
1 
 

 

 

Uppsala universitet    C-uppsats 
Institutionen för nordiska språk   Svenska 4 HT12 
     Lärarprogrammet 

Rickard Hagman 
Flogstavägen 43 C 
752 73, Uppsala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genre – ett lättförståeligt begrepp? 
En kvalitativ undersökning kring svensklärares syn och förhållningssätt till begreppet genre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examinator: Kerstin Thelander 
Handledare: Kristina Asker 

 
Institutionen för nordiska språk 



2 
 

 



3 
 

Sammandrag 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och åskådliggöra fem olika lärares syn på 

begreppet genre samt hur det behandlas i de gamla (LPF94) samt nya (GY11) 

styrdokumenten från Skolverket. Min hypotes säger att det finns en otydlighet om 

användningen av begreppet genre hos både lärare och i styrdokumenten. Detta undersöks 

genom kvalitativa djupintervjuer med fyra olika lärare från teoretiska gymnasieprogram med 

svenska i sin ämneskombination samt genom en analys av både de gamla (LPF94) och nya 

(GY11) styrdokumenten. 

 

Resultatet visar att lärare har svårt att definiera begreppet genre men har lättare att förstå 

det kompletterande begreppet texttyp gällande textskapande i undervisningen. Detta 

resultat speglar tidigare forskning gjord av språkvetare jag har presenterat. Även 

styrdokumentens användning av begreppen genre och texttyp är diffus. Detta får lärarna att 

söka vägledning från annat håll, exempelvis från de nationella proven som styr 

svenskundervisningen mer än väntat. Trots förvirringen kring begreppsanvändningen lyckas 

lärarna att skapa en meningsfull undervisning utifrån egna erfarenheter samt de nationella 

proven. 

 

Min slutsats är att ett gemensamt fackspråk för svensklärare skulle stärka undervisningen i 

svenskämnet och även yrkesrollen lärare på arbetsmarknaden. Ett gemensamt fackspråk 

skulle kunna utvecklas om den australiska Sydneyskolans genrepedagogik skulle få ett större 

utrymme i den svenska skolan. Sydneyskolans genrepedagogik kan erbjuda en förenkling 

kring begreppsanvändningen samt en väl fungerande och meningsfull undervisning.  
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1. Inledning 
Skolan har under det senaste året genomgått en stor förändring gällande de styrdokument 

som används och lärare arbetar nu för att skapa en förståelse för de nya dokumenten. Som 

blivande svensklärare brinner jag för det svenska språket och allt som har med textskapande 

att göra. Det kan ibland dock innebära utmaningar att undervisa i ämnet svenska. En av 

dessa utmaningar är undervisningen angående textskapande och förhållningssättet till den 

terminologi som hör till. Jag själv har svårt att förhålla mig till begreppet genre och min 

hypotes är att även andra svensklärare kan ha svårt för begreppet och hur de ska bygga sin 

undervisning i svenskämnet kring det. Jag kommer i denna uppsats att skriva om begreppet 

genre och även gå in en del på begreppet texttyp som kan vara intressant att diskutera i 

sammanhanget.  

1.1 Bakgrund 

Då jag alltid har varit intresserad av textskapande fann jag det vara ett intressant 

uppsatsämne att göra undersökningar kring begreppet genre och de olika förhållningssätt 

tidigare forskning, lärare och de nya styrdokumenten kan ha till begreppet. Med denna 

uppsats vill jag komma underfund med både gymnasielärares användning av begreppet, men 

även med mitt egna förhållningssätt till det. 

 Tidigare forskning inom området påvisar att begreppet är svårdefinierat. Bland annat 

förklarar Eija Kuyumcu (2004) att begreppet genre används i en rad olika områden och har 

en rad olika betydelser. Exempelvis används det inom bland annat film, konst, musik och 

litteratur. Vad som sedan också måste tilläggas angående genrebegreppet är att 

användningen i den nya läroplanen, samt de nya ämnesplanerna för gymnasiet, (GY11), vilka 

jag kommer att analysera i denna uppsats, är hypotetiskt motsägelsefulla. Detta är av stort 

intresse då det inte tidigare har genomförts en sådan här undersökning sedan de nya 

