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Sammandrag 
I den här studien undersöks hur ett antal lärare arbetar med genrer/texttyper och om deras 

arbetssätt passar andraspråkselever, alltså om deras undervisning är tillräckligt tydlig för 

att andraspråkselever ska uppnå en genrekunskap. Den teoretiska delen av studien 

presenteras i form av en litteraturgenomgång om forskning kring andraspråkslevers 

språkutveckling och olika genrepedagogiska inriktningar. I undersökningens 

litteraturstudier framkom två genredefinitioner som ger två olika genrepedagogiska 

inriktningar, därav en lämpar sig bättre utifrån andraspråkselevers behov. Intressant är att 

de två olika genredefinitionerna ger lärare olika utgångspunkter vilka påverkar deras 

arbetssätt. Lärarnas arbetssätt utifrån genredefinition ger eleverna olika förutsättningar för 

hur, bland annat, språkliga och strukturella skillnader tydliggörs mellan olika 

genrer/texttyper, vilket den här undersökningen synliggör. Den empiriska delen består av 

fem intervjuer med lärare i svenska på gymnasiet. Genom intervjuerna framkom det att 

samtliga informanter arbetar med genrer/texttyper utifrån samma genredefinition vilket gör 

att deras undervisning organiseras på ett liknande sätt. 
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1 Inledning 
Sverige är ett demokratiskt land och ett så kallat kunskapssamhälle. För att delta som 

medborgare krävs det en relativt hög läs- och skrivkunnighet då man måste kunna behärska 

och producera en mängd olika texter som vardagslivet kräver. Svensk skola ska skapa en 

likvärdig utbildning åt alla elever, oavsett bakgrund, kompetenser och behov. Det innebär 

bland annat att ge alla elever de förutsättningar som behövs för att de ska kunna ta till sig 

innehållet i olika texter men också för att de ska lära sig att skriva olika typer av texter 

(genrer/texttyper) med ett adekvat språk. Utmaningen för många lärare idag handlar om att 

de arbetar i ett klassrum med språklig och kulturell mångfald.   

De flesta forskare och pedagoger är idag överens om att kunskaper om olika 

genrer/texttyper är en viktig faktor för elevers läs- och skrivförmåga (Kuyumcu 2004). I 

Skolverkets rapport, Vad händer med läsningen! (2007), kan man läsa att många lärare har 

ett behov av att få didaktiska verktyg för att kunna undervisa om texttyper och för att 

kunna föra textsamtal kring elevernas skrivande. Skolverket anser även att lärare bör få 

pröva olika arbetssätt för att skapa bättre möjligheter inom detta område.  

Häri ligger också mitt intresse – hur kan man lägga upp undervisningen för att 

gynna alla elevers läs- och skrivutveckling så att de lär sig att behärska olika 

genrer/texttyper? Jag tycker att det är viktigt att uppmärksamma detta, inte minst utifrån 

alla de andraspråkselever som har behov av en undervisning där man synliggör språket på 

ett tydligt sätt, då språket är nyckeln till kunskap.  

 Enligt Skolverkets rapport, Vad händer med läsningen! (2007) har de studier på 

hur man arbetar med olika texttyper främst varit inriktade på de lägre årskurserna i 

grundskolan och enstaka studier har haft fokus på årskurs 4-9 i ämnet svenska. Därför har 

denna undersökning fokus på gymnasiet i ämnet svenska där olika texttyper/genrer har en 

central roll i skrivundervisningen.     

1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett antal lärare i svenska på gymnasiet 

arbetar med olika texttyper/genrer. Min frågeställning är: Hur kan lärares arbetssätt kring 

olika genrer/texttyper se ut och är den undervisningen passande för andraspråkselever 

utifrån Sydneyskolans genrepedagogik? 
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1.2 Disposition 

I kapitlet 2 presenterar jag undersökningens teoretiska ram. Mitt metodval för 

undersökningen och det material som ligger till grund för undersökningen redovisas i 

kapitel 3. I kapitel 4 presenterar jag resultatet från undersökningen utifrån den 

analysmodell som jag har valt. Till sist i kapitel 5 diskuterar- och sammanfattar jag 

resultatet utifrån undersökningens bakgrund och knyter ihop det med undersökningens 

syfte.     

2 Bakgrund 
Denna undersökning har fokus på hur man kan arbeta med genrer/texttyper utifrån ett 

andraspråksperspektiv. I den här delen presenteras därför forskning kring språkbehärskning 

utifrån ett andraspråksperspektiv samt skolrelaterad forskning kring hur man praktiskt kan 

arbeta med begreppen genre/texttyp i undervisning med fokus på andraspråkselever. 

Inledningsvis presenterar jag kort delar av de ämnesplaner som svensklärare måste förhålla 

sig till på gymnasiet.   

2.1 Ämnesplan för svenska på gymnasiet  

Andraspråkselever, elever med ett annat modersmål än svenska i det här fallet, är en 

heterogen grupp med bland annat olika språkbehärskning i sina första- och andraspråk. 

Alla är dock berättigade modersmålsundervisning och svenska som 

andraspråksundervisning. I statistik för gymnasiet framkommer det att andraspråkselever 

deltar i större utsträckning i modersmålsundervisning än i svenska som andraspråk (Vad 

händer med läsningen! 2007). Myndigheten för skolutveckling skrev en rapport, 

Kartläggning av svenska som andraspråk (2004) vilken visar att de flesta 

andraspråkselever läser svenska istället för svenska som andraspråk även om de har andra 

behov än de elever med svenska som modersmål som undervisningen utgår ifrån. 

Det har kommit nya ämnes- och kursplaner för gymnasiet, Gy2011, som gäller för 

utbildning som har påbörjats efter den första juli 2011. Det betyder att lärare som har 

kurser i årskurs 1 måste förhålla sig till de nya ämnes- och kursplanerna i dessa kurser då 

årskurs 1 började sin utbildning efter första juli 2011. Lärare kan även ha kurser i årskurser 

som påbörjade sin utbildning före den första juli 2011 och i de kurserna måste de förhålla 
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sig till de gamla ämnes- och kursplanerna (Gymnasieförordningen 2011). Nedan visas två 

stycken från vardera ämnesplan i svenska för gymnasiet (min kursivering):  

”Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga 

framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.” (Ämnesplan för 

svenska, Gy2011) 

 

”Utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i 

många olika sammanhang, samt genom skrivandet och talet erövrar medel för 

tänkande, lärande, kontakt och påverkan,” (Ämnesplan för svenska, Gy före ht 2011) 

”Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och 

metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar 

hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.” (Ämnesplan för 

svenska, Gy2011) 

 

”Utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd, 

breddar sin stilistiska förmåga och får pröva olika texttyper och konstnärliga 

uttrycksmedel,” (Ämnesplan för svenska, Gy före ht 2011) 

 

Dessa stycken visar att det finns formuleringar i den nya ämnesplanen för svenska 

(Gy2011) som är konkretare, än tidigare, kring vad eleverna ska uppnå språkligt i 

undervisningen. Sammanfattningsvis talar formuleringarna i Gy2011 för att eleverna ska 

uppnå en genrekunskap då de texter de ska skriva ska vara språkriktiga och fungera väl i 

sitt sammanhang samt att eleverna ska ta hänsyn till syfte, mottagare och 

kommunikationssituation. 

2.2 Språkbehärskning utifrån ett andraspråksperspektiv 

Flera forskare har på senare tid studerat språkbehärskning ur ett andraspråksperspektiv. De 

menar att det finns olika slag av språkbehärskning för andraspråkselever i både första- och 

andraspråket. Elevers språkbehärskning av första- och andraspråket består dels av ett 

vardagsspråk och dels av ett skolrelaterat språk. Forskning visar att det tar betydligt längre 

tid att behärska ett skolspråk än ett vardagsrelaterat språk på sitt andraspråk. 

