per 

lärare även om läraren i fråga skriver texttypen som svar fler än en gång. 

Tabell 4 2 Antal gånger de olika texttyperna nämns av lärarna (Nyretoriken)  

Nyretoriken Antal lärare 

PM 8st 

Referat 5st 

Litterär 

analys/litteraturanalys 

5st 

Debattartikel 4st 

Essä 4st 

Krönika 4st 

Debattinlägg 3st 

Insändare 3st 

Romananalys 3st 

Recension 2st 

Inlägg 2st 

Talanalys 2st 

Diktanalys 2st 

Tidningsartikel 2st 

Bokrecension 1st 

Argumenterande brev 1st 

Retorikanalys 1st 

Novellanalys 1st 

Talmanus 1st 

Vetenskaplig text 1st 

Reportage 1st 

Artikel 1st 

Totalt 57st  
 

Tabell 4 3 Antal gånger de olika texttyperna nämns av lärarna (Sydneyskolan) 

 

 

 

 

 

Tabell 4.3 visar att argumenterande text nämns flest antal gånger i svaren i jämförelse med 

svaren i tabell 4.2. I vissa svar nämns argumenterande text som en egen företeelse och i andra 

svar i kombination med en genre som till exempel debattinlägg eller argumenterande brev (se 

Sydneyskolan Antal lärare  

Argumenterande text 10st 

Utredande text 9st 

Sammanställning 1st 

Diskussionstext 1st 

Resonerande text 1st 

Totalt  22st 
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tabell 4.1). Tabellen redovisar också att utredande text nämns explicit flera gånger av lärarna 

och flera lärare kopplar ihop textaktiviteten med en eller flera genrer, exempelvis PM och essä 

(se tabell 4.1).  

 

Det som går att utläsa av svaren i tabell 4.2 och 4.3 är att Nyretorikens genresyn således verkar 

ha ett större genomslag i undervisningen än Sydneyskolans eftersom lärarna totalt nämner fler 

genrer än textaktiviteter. Lärarna ger flera olika definitioner av en argumenterande text genom 

att skriva ut flera olika genrer, till exempel debattinlägg, inlägg, debattartikel och insändare 

men de flesta lärarna väljer ändå att endast skriva argumenterande text. På så vis skapas ett 

underförstått samlingsnamn för dessa olika genrer/underkategorier. Exempelvis skriver en 

lärare ”argumenterande text, inlägg, recension, referat” som svar på frågan vilka texttyper hens 

elever får skriva i Svenska 1 och en annan lärare svarar ”utredande texter, romananalys, 

argumenterande text, referat” på samma fråga fast för Svenska 2. Sydneyskolans genreteori har 

de två texttyper med flest totalt antal svar, vilket visar att den teorin också har nått fram till 

många lärare.  

 

4.1.3 Tolkning av formuleringen ”andra typer av texter” i kunskapskraven 

I tabell 4.3 nedan redovisas en sammanställning av tolkningen av formuleringen ”andra typer 

texter” som står i kunskapskravet för Svenska 1 samt formuleringen ”och andra texter” i 

kunskapskravet för Svenska 3. Citaten som lärarna fick utgå från var följande:   

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är 

sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare 

och kommunikationssituation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer 

för språkriktighet (Skolverket 2011, s.3).   

Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika 

källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter 

(Skolverket 2011, s.9).  
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I tabell 4.4 redovisas endast de svar där läraren har valt besvara frågan med exempel på olika 

texttyper. Andra svar redovisas genom citering i den löpande texten.  

Tabell 4 4 Lärarnas tolkning av formuleringen “och andra (typer av) texter” i styrdokumenten indelat i två genreteorier. 

Kurs   Nyretoriken  Sydneyskolan Båda i samma formulering 

Svenska 1 Romanredovisning, brev till 

karaktärer i böcker 

 

Inlägg 

 

Analyser 

Referat 

Recensioner 

 

Litteraturreflektioner 

 

  

Utredande text 

 

Ej bara argumenterande 

texttyp. 

 

Att en medvetenhet om 

texttyp ska finnas - att skilja 

från att endast skriva 

argumenterande.  