styrdokumenten trädde i kraft. Genrebegreppet är centralt i svenskundervisningen och 

orsakar enligt min hypotes oreda samt problematik för lärare i svenskämnet. Detta kan 

skapa en viss svårighet när det gäller fackspråket svensklärare bör använda sig av i sin 

professionella roll som lärare. I denna uppsats vill jag åskådliggöra dessa skilda uppfattningar 

genom kvalitativa metoder som djupintervjuer med fyra utvalda lärare samt granskning av 

de båda begreppens användning i de nya styrdokumenten. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att åskådliggöra fem olika lärares syn på genrebegreppet samt 

hur det behandlas i de nya styrdokumenten. Sedan i mina resultat och i slutdiskussionen 

kommer jag att framföra de svar och tankar jag kommer fram till för att antingen falsifiera 

eller verifiera min hypotes som säger att det finns en otydlighet kring begreppet genre. 

1.3 Frågeställning 

De frågeställningar som kommer att ligga som grund för denna uppsats har jag noggrant valt 

ut för att på bästa möjliga sätt kunna presentera den information som är viktig för min 

undersökning. Detta för att kunna föra min diskussion framåt till en slutsats angående min 

hypotes. Nedan följer de frågor som kommer att besvaras i uppsatsen:  

 Vilka uppfattningar finns kring begreppet genre? 

 Vilka uppfattningar finns kring begreppet texttyp? 

 Vad säger Nyretoriken och Sydneyskolan om de båda begreppen? 

 Hur används begreppen i de nya ämnesplanerna? 

 Hur hanterar lärarna genrebegreppet praktiskt i undervisningen? 

 

2 Teori 

2.1 Begreppet genre 

När det gäller begreppet genre är det viktigt att förstå, precis som jag nämnde i min 

inledning, att det är ett vitt använt begrepp som kan sträcka sig över många olika områden 

och kontexter. Exempelvis kan genre användas när man talar om litteratur, så som Staffan 

Bergsten & Lars Elleström (2004) väljer att göra. De talar om genrebegreppet inom den 

litterära sfären och anser att begreppet i vidaste mening åsyftar en: ”sort, slag eller art av 

litteratur” (2004:107). Till exempel nämner de detektivromaner i den diskussionen. De anser 

att sorter, slag och arter är utbytbara mot begreppet genre i en mycket vid mening. De tre 

orden är dock för allmänna för att fungera som klassificieringsinstrument, de kan helt enkelt 

inte, enligt Bergsten & Elleström, brukas som komplement till genrebegreppet. De menar att 

den litterära genren styrs av vissa bestämda regler och principer som medvetet följs av 

berörda, det vill säga författare och läsare (2004:108). Vidare väljer de att dela upp 
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genrebegreppet i två delar rent kronologiskt: Den äldre klassicistiska och den moderna 

genreläran. Dessutom anser Bergsten & Elleström att det finns en högre stående nivå ovan 

genrebegreppet, nämligen de tre kategorierna epik, lyrik och dramatik som alla ses som 

litteraturhistoriens ”rubriker”(2004:112). 

 Även Kuyumcu (2004) placerar genrebegreppet inom det litteraturvetenskapliga området 

och nämner exempelvis romaner, noveller, deckare och ungdomsböcker som olika genrer 

(2004:573), vilket direkt kan kopplas till Bergsten & Elleström. Kuyumcu talar även om den 

moderna genreteorin och dess definition av genrer som språkanvändningens identifierbara 

mönster i sociala kontexter, i både skrift och tal. Mer specifikt betyder detta att det finns 

mönster som språkanvändningen följer i sociala interaktioner parter emellan. Genrer är med 

andra ord kulturella konstruktioner som kan variera beroende på användaren sett ur ett 

kulturellt, etniskt och socialt perspektiv (2004:573). Det intressanta i denna diskussion är 

jämförelsen Kuyumcu och Bergsten & Elleström emellan. Trots att den förstnämnda 

fokuserar mer på genrebegreppet inom språkvetenskap och de senarenämnda inom 

litteraturvetenskap nämner de alla att genrer måste innehålla sociala mönster, regler och 

principer för att kunna klassificeras som genre. 