Andraspråkselever kan kommunicera relativt bra på sitt vardagsspråk efter cirka 2 år men 

däremot tar det cirka 5-7 år att tillägna sig ett åldersadekvat skolspråk. (Sellgren 2005; 

Gibbons 2006, 2009) 

Ankomståldern är en viktig faktor för hur lång tid det tar att tillägna sig ett 

skolspråk, utifrån följande (Collier 1987, i Sellgren 2005):  
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 Ankomstålder 5-7 år  .              3-8 år är genomsnittlig tidsåtgång för att nå 

ett skolspråk 

 Ankomstålder 8-11 år                 2-5 år är genomsnittlig tidsåtgång för att nå 

ett skolspråk 

 Ankomstålder 12-15 år                 6-8 år är genomsnittlig tidsåtgång för att 

nå ett skolspråk 

Cummins använder termerna kontextbundet och kontextreducerat när han pekar på 

skillnaden mellan ett vardagsspråk och ett skolspråk. Vardagsspråket är kontextbundet då 

språket man använder handlar om saker här och nu. Skolspråk är däremot kontextreducerat 

då språket är mer opersonligt, abstrakt och ämnesspecifikt. (Cummins 2000, i Gibbons 

2006)  

Sellgren (2005) pekar på andraspråkselevernas dubbla uppgift, de ska både 

språkligt komma ikapp sina jämnåriga klasskamrater som hela tiden går framåt och även ta 

in ett kognitivt krävande ämnesstoff på ett språk som de ännu inte behärskar fullt ut. 

Sellgren menar att eftersom det tar lång tid att behärska ett skolspråk bör all 

ämnesundervisning även fokusera på språkundervisning. Sellgren anser att detta ger 

eleverna bättre möjligheter att ta till sig ett ämnesstoff vilket även främjar deras 

språkutveckling.    

Andraspråkselever har behov av stöd för att klara av de språkliga krav som olika 

arbetsuppgifter ställer på dem och för att tillgodose dessa bör undervisningen för 

andraspråkselever läggas upp utifrån kontextuellt stöd och kognitiv svårighetsgrad. 

Andraspråkselever behöver en undervisning där innehållet är konkret och att det finns ett 

kontextuellt stöd för kommunikationen. Under dessa förutsättningar kan den kognitiva 

nivån på elevernas språkanvändning gradvis öka och slutligen uppnår de ett skolspråk som 

är kontextreducerat och har en hög kognitiv svårighetsgrad. (Sellgren 2005) 

Gibbons (2009:27) tar upp tre perioder under skoltiden där språkkraven ökar och 

blir extra kännbara för de elever som har brister i sitt andraspråk.  

 Den första ökningen sker i övergången till årskurs 4 där skolspråket kopplas 

mer till olika ämnen och skoluppgifter blir mer avancerade.  

 Den andra ökningen sker i övergången till årskurs 7 där ett mer specifikt 

ämnesspråk och skolspråk krävs för kunskapsinhämtning.  
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 Den tredje ökningen sker i övergången till gymnasiet där det krävs ett 

avancerat skolspråk för att kunna behärska olika ämnen och ta till sig nya 

abstrakta begrepp. 

Gibbons (2006, 2009) och Kuyumcu (2004) poängterar också vikten av en explicit 

språkundervisning för att tillgodose andraspråkselevers behov. Gibbons menar att en 

explicit språkundervisning förtydligar skrivkonventioner, tydliggör språkliga skillnader 

som finns i olika sammanhang/områden och den beskriver på ett konkret sätt hur man 

genom språket kan uppnå olika syften. Gibbons (2009) menar att elever med lägre 

socioekonomisk bakgrund och elever med annat modersmål inte är lika förtrogna med 

skolspråket som medelklassbarn vars föräldrar ofta har en akademisk utbildning. Hon anser 

att skolans undervisning utgår från de elever som redan har erfarenheter av ett skolspråk 

hemifrån och på grund av det blir dessa elevers försprång bestående. Gibbons liknar därför 

skolan vid en ”sorteringsmaskin för arbetsmarknaden, där elever från läs- och skrivvana 

hem har större möjligheter att klara skolan och få bra jobb”(2009:26).  

2.3 Olika genredefinitioner 

Begreppet genre är mångtydigt och används i många olika sammanhang, exempelvis 

musik, konst, film och litteratur (Kuyumcu 2004). Enligt Kuyumcu står en modern 

definition av genre för att man i både tal och skrift kan identifiera mönster i 

språkanvändning utifrån det sociala sammanhanget som en person befinner sig i. Hon 

menar också att det inom en viss kultur finns olika regler för det sociala samspelet och att 

även språkanvändningen följer ganska förutsägbara mönster. Kuyumcu anser vidare att 

eftersom genrer är kulturella konstruktioner kan reglerna för språkanvändningen se olika ut 

för olika grupper av människor såväl nationellt, kulturellt, etniskt och socialt.  

Inom området för genreforskning kan man urskilja tre skolbildningar, 

Sydneyskolan eller den australiska genreskolan, den nyretoriska skolan och English for 

Specific Purposes (ESP). När det gäller genredefinition, forskningsinriktning och 

pedagogisk inställning skiljer sig Sydneyskolan och den nyretoriska skolan mest åt medan 

ESP intar en position mellan dessa båda inriktningar. (Kuyumcu 2004)  
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2.3.1 Genredefinition utifrån Sydneyskolan och den nyretoriska skolan 

Den huvudsakliga skillnaden mellan Sydneyskolans och den nyretoriska skolans 

genredefinitioner handlar om hur de avgränsar social kontext och text (Holmberg 2008). 

För att förtydliga skolbildningarnas genredefinitioner gör Holmberg (2010) en åtskillnad 

mellan genre och basgenre, också för att begreppen ska komma till sin rätt i svensk 

textmiljö. Holmberg (2008) använder termen genre för den nyretoriska genredefinitionen 

som avser textsorter som är socialt förankrade och ställer särskilda anspråk på 

kommunikation. Holmberg ger följande exempel på dessa textsorter: deckare, reportage, 

insändare, saga, krönika, recept och novell. Holmberg (2010) menar vidare att samma 

texter även kan framställas som olika basgenrer - berättande, återberättande, beskrivande, 

instruerande, ställningstagande och förklarande. Holmberg (2006) anser att en basgenre har 

en huvudsaklig struktur för hur de börjar, fortgår och slutar utifrån syftet med texten. 

Holmberg (2008) menar att Sydneyskolan utgår från innebörden av basgenrer då deras 

genredefinition pekar på ”ett antal grundläggande framställningsformer” (2008:2).  

Kuyumcu (2004) hänvisar till Hellspong & Ledins texttypologi där termen 

texttyper har samma innebörd som Holmbergs basgenrer. Kuyumcus uppställning av 

texttyper är ungefär desamma som Holmbergs exempel på basgenrer förutom att Holmberg 

använder ställningstagande istället för argumenterande och utredande. Kuyumcu (2004) 

menar att det inte finns någon enhetlig syn på hur många olika texttyper eller basgenrer det 

finns samt att olika forskare benämner dem lite olika. 

I projektet ”Text- och kunskapsutveckling i skolan” (TOKIS) använder Holmberg 

(2010:15) begreppen genrer och textaktiviteter i stället, där det sistnämnda avser basgenrer. 

Holmberg (2008) anser att följande skillnader finns mellan Sydneyskolans genrebegrepp 

(som här betecknas med textaktivitet) och nyretorikens genrebegrepp:                                             

 

 

Textaktivitet (TA) Genre 

”återkommer i olika situationskontexter” ”bunden till en viss slags social situation” 

”realiseras typiskt i en textdel” ”betecknar hela texter” 

”en mer fast makrostruktur” ”svårare att generalisera (om) strukturen” 

Figur 1. Textaktivitet och genre (Holmberg 2008:3)  
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Holmberg (2008) anser att skolbildningarnas skilda genrebegrepp får konsekvenser för hur 

lärare praktiskt organiserar sin undervisning samt för de samtal eller textsamtal som lärare 

för kring olika texter i undervisningen. Holmberg menar att lärare som enbart utgår från 

genrer (Figur 1) när de arbetar med olika texter i undervisningen låter eleverna skriva en 

rad olika texter inom olika sociala sammanhang. Detta leder till att elevernas förståelse av 

text enbart blir kopplade till en aktuell situation eller en verksamhet. Lärarnas samtal 

utifrån en genre handlar ju bara om att eleverna ska förstå textens funktion i en viss social 

kontext. Holmberg anser att lärare som arbetar utifrån texters textaktivitet/basgenre (Figur 

1) kan koppla skrivuppgifter till en aktivitet som är återkommande i olika texter och 

sammanhang. Lärares samtal handlar om att skapa en ”förebild för elevernas egna texter 

vad gäller makrostruktur och språk” (2008:6).  