 

Det som inte innehåller 

argumentation utan snarare 

olika former av 

utredningar/jämförelser ex 

tema/motiv ur olika verk.  

 

Texter utan argumenterande 

inslag, alltså texter som är 

reflekterande eller 

undersökande i sin natur.  

Brukstexter, typ artiklar och 

utredningar av olika slag. 

 

I begreppet utredande text 

lägger jag in till exempel 

litteraturanalys och PM. 

 

 

 

Svenska 3 Källbaserade texter. 

Källbaserade texter som ej är 

typiskt vetenskapliga.  

 

Essä  

Romananalys  

Analyser 

Referat 

Recensioner  

Argumenterande. 

 

Utredande texter 

 

Reflektion  

 

 

Av tabell 4.4 går det att utläsa hur svensklärarna tolkar formuleringarna ”andra typer av texter” 

och ”och andra texter”. I Svenska 1 tolkar en del lärare formuleringarna som en explicit genre 

som till exempel referat eller inlägg medan några lärare fokuserar på att texttypen som åsyftas 

ska vara en text utan argumentation. En lärare skriver ”andra typer av texter kan vara då allt 

som inte är renodlat argumenterande. Ofta blir det utredande texter av något slag. Men även 

referat för att öva på referattekniken”. I tabell 4.4 och citatet ovan syns det att både 

Sydneyskolan och Nyretorikens genresyn är närvarande i lärarnas skrivundervisning.  

En annan lärare som är inne på samma spår skriver ”att man utifrån det centrala innehållet kan 

välja vilka texter som kan ingå. Vilka texttyper som vanligtvis ingår i ämnet kan man också 
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välja som då utredande texter, analyser, referat och recensioner”. Läraren fokuserar även på 

utredande text och referat men anser också att det centrala innehållet är väsentligt i tolkningen.  

En lärare menar att hen ”fritt kan välja andra typer av texter”. Några exempel på texter nämns 

inte men en tolkning är att valen är obegränsade. En annan lärares tolkning av vilka texter som 

åsyftas svarar ”att argumenterande texter inte är den enda texttypen eleverna har arbetet med” 

vilket också exemplifierar en fri tolkning.  

Av formuleringen i Svenska 3 fokuserar lärarna i större utsträckning på 

källbaserat/vetenskapligt skrivande än i Svenska 1. En lärare skriver till exempel ”att eleven 

ska kunna skriva alla andra typer av texter där insamlandet av materialet och redovisningen av 

densamma förekommer”. En annan lärare särskiljer på källbaserat skrivande och vetenskapligt 

skrivande genom att anse att formuleringen syftar till ”att källor även kan användas i andra 

texter än de typiskt vetenskapliga”.  

Andra lärare som också anser att formuleringen syftar på källbaserat skrivande svarar följande:  

”Källbaserade texter: Läs in dig på ett ämne och skriv en egen text som kopplar till ämnet. Där 

måste källhänvisning ingå.”  

samt  

”Att källor och information kan användas i flera olika texttyper. Exempelvis att eleverna visar 

att de kan använda information för att stödja sitt resonemang även när det gäller att föra fram 

en tes i en litteraturanalys. 

Vissa lärare anser att det är analyser som åsyftas med formuleringen (likt citatet ovan) och en 

lärare trycker extra på att de texttyper som avses inte behövde vara ”lika strikt formella utan 

här kan eleven t.ex. arbeta mer med en personlig ton i sitt skrivande”.  

En lärare uttrycker sin osäkerhet kring vad som menas. Hen skriver att formuleringen är 

”luddig” eftersom meningens inledning förutsätter att det är texter av vetenskaplig karaktär men 

uttrycker sig också frågande genom att kommentera ”om man ska skriva en novell behöver man 

ju inte samla, sovra och sammanställa information från olika källor”.  
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En annan lärare svarar ”alla texttyper som går att hitta i en dagstidning”. Vilka texttyper som 

läraren åsyftar specifikt skriver hen inte men det kan tolkas som en väldigt bred tolkning jämfört 

med de som tycker att formuleringen syftar till endast källbaserade texter.  