 Vidare talar Kuyumcu om att angående tillämpningen av genrebegreppet inom 

pedagogiken har två viktiga aspekter diskuterats: behovet av att synliggöra och förstå de 

sociala sammanhangens och språkets relation samt hur förståelsen ska användas i 

språkundervisningen. Genreforskningen har utvecklat teorier om dessa två frågor och 

arbetssättet med dem. Dessa pedagogiska teorier går under namnen: Nyretoriska skolan och 

Sydneyskolan (2004:573) Dessa två teorier kommer jag att analysera senare i uppsatsen.  

 Fortsättningsvis gällande begreppet genre inom språkvetenskap, och som en del av 

textskapande, har även Lennart Hellspong (2001), forskare inom det svenska språket samt 

retorik, redovisat sina resultat kring området. Han väljer att se på begreppet genre anpassat 

till situationer, funktioner och behov, och när dessa anpassningar återkommer vid ett flertal 

tillfällen har en genre uppstått. I likhet med Kuyumcu och Bergsten & Elleström menar han 

att en genre definieras av ett återkommande mönster (Hellspong.2001:74). 

 Några som ansluter sig till detta sätt att se på begreppet, och som jag kommer att lägga 

lite mer tyngd på när det kommer till användningen av genre som begrepp, är Bodil Hedeboe 
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& John Polias (2008). De använder genre inom det område jag har valt att analysera, 

nämligen textskapande. Enligt Hedeboe & Polias (2008:23) är begreppet genre, sett ur ett 

utbildningsperspektiv, ett av de mest användbara begreppen. Vidare menar de att en genre 

definieras som en målinriktad social process, samt att utövarna av den specifika genren ger 

uttryck för en kulturell kunskap. Med detta menar de att en genre är en text i en kontext och 

för att kunna bemästra den kontext som genren föds ur måste utövaren kunna identifiera 

den sociala process som definierar det förutsägbara textmönster som kan kopplas till det vi 

vill åstadkomma med språket (2008:29). Det Hedeboe & Polias vill säga är att genrer är 

systemet och potentialen som ligger bakom de erfarenheter vi har av olika texter. Genom 

den aktuella texten känner vi igen genren. Ett konkret exempel på detta kan vara textgenren 

”tidningsinsändare”. Dagligen läses tidningar av olika slag och genom läsningen åskådliggörs 

variationen av olika insändartexter för läsarna. Texterna kan vara i exempelvis narrativa och 

argumenterande former. Kopplat till Hedeboe & Polias (2008) innebär detta att den 

narrativa samt argumenterande formen av texterna blir underställda ett större begrepp: 

genre. 

 Detta synliggörande av processen kring genrebegreppet kan tyckas enkel för en 

språkvetare på en relativt avancerad nivå. När vi dock kommer ned på en elevnivå kan denna 

process te sig problematisk. Något som kan förenkla denna process är den genrepedagogik 

som just nu är aktuell inom skolor och forskning i det svenska skolväsendet och som grundar 

sig på Sydneyskolans arbetsgång. Denna arbetsgång innebär en process i fyra steg där målet 

är just att systematiskt kunna synliggöra textmönstret i en viss genre, exempelvis 

argumenterande och narrativa texter (Hedeboe & Polias 2008:kap 1). Mer specifikt använder 

sig läraren av sina språkliga kunskaper och ser till elevernas implicita kunskaper för att 

omvandla dem till explicita kunskaper där ett metaspråk, ett språk om språket, skapas 

(2008:13). Detta kan innebära en problematik på grundlig begreppsnivå då, som jag tidigare 

nämnt, genre används inom ett flertal områden. Denna problematik presenteras i en senare 

punkt.  
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2.3 Begreppet texttyp 

I form av ett komplement till genrebegreppet har jag valt att även ta med begreppet texttyp 

för att sätta det förstnämnda i ett nytt perspektiv samt att göra en jämförelse de två 

begreppen emellan. 