Enligt Holmberg (2008) och hans kollegor i TOKIS projektet är både genre och 

textaktivitet(TA)/basgenre viktiga delar i skrivundervisningen men deras utgångspunkt är 

TA/basgenre då dessa handlar om att förstå hur man kan använda språket för olika 

aktiviteter. Holmberg (2006) förklarar att vissa genrer bara består av en TA/basgenre, så 

kallade enkla genrer. Följande exempel ges: recept, insändare, kortberättelser, rapporter, 

självupplevda händelser och korta faktatexter. Men Holmberg (2006, 2010) förklarar också 

att många genrer är komplexa och består av flera TA/basgenrer, exempelvis debattartikel, 

krönika, reportage, essä och recension.  

Sydneyskolans genrebegrepp ger elever tydligare avgränsningar för olika texter då 

det både utgår från sammanhanget för texten och dess syfte eller funktion samt att det 

utifrån detta beaktar lexikala, grammatiska och strukturella drag. Till skillnad från när man 

avgränsar genrer utifrån skillnader mellan exempelvis en annons, en insändare och en saga 

då de både är svårare att få grepp om och ordna systematiskt. (Kuyumcu 2004) 

 

2.3.2 Olika ansatser för att uppnå genremedvetenhet/kunskap 

En genrekunskap innebär, bland annat, att man behärskar olika textmönster utifrån 

disposition, textbindning, ordförråd och grammatik. Det innebär också att man vet hur man 

ska inleda olika texter, hur det fortsatta budskapet ska formuleras och avslutas utifrån det 

sociala syftet, ett aktuellt användningssammanhang och dess mottagare. Hur elever ska 

uppnå denna genrekunskap är man däremot inte överens om. (Kuyumcu 2004)  
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Den nyretoriska skolan anser att eleverna tillägnar sig en genremedvetenhet implicit 

genom socialisation medan den australiska genreskolan däremot anser att det finns ett 

behov av en explicit undervisning för att alla elever ska kunna tillägna sig en 

genremedvetenhet i sitt skrivande (Kuyumcu 2004). Hertzberg (2006) och Gibbons (2006) 

ställer den processorienterade metoden i kontrast till Sydneyskolans explicita undervisning. 

Utifrån Gibbons (2006:87) kan man utläsa att den processorienterade metoden har 

gemensamma drag med nyretoriken vad gäller synen på elevers skrivinlärning i olika 

genrer då även de anser att elever automatiskt lär sig olika genrer bara de får skriva ofta. 

Kuyumcu (2004) gör heller ingen tydlig skillnad mellan de båda i sin diskussion.  

Kuyumucu (2004) menar att de flesta lärare i Sverige arbetar utifrån ett implicit 

arbetssätt där elever får förebilder till sina skrivuppgifter genom att möta många olika 

texter i undervisningen. För att andraspråkselevers genrekompetens ska växa genom 

implicit socialisation ställs det dock vissa krav på undervisningen enligt Kuyumucu. Hon 

anser att eleverna bör arbeta i smågrupper då det språkliga förhandlandet är en 

förutsättning för språkutveckling. Det bör också finnas ett kontinuerligt inslag av 

redovisningar, lärare och elever bör fortlöpande diskutera olika texter och det bör även 

finnas ett ämnesövergripande samarbete som ger eleverna möjlighet att ta del av olika 

typer av texter inom samma tema (Kuyumcu 2004). Samarbete mellan ämneslärare och 

andraspråkslärare eller språklärare är nödvändigt för att andraspråkseleverna ska kunna 

utveckla sitt andraspråk och ta in nya ämneskunskaper eftersom ett samarbete bygger på att 

man tillsammans kommer fram till hur man bäst språkligt lägger upp ämnesstoffet. 

(Sellgren 2005) 

Johansson & Sandell Ring (2010) menar att den kunskap vi har om genrer/texttyper 

har vi fått under vår uppväxt och de erfarenheter vi har från olika sociala situationer har 

gett oss kunskaper om hur genrer/texttyper skiljer sig åt språkligt och strukturellt. Genom 

den kunskapen väljer vi de språkliga mönster som vi tycker passar utifrån syftet vi har med 

texten. Att medvetandegöra detta för elever på ett explicit sätt menar Johansson & Sandell 

Ring underlättar för elevers möjligheter att ta till sig innehållet i olika texter och skriftligt 

behärska olika genrer/texttyper. 
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2.4 Sydneyskolans genrepedagogik 

Sydneyskolans genrepedagogik är en viktig utgångspunkt för den här undersökningen då 

den lyfter fram andraspråkselevers behov av en mer explicit undervisning. Pedagogiken 

utvecklades i Australien och utgår från pedagogen Lev Vygotskijs sociokulturellt 

perspektiv på lärande som poängterar vikten av interaktion för lärandet (Kuyumcu 2004; 

Gibbons 2009; Holmberg 2010; Johansson & Sandell Ring 2010; Olofsson 2010). Inom 

detta perspektiv anser man att elever behöver använda språket tillsammans med andra för 

maximal inlärning och Olofsson menar att ”individens språkutveckling är inte en 

individuell process utan sker i hög grad i samspel med omgivningen” (2010:248).  

Gibbons (2009), Holmberg (2010), Johansson & Sandell Ring (2010), Olofsson (2010) 

hänvisar alla till Vygotskijs centrala begrepp den närmaste utvecklingszonen eller Zone of 

proximal Development för att förklara vad elever behöver för att uppnå maximal inlärning. 

Holmberg (2010) poängterar att det exempelvis inte räcker att bara berätta om 

basgenrers/TAs struktur och språk för elever. Han menar att elever måste få försöka, få 

utforska och få upptäcka tillsammans med någon annan som har kommit längre i sitt 

lärande för att därefter kanske klara av det som eleven inte klarade av innan. Olofsson 

(2010:248) menar att man befinner sig i den närmaste utvecklingszonen ”när man arbetar 

med uppgifter som man inte kan lösa på egen hand men som man med stöd från 

omgivningen klarar av”. Här används ofta begreppet stöttning som kommer från 

engelskans scaffolding som betyder byggnadsställning och metaforiskt kan stöttning ses 

som en byggnadsställning för när en byggnad kan stå för sig själv kan byggnadsställningen 

tas bort (Gibbons 2006). 

Kuyumcu (2004), Gibbons (2006, 2009), Hedeboe & Polias (2008), Johansson & 

Sandell Ring (2010) beskriver alla Sydneyskolans cirkelmodell för gemensam 

undervisning. De beskriver cirkelmodellen eller genrehjulet som ett kretslopp bestående av 

fyra faser och Gibbons (2006) menar att de användas för att göra olika basgenrer/texttyper 

explicita för eleverna. Utgångspunkten är elevernas förförståelse och kunskaper och 

beroende på elevernas kunskaper om olika basgenrer/texttyper väljs de steg ut i processen 

som känns relevanta för elevernas förståelse av text och ämne. Ibland arbetar man sig 

igenom hela modellen men man kan också utelämna vissa steg beroende på vad man vill 

lägga fokus på. Faserna i cirkelmodellen är: 1 – Bygga upp kunskap, 2 – Modellering och 
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dekonstruktion, 3 – Gemensam konstruktion och 4 – Självständig konstruktion. (Gibbons 

2006, 2009; Johansson & Sandell Ring 2010) 

Kuyumcu (2004) förklarar att Sydneyskolans genredefinition utgår från Hallidays 

språkteori Systemisk Funktionell Lingvistik (SFL) eller funktionell grammatik och 

Hallidays sociosemiotiska språkmodell. I den här uppsatsen berörs bara en liten del av SFL 

och för en mer ingående beskrivning hänvisar jag till Hedeboe & Polias (2008), Johansson 

& Sandell Ring (2010). Halliday (1985 i Sellgren 2005:203) ser språkanvändning som 

funktionell utifrån det syftet man har med sin kommunikation och språket används alltid i 

en specifik kontext. Holmberg (2010) menar att Sydneyskolan drar nytta av SFL för att 

kunna föra samtal i undervisningen kring språket i olika texter och för att kunna beskriva 

hur basgenrer fungerar mer utförligt.  