Några andra lärare svarar att det centrala innehållet var utgångspunkten men en lärare skriver 

att ”man också kan välja några av de vanligaste texttyperna utredande texter, analyser, referat 

och recensioner”. En annan lärare anser att det som åsyftas är texter kopplade till bokläsning 

eller texter som på andra sätt är mer kopplade till olika lärsituationer, till exempel texter för att 

komma in i läsning och reflektioner.  

Sammanfattningsvis har lärarna flera olika tolkningar av formuleringen ”andra texter” i 

Svenska 3. Många anser att det betyder texter som kräver en mer strikt källhantering medan 

andra tolkar det som en bredare och mer lättsam definiering och till och med anser att det är 

texter som syftar till olika lärsituationer och inte till en formell kunskap, som till exempel att 

klara av källhantering. I deras tolkningar går det att tolka deras definitioner som Nyretoriska, 

exempelvis genom att vissa ger exempel på genrer som analyser och referat, men även som 

Sydneyskolans textaktiviteter som till exempel argumenterande och utredande texter.  

 

4.2. Vilka huvudsakliga anledningar finns vid lärares val av olika 

texttyper? 

I enkäten svarar lärarna på frågan vilka som är de huvudsakliga anledningarna till valet av 

texttyper i sin undervisning. Syftet med frågan är att kunna diskutera ett ytterligare perspektiv 

av lärarnas tolkning av begreppet texttyp för att få en större förståelse kring hur begreppet 

implementeras i undervisningen och vad som påverkar vilka texttyper som väljs av lärarna.  

I tabell 4.5 redovisas alla svar kortfattat och uppdelat i två kategorier ”huvudanledning” och 

”tema”. För att få en överblick över vilka typer av huvudanledningar som liknar varandra 

skapads fyra olika teman ”styrdokument, progression, variation och anpassning” utefter vad 

lärarna svarat. I tabellen går det även att urskilja vilka huvudanledningar som är mest 

förekommande, alltså hur många lärare som svarar samma sak. Vissa lärare svarar fler 

huvudanledningar än en och allas svar är medräknade, därav fler enkätsvar än det totala antalet 

informanter. 
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Tabell 4 5 Lärarnas huvudanledningar till val av texttyper. 

Lärare antal  Huvudanledning  Tema  

6st Centrala innehållet/kunskapskraven  Styrdokument 

2st Kurs/anpassade till kursnivå Styrdokument/Anpassning 

2st Tydlig progression för eleverna Progression 

2st Variation på texttyper Variation 

1st Både formella och kreativa texttyper 

ska behandlas 

Variation 

1st Igenkänning av text för eleverna med 

lite högre krav än tidigare 

Progression 

1st  Texttyper som kan ingå på högskola 

vid högskoleförberedande program 

 

Progression 

1st Anpassad till arbetsmoment Anpassning 

1st Elevgrupp Anpassning 

1st Nationella proven Styrdokument 

1st Utgår från utredande och 

argumenterande texter 

 

Styrdokument 

 

Tabell 4.5 visar att flest lärare (6st) har styrdokumenten som huvudsaklig anledning till sina val 

av texttyper i skrivundervisningen. De flesta lärarna utgår ifrån vad som står i det centrala 

innehållet, kunskapskraven samt i det specifika kursinnehållet. En lärare svarar att hen ”utgår 

från de två huvudgenrerna: utredande och argumenterande text som också nämns i 

kursinnehållet i flera av kurserna i svenska”.  

Två lärare anser att progressionen är mest väsentlig men en av dem skriver ”dels bör det vara 

en progression i kurserna, dels har jag valt texttyper utifrån kunskapskraven” och anser alltså 

att både styrdokumenten och progressionen är lika viktig. En lärares progression utgörs i stor 

utsträckning även av styrdokumenten, så det finns också ett väsentligt samband mellan dessa 

två huvudanledningar (styrdokument och progression).  