 Johan Elmfeldt & Per-Olof Erixon (2007) väljer att nämna begreppet texttyp i samband 

med genrebegreppet. De anser att det ligger en problematik i att avgöra var det ena 

begreppet slutar och det andra tar vid (2007:155). Vidare menar de att språkinterna 

funktioner i den aktuella texten definierar en viss texttyp. Olika texttyper utmärks av att de 

är grundade på givna kriterier som i sig utgör en teoretisk konstruktion. Det intressanta är 

att en genre, enligt Elmfeldt & Erixon, kan innehålla olika texttyper samt att olika genrer kan 

använda sig av samma texttyp (2007:156). Detta kan kopplas till genrebegreppets sociala 

konstruktion genom en process. Genre blir då en högre stående konstruktion än texttyp som 

går in på en stilistisk nivå som inte direkt behöver kopplas till en social kontext. Alltså kan 

begreppet texttyp anses ligga på en mikronivå till skillnad från genre som i jämförelse håller 

sig på en makronivå. Mer konkret innebär den förklaringen av de båda begreppen att 

texttypens mikronivå fokuserar på det syntaktiska med användningen av grammatik och ord 

till skillnad från genrens makronivå som mer fokuserar på den kontext texten förekommer i.  

 Lennart Hellspong & Per Ledin (1997) behandlar också begreppet texttyp. De väljer att 

presentera och förklara begreppet genom att diskutera texter som kan handla om samma 

ämne men vara olika stilistiskt sett. Det behövs ett gemensamt syfte eller ämne vilket olika 

texter samlas runt och förhåller sig till på samma sätt för att skapa en texttypologi. Det som 

utmärker texttyper är att de grundas på utomspråkliga grunder. Vidare menar Hellspong & 

Ledin (1997) att meningen med att dela in olika texttyper under olika klassificeringsverktyg, 

som ovan nämnda syfte och ämne, är att det blir lättare att kategorisera texttyperna, precis 

som ett bibliotek. En texttypologi kan även skapas genom att fokusera på 

framställningsformer, vilket bygger på vilka lingvistiska medel som brukas för att länka och 

binda samman meningar och satser till varandra. Här väljer Hellspong & Ledin (1997) att 

presentera berättande, beskrivande, argumenterande samt utredande som olika 

framställningsformer (1997:21). 
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2.4 Den genrepedagogiska debatten 

Den genrepedagogiska debatten är en fråga kring hur undervisningen kring textskapande ska 

se ut i svenskämnet. Skolverket har nyligen gett ut en bok om hur undervisning för 

flerspråkiga elever kan se ut. Boken heter ”Greppa språket” (Mikael Olofsson (red.) 2012) 

och i kapitel 2: ”Språk och lärande – från teori till praktik” tar författarna upp den 

genrepedagogiska undervisningen som grundar sig på den så kallade Sydneyskolan. 

Sydneyskolan härstammar den från Australien och började för cirka 30 år sen, under 1980-

talet, i form av ett projekt där en språkforskare, Beverly Dewerianka, och en lärare i de yngre 

skolåren, Fran Egan, samarbetade. Projektet gick ut på att testa och utveckla Egans elevers 

skrivkunnighet på ett enkelt sätt. Ett intresse för stenar fanns hos eleverna vilket Dewerianka 

och Egan valde att ta tillvara på. Tillsammans utarbetade språkforskaren och läraren en 

didaktisk arbetsplan som läraren skulle förhålla sig till i undervisningen. Upplägget på 

undervisningen utformades på så sätt att eleverna skulle lära sig producera vissa texter 

utifrån ett meningsfullt sammanhang varför en arbetsgång om stenar påbörjades. Efter 

exkursionen ut i naturen och insamlandet av stenar började textproduceringen. I form av 

text skulle eleverna, med hjälp av läraren, återberätta och beskriva allt de hade varit med 

om och alla de stenar de hittade i de fyra steg som nämndes i del 2.1  och som ingår i 

Sydneyskolans genrepedagogik. I och med detta arbetssätt kunde Dewerianka och Egan 

skapa en meningsfull kontext i vilken eleverna sedan tillämpade sina erfarenheter och 

intryck för att skapa relevanta texter (Greppa språket 2012. Kapitel 2). 