Holmberg (2010) anser att textsamtal är ett viktigt lärandestöd för elevers skrivande 

och i följande figur har han kopplat textsamtalets olika inriktningar till cirkelmodellen eller 

genrehjulet för att beskriva när de kommer in i undervisningen (se figur 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Olika inriktningar på textsamtal (Holmberg 2010:25) 
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Holmberg (2010) beskriver textsamtalens fyra inriktningar enligt följande: 

 Textens förankring i ett kunskapsfält/erfarenhetssfär (building field): 

textsamtalet förankrar texter i elevernas egna erfarenheter och kunskaper, 

exempelvis när en debattartikel handlar om något som eleven ger uttryck för. 

Ruta 1. 

 Textens funktion i kommunikationssituationen (setting context): textsamtalet 

handlar om genren utifrån – Vem skriver var? Vad skriver vem? Ruta 1. 

  Textens förebild vad gäller språk och struktur (deconstruction): textsamtalet 

fokuserar på språk och struktur enbart utifrån en genre eller så kopplas struktur 

ihop med textens kommunikativa syften som leder till olika TA/basgenrer. I 

Ruta 2 görs detta tillsammans utifrån olika texter och i Ruta 3 görs detta under 

samskrivning. 

 Eleverna skriver en egen text och får fortfarande stöd i form av den respons 

som behövs. Enligt modellen ska elever inte behöva gå direkt från textsamtal 

till enskilt skrivande utan däremellan haft en gemensam skrivuppgift. 

 

Holmberg (2006, 2010) menar att funktionell grammatik kan ge ett metaspråk som kan 

användas för att belysa hur språk skapar betydelse i en text. Han förklarar att textsamtal om 

förebild utifrån TA/basgenre berör tre olika aspekter (2006, 2010): en ideationell betydelse 

som handlar om hur språk i text konstruerar olika bilder av världen (textens 

kunskapsform), en interpersonell betydelse som handlar om hur språk i text skapar olika 

relationer som påverkar vilken respons texten får (textens interaktionsform) och en textuell 

betydelse som handlar hur om språk i text skapar samband mellan information (textens 

framställningsform). 

Gibbons (2006:82, 2009:162) använder begreppet texttyp för basgenre/textaktivitet 

och hon pekar på att den har ”ett specifikt syfte, en övergripande struktur, specifika 

språkliga drag och den delas av dem som ingår i den kulturen”. Gibbons har en 

uppställning av exempel på typiska drag utifrån basgenre/textaktivitet (återgivande, 

berättande, beskrivande, instruerande, diskuterande och argumenterande) som hon menar 

finns i skolans texter. Uppställningen, som återges i bilaga 1, visar språkliga drag för dessa 

basgenrer/textaktiviteter och förtydligar vad textsamtal om förebild handlar om (bilaga 1).  
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2.4.1 Kritik mot Sydneyskolans genrepedagogik  

Kuyumcu (2004) pekar på att Sydneyskolans genremodell har kritiserats av både forskare 

och lärare. Hon anser också att kritiken har utgått från en nyretorisk genrepedagogik som 

anser att genrer lärs in genom socialisation. Hon menar vidare att kritikerna anser att 

skrivandet är en personlig och kreativ process utan tanke på kontext eller eventuella 

mottagare till skillnad från de som förespråkar genremodellen som anser att skrivandet är 

”en social aktivitet, avsedd för givna mottagare, med ett särskilt syfte och i en specifik 

kontext.” (2004:592).     

Enligt Holmberg (2009, 2010) har Sydneyskolan kritiserats för att enbart titta på 

vad som är typiskt för en basgenre utifrån struktur och språk samt att deras metaspråk för 

textsamtal har ansetts svårhanterligt. Johansson & Sandell Ring (2010) förklarar att kritik 

som pekar på att modellen är för formalistisk och statisk bara är befogad om man som 

lärare inte använder modellen på ett kreativt sätt och i kombination med andra 

språkutvecklande inslag i undervisningen.   

3 Metod och material 
Jag har förutom litteraturstudier som datainsamlingsmetod valt att göra intervjuer då syftet 

med min undersökning är att ta reda på hur ett antal lärare i svenska på gymnasiet arbetar 

med olika texttyper/genrer. Intervjusvaren har ställts mot vad litteraturen säger om 

arbetssätt kring texttyper/genrer. Jag anser att intervjuer lämpar sig bättre än en enkät i det 

här fallet då de ger utförligare och mer obundna svar.  

Inför intervjuerna skickades ett missivbrev (bilaga 2) ut där jag presenterade mig 

och ämnet för min undersökning. Jag informerade även om att undersökningen sker i 

enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002). Jag 

genomförde intervjuerna på de skolor där lärarna arbetar och varje intervju har genomförts 

i ostörda rum. Jag valde att spela in mina intervjuer för att kunna koncentrera mig på vad 

informanterna sa och för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Detta ställde jag emot 

dilemmat att vissa informanter kan bli hämmade av att spelas in. Men jag upplevde inte att 

mina informanter hade något emot att bli inspelade och jag behövde inte anteckna hela 

tiden utan jag kunde engagera mig i intervjuerna. Med det menar jag att jag kunde vara en 

god lyssnare, jag deltog inte aktivt i intervjuerna men jag ställde frågor och följdfrågor.   
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Mina intervjuer har utgått ifrån en intervjuguide (bilaga 3). Intervjuguiden som består av 

flera frågor och tänkbara följdfrågor har fungerat som en minneslista under mina 

intervjuer. Problem man kan se utifrån den här typen av undersökning handlar om att man 

kan ifrågasätta om informanterna verkligen gör som de beskriver. Man får i varje fall en 

uppfattning om hur lärare tänker och resonerar kring dessa frågor.    

3.1 Informanterna 

Jag har intervjuat fem lärare i svenska på gymnasiet. Jag har gjort mitt urval utifrån 

följande kriterier: 

1. lärarna skulle vara examinerade svensklärare 

2. lärarna skulle ha relativ lång undervisningserfarenhet 

3. lärarna skulle undervisa i svenska på samhällsvetarprogrammet eller på 

naturvetarprogrammet  

4. lärarna skulle inte ha någon utbildning i svenska som andraspråk 

5. lärarna skulle arbeta på en kommunal gymnasieskola 

Mina urvalskriterier bygger på att informanterna ska representera svensklärare på de 

högskoleförberedande programmen med bred inriktning. I mitt urval av informanter har jag 

inte haft för avsikt att jämföra manliga eller kvinnliga lärare eller jämföra olika skolors 

svenskundervisning. Invändningar mot materialet kan handla om begränsningar utifrån 

antal, fördelning mellan kön, ålder och skolor som gör att jag inte kommer att kunna 

generalisera resultatet till en större grupp lärare. 

Varje intervju tog cirka 40 minuter och här följer en presentation av mina 

informanter: 

1. Kvinnlig lärare, behörighet i svenska och historia, undervisat i 7 år, 

undervisar både på samhällsvetarprogrammet och på naturvetarprogrammet 

i svenska 1, B och C.  

2. Kvinnlig lärare, behörighet i svenska och franska, undervisat i 15 år, 

undervisar på naturvetarprogrammet i svenska B. 

3. Manlig lärare, behörighet i svenska och engelska, undervisat i 30 år, 

undervisar på samhällsvetarprogrammet i svenska 1, B och C. 
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4. Manlig lärare, behörighet i svenska och samhällskunskap, undervisat i 10 

år, undervisar på samhällsvetarprogrammet i svenska 1, B och C. 

5. Kvinnlig lärare, behörighet i svenska och samhällskunskap, undervisat i 7 

år, undervisar på samhällsvetarprogrammet i svenska B och C. 

Alla lärare arbetar på kommunala gymnasieskolor, nr 1 och nr 4 arbetar på samma 

gymnasieskola. De har alla erfarenhet av att ha arbetat på andra program och de har alla 

undervisat i de kurser som finns i svenska på gymnasiet. I och med de nya kursplanerna, 

från och med HT 2011, har svenskkurserna på gymnasiet fått nya beteckningar från A, B 

och C till 1, 2 och 3.  

4 Resultat  
I det här kapitlet presenterar jag undersökningens resultat. Jag har utgått från Holmbergs 

genrehjul (figur 2) med viss modifikation (se figur 3) för att kunna lyfta fram relevanta 

fakta. Jag redovisar dessutom tre andra kategorier, andraspråkselever, genredefinition och 

samarbeten, som jag utgått ifrån för att kunna tolka mitt material utifrån syftet med 

undersökningen. För att få en bättre översikt presenterar jag resultatet under olika avsnitt. 