En lärare svarar att eleverna ska känna igen de flesta av texttyperna men även utmanas med nya 

bekantskaper som PM och essä med lite högre krav på språk, struktur ”och så vidare”. Vilket 

kan tolkas som att läraren anser att progression är av vikt. Samma lärare svarar också att 

exempelvis reportage och essä som hen brukar ha som skrivuppgift i sina kurser inte är de 

vanligaste texttyperna som eleverna skriver efter att skolan är slut men att de texterna ger mer 

möjlighet till språkglädje än ”de mer formaliserade och rätt hårt mallade skoltexterna som 

annars skrivs.”. Hen vill få med de mer kreativa texttyperna eftersom ”det alltid finns elever 

som älskar att skriva och som saknar de mer kreativa texterna de kunnat författa i andra 

skolstadier”.  
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Det är endast en lärare som nämner de nationella proven som en huvudanledning till sina val 

av texttyper. Samma lärare svarar även att det centrala innehållet och kunskapskraven styr valen 

men också att eleverna ska öva på texttyper som kan ingå på högskola om eleverna läser på ett 

högskoleförberedande program.  

Några lärare beskriver olika anpassningsätt som huvudanledning till valen av texttyper. Dessa 

är anpassning av elevgrupp, anpassning till kursnivå och anpassning till arbetsmoment. En 

lärare skriver ”utifrån vilken kurs jag undervisar i och vilka elever jag har i just den kursen 

brukar jag anpassa valet av texttyp”. Hen exemplifierar med att visa på en anpassning med hjälp 

av två olika nivåer av texter och skriver ”till exempel är kanske en insändare lättare att skriva 

än ett mer underbyggt debattinlägg”.  

4.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis går det att utläsa att det är styrdokumenten som till störst del styr dessa 

lärares val av texttyper. I styrdokumenten nämns utredande, argumenterande, analyserande och 

vetenskaplig text explicit och en lärare utgår till och med från att utredande och argumenterande 

är två ”huvudgenrer”. Deras skäl till valen av texttyper varierar med en del fokus på progression, 

anpassning och variation. De flesta av lärarna har fler än en huvudanledning och därav blir det 

många svar. Men i svaren visar att styrdokumenten är mest framträdande.  

Tolkningen av ”andra texter” varierar bland lärarna. Någon skriver att formuleringen i Svenska 

3 syftar till utredande text och källbaserade texter medan en annan skriver att det är 

argumenterande text som åsyftas. En lärare menar att det är alla texttyper som går att hitta i en 

dagstidning och en annan lärare är osäker och skriver att formuleringen är ”luddig”.   
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5 Diskussion 

I denna undersökning om hur begreppet texttyp tolkas och implementeras i undervisningen av 

gymnasielärare i svenska vågar jag påstå att det skiljer sig åt mellan de elva lärarna på ett antal 

punkter.  

5.1 Lärarnas svar varierar i frågan om vad formuleringen ”andra typer av 

texter” avser 

För det första går det att utläsa av tabell 4.3 att formuleringen ”andra typer av texter” i 

kunskapskraven för Svenska 1 får vitt skilda svar i vilka typer av texter som avses. Trots att 

kommentarmaterialet vittnar om att preciseringar ska har gjorts om vilka typer av text som 

åsyftas i ämnesplanen.  

I lärarnas tolkningar av kunskapskravet i Svenska 3 syns samma mönster och en trolig faktor 

till att lärare tolkar formuleringarna så olika är Skolverkets vaga definiering av ”andra typer av 

texter” i kommentarmaterialet. Det står att ”andra typer av texter” främst syftar på det som 

brukar kallas för sakprosatexter. Detta skapar en tvetydighet i citaten från kunskapskraven. 

Svensklärare ska alltså i första hand enligt Skolverket behandla sakprosatexter men Skolverket 

öppnar samtidigt upp för att andra typer av texter som inte hamnar under sakprosa-kategorin 

bjuds in och därav är det inte heller konstigt att lärarna har så varierade tolkningar och svar. 

Dock syns det i resultatet att lärarna främst tolkar formuleringarna som just sakprosatexter men 

deras varierade svar på vilka texter det innebär vittnar om att formuleringen ändå tolkas olika 

vilket betyder att texttyperna inte implementeras i undervisningen på samma sätt.  

En lärare uttrycker till och med sin problematik med att tolka ”och andra texter” i 

kunskapskraven för Svenska 3 och skriver att den är ”luddig”. Många av lärarna tolkar den 

formuleringen som olika texter av vetenskaplig karaktär och ger många olika svar på vad det 

innebär för typ av text. I kommentarmaterialet skriver Skolverket att det finns många olika typer 

av vetenskapliga texter och att det centrala innehållet syftar på centrala drag som är 

gemensamma för och typiska för olika former av texter av vetenskaplig karaktär men utelämnar 

en precisering av vilka olika typer av genrer eller texttyper som menas. Av lärarnas svar i denna 

undersökning går det att utläsa just detta. Det visar att lärarna inte har en gemensam bild vad 

den ”vetenskapliga texttypen” i just den formuleringen innebär.  

Det samma gäller den ”utredande texttypen”. Av svaren i tabell 4.1 och 4.3 går det att urskilja 

olika sätt att beskriva en utredande text. Det är inte bara formuleringen ”andra typer av texter” 
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som tolkas olika av lärarna, utan en oenighet av specifika texttyper går också att utläsa. Det 

visar också på en tvetydighet och det bidrar till svaret på vilka sätt texttyp tolkas och att det i 

förlängningen påverkar lärarnas val av texttyper i sin undervisning och därav undervisningen i 

sig.  

Begreppet text innefattar även multimediala texter. Alltså texter som kombinerar till exempel 

text, bild och ljud. Så i praktiken hade ”andra typer av texter” kunnat innefatta ett 

instagraminlägg, manus till en pod eller ett textat TV-inslag. Multimediala texter lyster i alla 

fall med sin frånvaro i denna undersökning och en anledning till det kan vara att lärarna tolkar 

begreppet texttyp annorlunda jämfört med begreppet text samt att den typen av texter inte 

explicit står utskrivet i kursplanerna.  

 

5.2 Lärarnas varierande tolkning av begreppet texttyp ger eleverna skiftande 

skrivuppgifter  

Eleverna i dessa lärares klasser får väldigt varierade skrivuppgifter beroende på hur deras lärare 

tolkar begreppet texttyp och de två formuleringarna i kunskapskraven. Lärarnas skiftande svar 

vid sina val av skrivuppgifter kan förklaras med de vaga formuleringarna i styrdokumenten men 

kan också vara ett resultat av att genrer, som enligt Gibbons är dynamiska och ändras beroende 

på samhälleliga och kulturella krav, har många benämningar. Gibbons (2013) anser att det även 

är en av förklaringarna till att det skapas nya genrer och att gamla försvinner. Lärarnas skiftande 

svar skulle kunna förklaras med att alla texter utgår från olika situationer och att samhällets 

utveckling förändrar hur lärare ser på och implementerar texttyper i sin undervisning vilket 

Gibbons anser beror på olika situationer och deras samhälleliga och kulturella krav. Men de 

flesta av lärarna har på sätt och vis samma utgångsläge i sina val av texttyper eftersom flera av 

lärarnas huvudsakliga anledning vid valen är det som står i styrdokumenten. Detta bekräftar 

ännu en gång hur Skolverkets vaga formuleringar ger upphov till stora tolkningsmöjligheter 

och därav varierande skrivuppgifter för gymnasieelever vilket också kan förklaras med att val 

av text beror på hur lärarna tolkar begreppet texttyp.  