Här används genre/texttyp tillsammans för att beteckna genre (Figur 1, avsnitt 2.3) och 

TA/basgenre tillsammans för att beteckna TA (Figur 1, avsnitt 2.3).  
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4.1 Andraspråkselever 

Alla informanter har andraspråkselever i sina klasser men antalet varierar betydligt. Här 

nedan i tablå 1 redovisar jag antal andraspråkselever för varje informant samt om 

informanterna uppfattar att deras andraspråkselever kan tillgodogöra sig undervisningen i 

genrer/texttyper. 

 

Informant Antal Undervisning i genre/texttyp 

1 Många, fler än 5 Kunde vara bättre 

2 Några, färre än 4 Ok 

3 Många, fler än 5 Kunde vara bättre 

4 Några, färre än 4 Ok 

5 Flera stycken, 4 – 5 Kunde vara bättre 

  Tablå 1 Andraspråkselever  

 

Tablå 1 visar att två av informanterna har många andraspråkselever i svenska, två av 

informanterna har några andraspråkselever och en informant har flera stycken. Många, 

flera stycken och några säger inte exakt hur många andraspråkselever informanterna har 

per klass men vad som framgår av tablå 1 är att alla informanter har andraspråkselever i 

sina kurser och det är utifrån ett andraspråksperspektiv som den här undersökningen görs.  

Tablå 1 visar även att tre informanter uttalar att undervisningen i genrer/texttyper 

utifrån andraspråkselevernas behov kunde vara bättre. Informant 1 tycker att det är 

frustrerande att andraspråkseleverna kunskapsmässigt testas på svenska då hon menar att 

det många gånger är språket som är hindret när de skriftligt ska behandla ett stoff. 

Informanten tycker också att det inte finns tillräckligt med utrymme på lektionstid för att 

ge eleverna den förförståelse som de skulle behöva. Informanten säger att 

andraspråkseleverna inte har något ”annat val än att spela efter de regler som finns” som 

bland annat innebär att de förväntas förstå texter på avancerad nivå. Informant 3 pekar på 

svårigheterna för de andraspråkselever som kom till Sverige i 10-12 års ålder utifrån 

behärskning av olika genrer/texttyper och menar att de eleverna har svårt att hämta in allt. 

Informanten pekar även på problematiken på dennes skola där det bara finns en lärare i 

svenska som andraspråk vilket gör att det inte finns möjlighet för alla elever att läsa 

svenska som andraspråk. Informant 5 pekar på vissa svårigheter som andraspråkseleverna 

har kring genrer/texttyper och menar att många av dessa elever inte behärskar vissa 
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texttyper/genrer för att de inte är vana att uttrycka sig på det sättet. Informanten menar att 

vissa skolsystem inte tillåter elever i samma utsträckning som här i Sverige att skriva vad 

man tycker och tänker vilket gör att de eleverna inte har samma vana att visa sitt 

ställningstagande och debattera i en text. Informanten tycker också att andraspråkselevers 

språk många gånger kan vara väldigt korrekt och formellt men att det blir fel i många 

sammanhang.     

4.2  Genredefinition 

Alla fem informanter använder begreppen genre och texttyp med sina elever. Tre av 

informanterna gör ingen skillnad mellan begreppen men använder då begreppet texttyp 

mest i undervisningen. De två andra informanterna använder begreppet genre för olika 

skönlitterära texter – lyrik, epik, dramatik, medan begreppet texttyp avser exempelvis 

debattartiklar, krönikor och essäer. Men oavsett den skillnaden utgår alla informanter från 

samma genredefinition då de avgränsar texter utifrån den sociala kontexten och inte utifrån 

framställningsform.  

Skrivandet utgår från ett brett urval av genrer/texttyper för samtliga lärare. I tablå 2, 

ses den texttypologi som informanterna utgår ifrån i sin undervisning samt i vilka 

svenskkurser de undervisar.  

 

Informant Genrer - funktion i situation Textaktivitet (TA) - 

framställningsform 

1 

1, B- & C-kurs 

1/B: referat, recension, pm, rapport¸ 

läslogga  

C: krönika, kåseri, debattartikel  

 

2 

B-kurs 

1: brev, insändare 

B: debattartikel, krönika, essä 

1: berättande, beskrivande 

B: 

argumenterande/ställningstagande 

3 

1, B- & C-kurs 

1: referat, cv, pm, officiella brev 

B/C: rapport, krönika, essä, 

insändare, debattartikel 

1: berättande  

4 

1, B- & C-kurs 

B: krönika, nyhetsartikel, essä  

C: olika tidningsartiklar 

1: beskrivande, 

argumenterande/ställningstagande 

5 

B- & C-kurs 

läslogga, sammanfattning, saga, 

novell, reflektion, krönika, essä 

 

  Tablå 2 Texttypologi  
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Tablå 2 visar att informanternas uppdelning av genrer/texttyper för olika årskurser varierar 

stort. Tablå 2 visar även att informanternas texttypologi till största del är kopplade till 

genrebegreppet där olika texter är bundna till en speciell social kontext. Tre av 

informanterna uppger även att de arbetar med olika basgenrer/TA som berättande, 

beskrivande och argumenterande (ställningstagande). Dock utgår inte skrivuppgifter 

utifrån en viss framställningsform och informanternas skrivuppgifter är inte direkt 

kopplade till en basgenre/TA utan är kopplade till en genre. Berättande och beskrivande 

texttypologi utgår från skrivuppgifter som bokrecension, referat och insändare. Den 

argumenterande texttypologin utgår för det mesta från att skriva en debattartikel. Samtliga 

informanters texttypologi presenteras utifrån en viss kommunikativ situation utan koppling 

till basgenre/TA.  

4.3 Förankring 

Textsamtal om förankring handlar om att förankra texter i ett kunskapsfält eller i elevernas 

erfarenheter. Utifrån texttypologin (tablå 2) kan man se att eleverna både ska skriva 

personliga texter men även texter där eleverna bör behandla ett visst ämne eller en speciell 

fråga och även visa eget ställningstagande samt argumentera för sin åsikt. I tablå 3 ses hur 

informanterna förankrar olika texter genom samtal i erfarenheter och kunskaper. 

 

Informant Förankring 

1 Arbetar utifrån olika teman 

Föreläser eller låter eleverna samla material på egen hand  

Diskussionsfrågor utifrån gemensam bok    

2 Arbetar utifrån olika teman eller frågeställningar  

Föreläser eller låter eleverna samla material på egen hand  

Diskussionsfrågor utifrån gemensam bok  

Intervjuar varandra för att skriva artiklar 

3 Samlar material på egen hand 

Diskussionsfrågor utifrån gemensam bok 

4 Arbetar utifrån olika teman 

Föreläser eller låter eleverna samla material på egen hand  

Diskussionsfrågor utifrån gemensam bok 

5 Arbetar utifrån olika teman eller frågeställningar 

Föreläser eller låter eleverna samla material på egen hand  

Diskussionsfrågor utifrån gemensam bok  
  Tablå 3 Textsamtal om förankring 
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Tablå 3 visar att alla informanter låter eleverna diskutera gemensamma böcker för att 

förankra boktext i elevernas erfarenheter och kunskaper. På olika sätt uttryckte 

informanterna att tillfällen då elever diskuterar tillsammans är bra eftersom de då får ta del 

av andras åsikter och även sätta ord på sina egna som de sedan kan knyta an till sin egen 

text. En informant menade att diskussioner ”ger eleverna möjliga ingångar när de tar del av 

andras uppfattningar”. Tre av informanterna uttryckte att de skulle vilja ha mer tid till att 

fånga upp elevernas diskussioner och även hinna reda ut frågor på djupet för elevernas 

förförståelses skull.  