Så vad är en texttyp och vad menas med ”andra typer av texter” egentligen? Med hjälp av 

Nyretoriken och Sydneyskolan går det att urskilja två sätt att dela in begreppet texttyp men vid 

närmare undersökning av hur begreppet implementeras i dessa lärares skrivundervisning blir 

de stora tolkningsmöjligheterna ett faktum.  
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Tidigare forskning om begreppet texttyp vittnar om liknande resultat. Sydneyskolans fokus på 

formalia och texttypsdefinition utifrån de sex textaktiviteterna syns både i styrdokumenten och 

lärarnas svar samtidigt som lärarnas svar vittnar om att de gärna använder sig av olika genrer 

likt Nyretorikens genredefinition. Men den ena definitionen behöver inte utesluta den andra i 

praktiken och precis som Holmberg (2008) och hans kollegor i projektet TOKIS anser är både 

genre och textaktivitet viktiga delar i skrivundervisningen. I Ledins (2001) forskningsöversikt 

om genrebegreppet framhåller han att en text i en viss genre kan innehålla en eller flera texttyper 

(textaktiviteter) samt att olika genre kan innehålla samma texttyp (textaktivitet) och i denna 

undersökning bekräftas detta på flera sätt. Bland annat svarar en del lärare med både en 

textaktivitet och en genre i samma formulering. Vissa likställer exempelvis en utredande text 

med ett PM eller en argumenterande text med en debattartikel (se tabell 4.1). Lärarnas skiftande 

val av olika sorters texttyper/genrer vittnar också om att de båda genredefinitionerna är 

närvarande i lärarnas tolkning av begreppet samt undervisning och tolkningsmöjligheten kring 

vad som egentligen menas med exempelvis en ”utredande text”.  

Ivaničs genrediskurs som fokuserar på texten som produkt, likt Sydneyskolan, belyser även hur 

syfte och sammanhang påverkar språkliga val i texter som är knutna till specifika kontexter och 

sociala sammanhang. Detta går även att koppla ihop med Nyretorikens teoretiska utgångspunkt 

om vad som innefattar en genre. Här syns också hur dessa två genreteorier samverkar. Något 

som även Ivanič framhåller som något positivt för elevernas skrivutveckling.  

Att lärarnas svar varierar behöver inte vara något negativt och det kan också finnas en poäng 

med att Skolverkets formuleringar är vaga. Skolverket vill troligtvis förlita sig på lärares 

profession och ge dem friheten att forma sin egen undervisning utifrån sina erfarenheter och sin 

kompetens. I skrivpedagogiken är det viktigt att lärarna dock förstår syfte, struktur och de 

språkliga dragen hos de texttyperna de väljer ut i sitt ämne och att de kan förmedla den 

kunskapen till sina elever (Gibbons, 2013, s.168). Precis som Ivaničs understryker med hjälp 

av genrediskursen att ”Learning to write involves learning the characteristics of different types 

of writing which serve specific purposes in specific contexts”. Om en lärare förstår detta 

samband spelar det kanske inte så stor roll vilken typ av text eleverna får skriva. 

5.3 Argumenterande och utredande texter har en särställning på grund av 

styrdokumenten  

Med avstamp i Nyretoriken skriver några av lärarna flera olika typer av genrer inom den 

argumenterande texttypen (se tabell 4.1). Men tio av elva lärare väljer att formulera sitt val av 

texttyp med ”argumenterande text”. Det går att tolka som att en argumenterande text har en 
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särställning när det kommer till val av texttyper och som att det underförstått finns ett 

samlingsnamn för alla dessa olika genrer/underkategorier som också nämns. En trolig 

anledning till att nästan alla lärare väljer att uttrycka sig så är att det ordagrant står i 

styrdokumenten att eleverna ska kunna skriva ”argumenterande text”. Det samma gäller för 

”utredande text”. Det var nio av elva lärare som uttryckte sig med ”utredande text” när de 

svarade på vilka texttyper eleverna fick skriva och en anledning till det är troligen att det också 

står ordagrant i styrdokumenten. Detta är ett till bevis på att lärarnas val av texttyper samt egna 

formuleringar av deras val grundar sig i vad styrdokumenten uttrycker.  

 

Detta syns även i frågan om vilka lärarnas huvudsakliga skäl till valen av texttyper, vilket 

redovisas i tabell 4.4. Flest antal lärare (sex av elva) svarade att det var styrdokumenten som 

styrde deras val och därav går det att se ännu en anledning till att flera lärare skriver just 

argumenterande och utredande text i sina svar. Två lärare svarar också att kursen som de 

undervisar avgjorde, vilket också går att tolka som att de väljer texttyper utifrån 

styrdokumenten. Progression, anpassning och variation är också vanligt förekommande 

anledningar men de flesta av lärarna håller alltså hårt i styrdokumenten trots att dem egentligen 

har väldigt fria tyglar, samtidigt som det går det att urskilja att lärarna ger sina respektive elever 

olika texttyper vid skrivuppgifter.  

 

Två slutsatser som går att dra av undersökningen kring valen av lärarnas texttyper är att bland 

de texttyper som inte explicit står utskrivet i kursplanen för svenska har lärarna flera olika 

definitioner på (se tabell 4.1) och de väljer inte heller exakt samma typer av texter i sin 

skrivundervisning.  

 

5.4 Lärarna väljer bort vissa typer av texter 

Trots styrdokumentens tolkningsmöjligheter är det några kända texttyper som dessa lärare inte 

väljer att ta med som svar i enkätundersökningen. Dessa är textaktiviteterna berättelse och 

instruktion och kan till exempel vara genrer som novell, saga och recept. Som tidigare nämnt 

är flera av lärarnas huvudsakliga motiv till valen av texttyper grundat i styrdokumenten och det 

kan vara en anledning till att vissa texttyper väljs bort.   

De tre kurserna i svenska på gymnasiet behandlar till största del formella texttyper men det 

finns som sagt möjlighet för lärarna att välja fritt bland ”andra typer av texter”. Svenskämnets 

syfte framhåller att ”undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, lära och lyssna 
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och därmed stödja deras personliga utveckling” (Skolverket 2011, s.1) vilket skapar utrymme 

för att eleverna ska få möjlighet att finna någon typ av skrivglädje och en egen röst i sitt 

skrivande. Lärarnas i denna undersökning formellt mallade skrivuppgifter tilltalar högst troligt 

inte alla elever. De elever med en mer kreativ inställning till skrivande, exempelvis de som 

gärna skriver berättelser av olika slag, får troligtvis inte samma stimulans och därmed inte 

samma stöd i sin personliga utveckling. Ingen lärare i undersökningen betonade heller elevernas 

personliga utveckling som en huvudsaklig anledning till val av skrivuppgifter. Det går såklart 

att ge eleverna den möjligheten på andra sätt än genom skrivande men de flesta lärarna verkar 

väldigt påverkade av vad som explicit uttrycks i styrdokumenten och fokuserar i mindre 

utsträckning på hur deras val gynnar eller missgynnar sina elever på ett personligt plan. Endast 

en lärare uttrycker att hen vill ge eleverna möjligheten till språkglädje och svarar att hen vill få 

med mer kreativa texttyper eftersom ”det alltid finns elever som älskar att skriva och som saknar 

de mer kreativa texterna de kunnat författa i andra skolstadier”. Då väljer hen texter som  

reportage och essä. 

  

5.5 Avslutning  

Syftet med min undersökning var att se hur lärare i svenska på gymnasiet tolkar begreppet 

texttyp, vilka olika texttyper de låter sina elever skriva och vilka skäl som ligger till grund för 

deras val. Med hjälp av de elva lärarnas enkätsvar har jag fått fram resultat som gör att det går 

att urskilja tolkningar av begreppet samt vad som avgör vilka texttyper dessa lärare väljer att 

ge sina elever. Ett större underlag av enkätsvar hade gjort resultatet mer tillförlitligt och om jag 

hade fått svar av elva andra lärare finns det en risk att resultatet sett annorlunda ut. Reliabiliteten 

är inte lika träffsäker som validiteten i denna undersökning. Dock kan urvalet av deltagare och 

frågorna i enkäten uppfylla syftet med undersökningen. Undersökningen är till största del till 

för lärarstudenter och kan ge dem indikationer på hur redan verksamma lärare implementerar 

och tolkar begreppet texttyp.  