Tablå 3 visar även att fyra av informanterna förankrar texter i olika teman och 

antingen bygger undervisningen på föreläsningar eller att eleverna själva samlar material 

inom området. Tre av dessa informanter menar att det är viktigt att utgå från elevernas 

erfarenheter och kunskaper när de ska behandla ett nytt ämne. Men två av dessa 

informanter tycker inte riktigt att de hinner det. Elevernas skrivuppgifter utifrån teman 

handlar ofta om att anpassa ett ämne till en viss genre och även visa på ett personligt 

ställningstagande. Informant 3 förankrar inte texter inom olika teman utan samtal om 

förankring kan utgå från ett ämne beroende på genre/texttyp och när de ska skriva en 

debattartikel samlar eleverna in eget material och ofta bygger det enskilda skrivandet bara 

på elevernas referensramar. Att det enskilda skrivandet ofta bara utgår från elevernas 

referensramar anser även informant 5. I tablå 3 kan man även se att en informant låter 

eleverna intervjua varandra för att förankra artikelskrivandet i elevernas erfarenheter.  

4.4 Funktion  

Textsamtal om funktion handlar om att samtala om texters funktion i en aktuell 

kommunikationssituation. Tablå 4 visar hur informanternas samtal om funktion ser ut.    
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Informant Funktion 

1 Utifrån olika texter inom samma genre 

Mottagare, sändare 

2 Utifrån olika texter inom samma genre 

Mottagare, sändare 

3 Utifrån olika texter inom samma genre (inte alltid) 

Mottagare, sändare 

4 Utifrån olika texter inom samma genre 

5 Utifrån olika texter inom samma genre 

Historisk tillbakablick av genren/texttypen 
  Tablå 4 Textsamtal om funktion 

 

Tablå 4 visar att fyra av informanterna alltid har textsamtal om funktion utifrån text inom 

aktuell genre. Den informant som inte alltid har textsamtal om funktion utifrån text menar 

att vissa genrer/texttyper behärskar eleverna redan och då kan skrivandet ”starta direkt”. 

Tablå 4 visar även att tre av informanterna i textsamtal om funktion behandlar mottagare 

och sändare för genren/texttypen.  

4.5 Förebild under läsning 

Textsamtal om förebild handlar om att förse eleverna med kunskaper om struktur och 

språk för den aktuella genren/texttypen. I dessa textsamtal kan man koppla en 

genres/texttyps struktur till en TA/basgenre och samtal om språkliga drag utgår från den 

TA/basgenren eller så utgår struktur och språkliga drag från genren/texttypen . Alla 

informanter uttrycker på olika sätt att eleverna ska kunna hantera olika genrer/texttyper och 

kunna anpassa språket till dessa. Tablå 5 visar vad informanternas textsamtal om förebild 

handlar om och även hur de visar detta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Informant Förebild 

1 Språkliga drag och struktur utifrån genre 

Mall för rapport 

2 Språkliga drag och struktur utifrån genre 

Ibland ges feedback på en 1a version av läraren  

Jämför texter i olika genrer  

Tränar olika delar 

3 Språkliga drag och struktur utifrån genre 

Feedback ges av läraren flera gånger 

4 Språkliga drag och struktur utifrån genre 

Feedback ges av en klasskamrat på en 1a version 

Jämför texter i olika genrer 

Tränar olika delar 

5 Språkliga drag och struktur utifrån genre 

Feedback ges av en klasskamrat på en 1a version 

Feedback ges av läraren på en 2dra version  

Jämför texter i olika genrer  

Mall för struktur  

Mall för feedback  
  Tablå 5 Textsamtal om förebild 

 

Tablå 5 visar att alla informanters textsamtal om förebild handlar om språkliga drag och 

struktur utifrån textens genre. Informanterna pekar bland annat på ordval, stil, 

textmarkörer, mönster och perspektiv för olika genrer/texttyper. Tre informanter uttryckte 

att det är svårt att beskriva typiska språkliga drag hos olika genrer/texttyper och för två av 

informanterna tog det ett tag innan de kunde svara på detta. Exempel på informanternas 

textsamtal om förebild är följande: ”En krönika kan beskrivas som personlig, reflekterande 

och underfundig men ej litterärt avancerad eller med ett krångligt språk men kräver ett 

visst handlag för att den ska blir bra”, ”En krönika har frågeställning och man redogör för 

sin ståndpunkt på ett personligt sätt, utifrån något i vardagen” och ”En essä har ett 

vardagligt språk, avslappnat med vaga ord, jämfört med en faktatext som är torr, rak på sak 

och driver en tes på ett annat sätt än en essä”.  

Tablå 5 visar även att tre av informanterna brukar jämföra olika genrer/texttyper för 

att textsamtal om förebild ska förtydligas för eleverna. Alla tre ställer exempelvis upp en 

krönika mot andra typer av artiklar för att visa eleverna skillnader på språkliga drag och 

innehåll. En av dessa tre informanter påpekar att detta jämförande hörde mest till B-kursen 

innan Gy2011 kom men i den nya kursplanen i svenska 1 finns det ett större fokus på 

texttyper/genrer.   
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Tablå 5 visar även att fyra av informanterna låter eleverna skriva en första version som 

antingen de eller en klasskamrat eller båda ger feedback på, i form av förebild, innan en 

slutgiltig version lämnas in för bedömning. Alla fyra informanter hänvisar till 

skrivprocessen och menar att eleverna genom detta har möjlighet att själva se hur deras 

skrivande förbättras.  

Tablå 5 visar även att textsamtal om förebild utgår från mallar för två av 

informanterna, vilket eleverna sedan kan använda i sitt skrivande samt att två av 

informanterna låter eleverna träna olika delar av en genre/texttyp som textsamtal om 

förebild då utgår ifrån. Textsamtal om förebild har samtliga informanterna för det mesta i 

helklass men tre informanter uppger även att de ganska ofta låter eleverna sitta i grupp för 

att samtala om texter.  

4.6 Gemensamt och enskilt skrivande  

Informanternas elever ska producera många olika typer av texter. I tablå 6 ses det 

gemensamma och det enskilda skrivandet för eleverna utifrån de olika informanterna.  

 

Informant Gemensamt  Enskilt  

1 1 fördjupningsarbete/ termin/klass 

1 projektarbete/ termin/klass 

Många olika genrer 

2 1 fördjupningsarbete/ termin/klass 

1 projektarbete/ termin/klass 

Många olika genrer 

3 Nej Många olika genrer 

4 Fortlöpande projektarbeten över 

terminen med en klass 

Många olika genrer 

5 1 projektarbete/ termin/klass Många olika genrer 
  Tablå 6 Skrivandet 

 

Tablå 6 visar att de gånger det förekommer gemensamt skrivande är när eleverna har 

fördjupningsarbeten eller projektarbeten. Ingen av informanterna har något gemensamt 

skrivande för eleverna i samband med det enskilda skrivandet. Tre av informanterna 

uttrycker att de tycker att gemensamt skrivande fungerar dåligt: ”Eleverna befinner sig på 

så olika nivåer att det är svårt att få ihop”, ”Det är ineffektivt, alltid någon elev som drar 

hela lasset”, och ”Eleverna tycker att deras insats kan bli orättvist bedömd”. De två andra 

lärarna uttrycker ingen orsak till varför det inte finns något gemensamt skrivande men jag 

uppfattar deras respons som om de inte har reflekterat över den möjligheten. Tablå 6 visar 
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även att en informant inte har något gemensamt skrivande för eleverna och en informant 

har det kontinuerligt med en klass men inget i de andra kurserna. Tablå 6 visar också att 

elevernas skrivande görs utifrån många olika genrer.  

4.7 Informanternas samarbeten  

Lärares samarbeten är en viktig utgångspunkt för andraspråkselevers skolgång (se avsnitt 

2.3). I tablå 7 ses det samarbete som informanterna har med andra lärare.  

 

Informant Andra ämneslärare Andra SV-lärare SVAS Modersmålslärare 

1 Ämnesövergripande 

projekt 2v/termin 

Ämneslag men 

inga gemensamma 

projekt 

Nej, men 

ingår i 

samma 

ämneslag 

Nej 

2 Ämnesövergripande 

projekt 1ggn/termin  

Ämneslag men 

inga gemensamma 

projekt 

Nej Nej 

3 Nej Ämneslag men 

inga gemensamma 

projekt 

Nej Nej 

4 Ämnesövergripande 

projekt för ett 

program 

Ämneslag men 

inga gemensamma 

projekt 

Nej, men 

ingår i 

samma 

ämneslag 

Nej 

5 Ämnesövergripande 

projekt 1ggn/termin 

Ämneslag men 

inga gemensamma 

projekt 

Nej Nej 

Tablå 7 Informanternas samarbeten 

 

Tablå 7 visar att tre informanter samarbetar med andra ämneslärare 1-2 gånger per termin. 

Tablå 7 visar också att en informant har ett ämnesövergripande samarbete med andra 

ämneslärare som sträcker sig över hela terminen för en klass.  

I tablå 7 ser man också att ingen av informanterna har något samarbete med vare 

sig lärare i svenska som andraspråk (SVAS) eller med modersmålslärare. Orsaken till att 

det inte finns något samarbete med SVAS-lärare handlar mest om att det bara finns en eller 

två SVAS-lärare på varje skola menar flera informanter. En av informanterna menar också 

att SVAS-lärarnas undervisning skiljer sig för mycket från svenskan. Ingen av 

informanterna har träffat de modersmålslärare som skolans andraspråkselever har, antingen 
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befinner de sig på en annan skola eller så är den undervisningen lagd sent på 

eftermiddagen.  

Tablå 7 visar också att informanterna ingår i samma ämneslag som andra 

svensklärare men de ingen informant har något gemensamt projekt men andra 

svensklärare. Alla informanter menar att orsaken till att de inte samarbetar mer är bristen 

på tid.  

4.8 Översikt av resultat 

Tablå 8 visar en översikt av hur informanterna förhåller sig till de undersökningsområden 

som presenterats i resultatdelen. 

 

 Informant 1 Informant 2 Informant 3 Informant 4 Informant 5 

Förankring: 

Kunskapsfält 

Erfarenhetssfär 

 

Ja 

Ibland  

 

Ja 

Ja 

 

Ibland  

Ibland 

  

Ja 

Ibland 

  

Ja 

Ibland  

Funktion Ja Ja Ja Knappt Ok 

Förebild Bara genre Bara genre Bara genre Bara genre Bara genre 

Förebild 

samskrivande 

2 ggr/termin 2 ggr/termin Nej Flera 

ggr/termin, i 

en klass 

2ggr/termin 

Egen skrivning Flera olika 

texter 

Flera olika 

texter 

Flera olika 

texter 

Flera olika 

texter 

Flera olika 

texter 

Andraspråkselever Ja Ja Ja Ja Ja 
Tablå 8 Översikt resultat 

 

Tablå 8 visar sammanfattningsvis att alla informanter har andraspråkselever i alla sina 

klasser. Det framgår även att samtliga informanter utgår från genrer när de arbetar med 

genrer/texttyper i undervisningen och alla informanters elever skriver många olika enskilda 

texter utifrån texttypologin i tablå 2.    

5 Diskussion 
För samtliga lärare i den här undersökningen avser begreppen genre och texttyp antingen 

samma sak eller så används begreppen inom olika områden. Men alla lärare använder i 

huvudsak begreppet texttyp i undervisningen för olika typer av texter. Mångtydigheten 

begreppen visar pekar även forskningsöversikten på. Om man däremot tittar på vad lärarna 
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avser med begreppen genre och texttyp tyder deras arbetssätt på att de alla utgår från 

samma genredefinition. Alla lärare i den här undersökningen avgränsar, medvetet eller 

omedvetet, olika genrer/texttyper utifrån det sociala sammanhanget. Det blir samma 

genredefinition som nyretoriken utgår ifrån. De intervjuade lärarna har förvisso olika 

praktiska inslag i sin undervisning men deras utgångspunkt för hur elever ska förstå olika 

genrer/texttyper är densamma. Jag utgår från att det antagligen är därför som deras 

undervisning ändå organiseras på ett liknande sätt. Gemensamt för lärarnas arbetssätt är att 

de låter eleverna skriva många olika texter inom olika sociala sammanhang som gör att 

elevernas förståelse av text blir kopplad till att förstå en texts funktion i ett visst social 

sammanhang.  

Flera forskare ställer nyretorikens genredefinition och pedagogiska inriktning mot 

Sydneyskolan som istället avgränsar genrer/texttyper utifrån deras framställningsform. Det 

innebär att de genrer/texttyper som lärarna använder i sin undervisning, exempelvis: 

krönika, essä, debattartikel, recension, rapporter och insändare, även kan framställas som 

basgenrer/textaktiviteter med ett speciellt syfte, en generell struktur och typiska språkliga 

drag. Lärarna skulle kunna utgå från basgenrer och koppla skrivuppgifterna till en aktivitet 

(eller aktiviteter) som är återkommande i olika texter. För eleverna skulle det innebära att 

deras förståelse av text handlar om att kunna använda språket för olika aktiviteter, som att 

berätta, återberätta, beskriva, instruera, förklara och/eller visa ett ställningstagande. Min 

tolkning av varför ingen av lärare i den här undersökningen använder basgenrer handlar 

om att de inte känner till eller inte behärskar det kunskapsområdet. Tre av lärarna 

hänvisade också till vikten av elevernas skrivprocess, där fokus för skrivandet ligger på ett 

personligt och kreativt plan. Det skulle alltså kunna vara så att även om dessa tre lärare 

kände till Sidneyskolans genrepedagogik så skulle de kunna tycka att den är alltför 

formativ.  

De intervjuade lärarna försöker verkligen undervisa om olika genrer/texttyper för 

att eleverna ska uppnår en genrekunskap och deras arbetssätt är både målinriktat och 

kreativt. Men de fördelar jag anser att Sydneyskolans genrepedagogik har tydliggörs när 

lärarnas arbetssätt kopplas ihop med Holmbergs olika inriktningar för textsamtal. Lärarnas 

arbetssätt skulle kunna vara mer stödjande och det utifrån följande tre områden: bygga upp 
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elevers kunskaper utifrån deras erfarenheter och förförståelse, vikten av interaktion för 

lärandet och ett metaspråk för att kunna samtala om olika texter.  

Textsamtal om förankring och funktion har samtliga lärare förhållandevis 

kontinuerligt för den genren/texttypen eleverna ska skriva inom som ger eleverna ett visst 

stöd till det enskilda skrivandet. Men samtliga lärare skulle kunna ha fler textsamtal med 

syftet att förankra texter i elevernas erfarenheter samt utgå mer från elevernas förförståelse 

som flera lärare påpekar är viktigt men känner att de inte har tillräckligt med tid till för att 

lyckas. Detta är viktiga moment i Sydneyskolans cirkelmodell.  

            Textsamtal om förebild är de samtal som är svåra för samtliga lärare i den här 

undersökningen. Undersökningen visar att alla lärare har svårt att konkret tala om vad de 

synliggör språkligt utifrån de olika genrerna/texttyperna. Det är kanske inte heller så 

konstigt med tanke på att Kuyumcu och Holmberg anser att det är svårare att tala om 

generella strukturer utifrån de genrer/texttyper som dessa lärare utgår ifrån då de inte är 

lätta att vare sig överskåda eller systematisera. Det är här textsamtal om basgenrer kommer 

in då dessa kan fungera som förebilder, vad gäller struktur och språk, till elevernas texter.            

            Undersökningen visar att ingen av lärarna har någon samskrivning (högst två 

gånger per termin, vid speciella tillfällen) för eleverna. Enligt Sydneyskolan är textsamtal 

om förebild utifrån samskrivning ett väldigt stödjande inslag i undervisningen då det blir 

ett praktiskt moment till skillnad från det teoretiska textsamtalet om förebild.   

Det samarbetet som lärarna i undersökningen har handlar om högst en till två 

gånger per termin, en lärare har ett ämnesövergripande projekt för en klass som sträcker 

sig över hela terminen men annars är det allt. Ingen av lärarna har något samarbete med 

modersmålslärare eller svenska som andraspråkslärare. Samarbeten mellan olika 

ämneslärare gör att eleverna får möjlighet att ta del av olika typer av texter inom samma 

tema. Eleverna får då se hur ett stoff ser ut utifrån olika sammanhang och de får se hur 

språket ger olika innebörd utifrån ett stoff. Detta är ett av de krav som Kuyumcu ställer på 

undervisningen för att andraspråkselevers genrekompetens ska växa genom implicit 

socialisation.  