Sammanfattningsvis kan man säga att texttyp är ett begrepp som används både av lärare och i 

skolans styrdokument. Men lärarnas svar kan kopplas till både Nyretorikens och Sydneyskolans 

genreteorier vilket visar på att båda genreteorierna medvetet eller omedvetet implementeras i 

lärarnas undervisning. Tolkningen av vad som avses med ”andra typer av texter” och lärarnas 

huvudsakliga anledningar till deras val skiljer sig mellan lärarna vilket kan betyda att eleverna 

ändå till stor del får skiftande skrivuppgifter trots de flesta av lärarnas gemensamma 

utgångpunkt – Skolverkets styrdokument.   
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Så trots att de flesta av lärarna utgår från samma sak vid val av skrivuppgifter skiljer sig deras 

val av texttyper på grund av de stora tolkningsmöjligheterna i styrdokumenten samt på grund 

av komplexiteten i begreppet texttyp. Om Skolverkets formuleringar skapar förvirring eller 

möjligheter är kanske inte väsentligt. Bara lärare har kunskap om hur olika typer av texter 

varierar lingvistiskt beroende på syfte och kontext och att de ger eleverna en bred textkompetens 

för att kunna förbereda dem på att delta i det demokratiska samhället (Falk Lim, M & Wirdenäs, 

K, 2018, s.7). Eller som Holmberg (2009) beskriver genrepedagogikens didaktiska poäng och 

därav också lärarnas uppdrag: ”att kunna erbjuda grundläggande verktyg för textskapande som 

sedan kan återanvändas då eleverna i högre utbildning eller arbetsliv tar sig vidare ut i 

textvärldens olika vinklar och vrår” (Holmberg 2009, s.15). 

En undersökning om hur lärare tolkar och förklarar skilda texttyper, som exempelvis en 

utredande text, hade blivit intressant för att se mer precist vad lärare anser en specifik typ av 

text innebär och hur de jobbar med dessa i undervisningen.  
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Bilaga – Enkät: Lärarnas texttyper   
 

Skrivundervisning i Svenska 1,2 & 3 

Hej!   

Mitt namn är Matilda Martinsson och jag läser min sista termin på ämneslärarprogrammet vid Uppsala 

Universitet. I min examen ingår det att utföra en undersökning och skriva en Cuppsats i svenskämnet.   

I min uppsats undersöker jag texttyper i svenskundervisningen, i syfte att dels förstå mer om hur 

begreppet texttyp definieras och operationaliseras i undervisning, dels att inventera vilka texttyper 

som elever använder i sitt skrivande i de olika svenskkurserna på gymnasiet. Ett ytterligare syfte är 

att förstå de motiv som ligger till grund för lärares val av texttyper i undervisningen.  

I denna enkät ombeds du att svara på frågor om vilka texttyper som ingår i dina elevers skrivuppgifter 

i kurserna Svenska 1, 2 och 3, samt att tolka några formuleringar i kursplanen.   

Att delta i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet utan 

förklaring eller anledning.   

Undersökningen är helt anonym.   

Vid frågor eller funderingar gällande undersökningen kan jag kontaktas på följande sätt:  

matildamartinsson95@live.se 0727216732   

Handledare: Jack Fägrell  Tack!  

Hälsningar Matilda Martinsson 

1. Ditt namn eller valfritt namn 

 

2. Vilka olika texttyper får dina elever skriva som inlämningsuppgifter i Svenska 1 på 

gymnasiet? 

3. Vilka olika texttyper får dina elever skriva som inlämningsuppgifter i Svenska 2 på 

gymnasiet? 
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4. Vilka olika texttyper får dina elever skriva som inlämningsuppgifter i Svenska 3 på 

gymnasiet? 

 

 

 

 

 

5. Vilka är de huvudsakliga anledningarna till valet av texttyper i din undervisning? 

 

 

 

 

 
6. Hur tolkar du formuleringen ”och andra typer av texter” i citatet nedan?” 
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7. Hur tolkar du formuleringen ”och andra texter” i citatet nedan?” 

 

 

 

 

 
8. Vilka skrivuppgifter anser du är mest lämpade för att uppfylla kunskapskravet 

"Texterna ska vara anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation"? 
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Tack så mycket för hjälpen! MVH 

Matilda  

 

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google. 

 Formulär 

 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