I denna undersökning finns det lärare som anser att de har andraspråkselever i sina 

klasser som inte kan tillgodogöra sig undervisningen i genrer/texttyper på ett 

tillfredställande sätt. Min tolkning utifrån detta är att dessa elever är elever som har ett 
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behov av en mer explicit och stödjande undervisning för att de ska kunna utveckla en 

genrekunskap. För den genrekunskap som ämnesplanen i Gy2011 belyser, att eleverna ska 

kunna skriva språkriktiga texter som fungerar bra i sitt sammanhang samt att de ska kunna 

ta hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt, kräver en 

språkutvecklande undervisning där lärarna är medvetna om andraspråkselevers behov.    

Lärarna i den här undersökningen skulle kunna bygga upp elevers kunskaper om olika 

genrer/texttyper mer utifrån deras erfarenheter och förförståelse. De skulle kunna låta 

eleverna skriva fler texter tillsammans då det ger eleverna tillfällen där de måste prata om 

ett språkligt innehåll med andra och för att dessa lärare skulle kunna samtala om texter på 

ett mer explicit sätt skulle de behöva ett tydligare metaspråk.  

5.1 Slutord 

Syftet med den här undersökningen har varit att ta reda på hur ett antal lärare arbetar med 

genrer/texttyper och om deras arbetssätt är passande för andraspråkselever. Resultatet av 

min undersökning visar att samtliga informanter arbetar med genrer/texttyper utifrån 

nyretorikens genredefinition vilket gör att deras undervisning organiseras på ett liknande 

sätt. Utifrån min analysmodell som bygger på Sydneyskolans genrehjul kom jag fram till 

att lärarna i min undersökning inte alltid bygger nya kunskaper utifrån elevernas 

erfarenheter och förförståelse, vilket jag har tolkat som extra viktigt för andraspråkselever. 

Undersökningen visar också att samtliga lärare inte har så många samskrivningstillfällen 

för eleverna, något som skulle kunna ge andraspråkseleverna ett tillfälle att få prata om 

språket tillsammans med andra. Att få använda språket tillsammans med andra har jag 

tolkat som ett viktigt moment för andraspråkselevers språkutveckling och lärande. Vidare 

visar min undersökning att alla lärare som jag har intervjuat hade svårigheter med att 

synliggöra konkreta språkliga drag utifrån olika genrer/texttyper, vilket jag menar vore 

betydelsefullt för de elever som har begränsade erfarenheter av skolspråket.  

Sydneyskolans genrepedagogik uppkom utifrån andraspråkselevers behov av en explicit 

och en stödjande undervisning. Utifrån hur Sydneyskolan lägger upp sin undervisning 

kring genrer/texttyper representerar de ett passande arbetssätt för hur andraspråkselever ska 

kunna uppnå en genrekunskap.  
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Bilaga 1 

 

Typ av text  Återgivande text  
Vad jag gjorde i 

helgen  

Berättande text 

(narrativ)  
Elefanten och 

musen  

Beskrivande text  

(faktatext)  
Insekter  

Instruerande 

text  
Hur man lagar en 

nyttig måltid  

Diskuterande text  
(en sida)  

Argumenterande 

text  
(två sidor)  

Syfte  Att berätta vad 

som hänt  

Att underhålla. Att 

förmedla kunskap  

Att förmedla 

information.  

Att förklara hur 

något görs  

Att övertala andra, 

att välja sida och 

komma med 

argument  

Struktur  Orientering 

(berättar vem, var, 

när.)  

En serie 

händelser.  

Personlig 

kommentar/  

slutsats  

Orientering 

(berättar vem, var, 

när.)  

En serie händelser  

Problem  

Upplösning  

Allmänna 

upplysningar  

Karaktäristik (t.ex. 

naturlig hemvist.) 

Karaktäristik (t.ex. 

utseende.) 

Karaktäristik (t.ex. 

föda etc.)  

Kan ha 

underrubriker  

Målinriktat  

Stegvisa moment 

Personliga 

ställningstaganden  

Argument och bevis  

Eventuella 

motargument och 

motbevis  

Slutsats  

Samman-

länkande 

ord  

Tidsord  

(först, sedan, 

därefter, efteråt, 

vid dagens slut.)  

Tidsord  

(en dag, det var en 

gång, senare, 

efteråt, till slut.)  

Förekommer 

vanligtvis inte  

för det första, för 

det andra, för det 

tredje, till slut, 

etc.  

för det första, för det 

andra, dessutom, 

därför, emellertid, å 

andra sidan  

Andra 

språkliga 

drag  

Dåtid, berättar 

vad som hände  

Beskrivande ord  

Dåtid, berättar vad 

som hände. 

Handlingsverb 

Beskrivande ord  

Kan innehålla 

dialog och sägeverb  

Verben ”att vara” 

och ”att ha” 

förekommer ofta. 

(En fluga är en 

insekt. Den har sex 

ben.)  

Specifikt ordförråd  

Verb som ger 

instruktioner (t.ex. 

ta, blanda, lägg 

till, hacka, 

grädda)  

Språk för att 

övertyga kan 

förekomma (t.ex. det 

är uppenbarligen fel, 

det är utan tvekan 

dumt att...)  

 De vanligaste texttyperna i skolan (Gibbons, 2006:89) 
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Bilaga 2 

 

 Hej! 

Jag är lärarstudent och läser min näst sista termin på lärarprogrammet vid Uppsala 

universitet. Under den här terminen ska jag skriva min c-uppsats i ämnet svenska som 

andraspråk. Mitt andra ämne är samhällskunskap och båda ämnena är med inriktning mot 

gymnasiet.  

Min uppsats är en undersökning i hur svensklärare undervisar i olika texttyper/genrer då 

jag är intresserad av den språkutveckling som sker i detta sammanhang. Genom att 

intervjua svensklärare på olika gymnasieskolor i Uppsala hoppas jag kunna synliggöra 

vissa av de arbetssätt som man använder i detta avseende. Jag kommer inte att jämföra 

olika lärares arbetssätt men däremot tycker jag att det skulle vara intressant att få ta del av 

olika lärares erfarenheter inom området texttyper/genrer. 

Jag följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (www.vr.se), vilket bland annat 

inkluderar anonymitetskravet. De uppgifter jag kommer att ta del av kommer enbart att 

användas i min uppsats och varken Du eller Din skola kommer att kunna identifieras.  

Jag hoppas att Du vill delta i min undersökning genom att bli intervjuad. Intervjun 

beräknas ta cirka 30-40 minuter och Du kan när som helst välja att avbryta intervjun.  

 

Med vänliga hälsningar 

Anna Larsdotter Flygt                                                                                                                                        

E-mejl: ----------------------                                                      

Tfn: XXXX XXX XXX 
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        Bilaga 3 

Intervjuguide 

1. Utbildning? Hur länge har du undervisat? På vilka program undervisar du? Vilka 

ämnen har du? I vilka svenskkurser undervisar du? 

 

2. Vilka olika texttyper/genrer ska eleverna kunna behärska skriftligt? Är det vissa 

texttyper/genrer som dominerar för olika svenskkurser? Finns det någon 

gradering för texttyperna/genrerna? 

 

3. Vad innebär färdigheten att behärska en texttyp/genre skriftligt? Hur tillägnas den 

färdigheten enligt dig? 

 

4. Hur arbetar du med/Hur undervisar du i olika texttyper/genrer? (exempel) Hur 

börjar du? Hur avslutar du? Vad händer däremellan? 

 Introduktion av en ny texttyp/genre 

 Interaktion – diskussioner i grupp/par: hur, om vad, leda till, syfte 

 Gör för att alla ska vara språkligt aktiva 

 Använder textförebilder/modeller 

 Språklig stöttning (exempel) – när, hur, innebär 

 

5. Brukar du föra ett textsamtal kring olika typer av texter/gener? Hur synliggör du 

språket i olika typer av texter/genrer? Hur diskuterar du olika texter? (exempel)    

 Om – hur förklarar du språket 

 När – hur ofta 

 Om vad – på vilket sätt 

 Varför – syftet med textsamtalet 

 

6. Vilka moment ingår innan eleverna skriver en egen texttyp/genre? Hur förbereder 

de sig? 

 

7. Har du elever eller har du erfarenheter av att ha andraspråkselever i svenska? 

 

8. Brukar du anpassa genomgångar av olika texttyper/genrer på något sätt till 

andraspråkselever? Hur stöttar du dessa elever? Handledning? 

 

9. Hur samarbetar du med andra lärare? Vad går samarbetet ut på? 

 Svas- lärare, modersmålslärare, ämneslärare, gemensamma förhållningssätt?  