 Det var inte förrän efter 2000-talets början som Sydneyskolans genrepedagogik blev 

presenterat på riktigt i Sverige och kom in i den svenska undervisningen. Det var vid den 

tiden Sydneyskolans genrepedagogik började nämnas i svensk forskning kring språk- och 

textundervisning. Enligt det Per Holmberg skriver i ”Symposium 2009. Genrer och funktionellt 

språk i teori och praktik” (2009) skapade detta en uppfattningsförvirring av själva begreppet 

genre då svenska textforskare redan hade sin bestämda åsikt angående det och dess 

användning. Dessa skilda åsikter skapade en oklarhet då den australiska Sydneyskolans 

genrepedagogik beskrev genrebegreppet med en innebörd skild från den svenska. För att 

reda ut denna oklarhet mellan de två uppfattningarna kring begreppet genre menar 

Holmberg (2009:15) att det går att skilja dem åt genom att tala om genre och basgenre. 

Genre, fortsätter Holmberg, är enligt textforskare och lärare texter som har sin speciella 
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plats i textvärlden, exempelvis deckare, reportage, prognos, saga m.m. Dessa texter 

uttrycker specifika syften och kommunikativa behov. Samtidigt finns det basgenrer som kan 

bestå av berättande, återberättande, beskrivande, instruerande, ställningstagande samt 

förklarande texter (Holmberg 2009:15). Dessa basgenrer är inte beroende av ett specifikt 

syfte för att få finnas till utan fungerar i en mängd olika tidigare nämnda genrer. Holmberg 

skriver att genrepedagogiken inriktar sig mot just dessa basgenrer för att: ”kunna erbjuda de 

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.”(2009:15). 

 Holmbergs förklaring av vad basgenrer är för något stämmer bra överens med vad 

Elmfeldt & Erixon (2007) samt Hellspong & Ledin (1997) beskriver att en texttyp är. På 

samma sätt som Holmberg (2009) anser att en basgenres olika komponenter kan synliggöras 

genom en systemisk-funktionell lingvistisk analys anser de tidigare nämnda författarna att 

det går att göra samma systemisk-funktionella lingvistiska analys på en texttyp då de båda 

begreppen har samma innebörd. Min analys av de båda begreppen basgenre och texttyp 

avslöjar att de representerar samma innebörd men att de benämns på olika sätt. 

 I och med Holmbergs (2009) åsikter kring innebörden av genre och basgenre samt 

Elmfeldt & Erixons (2007) och Hellspong & Ledins (1997) åsikter kring texttyp kan detta 

skapa en problematik på begreppsnivå för svensklärare. Lägg därtill Bergsten & Elleströms 

(2004) samt Kuyumcus (2004) åsikter kring begreppet genres tillhörighet till den litterära 

världen och plötsligt kan denna begreppsproblematik ha försvårats ännu en dimension. 

 Enligt min hypotes angående svensklärares svårighet att förhålla sig till begreppet genre 

kan den genrepedagogiska debatten och det mångfacetterade bruket av både begreppet 

genre och texttyp inom forskning ha bidragit. Dessutom säger min hypotes att även 

styrdokumenten har en inkonsekvent användning av de båda begreppen, vilket även det kan 

bidra till förhållningssvårigheterna för lärare.      

2.4.1 Nyretorik och Sydneyskolan 

För att bygga vidare och utveckla den tidigare diskussionen kring genrepedagogiken inom 

skolan ska jag här utveckla Sydneyskolans genrepedagogiska resonemang samt presentera 

ytterligare en genrepedagogik som går under namnet Nyretorik. 
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 Enligt Holmberg (2008) har Nyretorik och Sydneyskolan verkat parallellt och oberoende 

av varandra de senaste tjugo åren för att skapa förhållningssätt till genrebegreppet i 

skrivpedagogiken. De två genreuppfattningarna kan, trots den oberoende utvecklingen, enas 

med varandra om att det finns två hot mot skrivpedagogiken som bör undvikas. Det ena 

hotet, är det personliga skrivandets ensidiga värdering av kreativt skrivande, som de båda 

skolorna vill motsätta sig genom att framhäva de sociala aspekterna i skrivandet. Det andra 

hotet är den formella framställningen av en text som en statisk genreuppfattning utgör, när 

det kommer till krav i uppbyggnad stilmässigt (Holmberg 2008). De båda genreskolornas svar 

på dessa formella krav är den sociala realitet de väljer att framhäva genre som.  

 Trots att de båda genrepedagogikerna har ett gemensamt hot är de båda skolorna olika i 

sina synsätt på genreuppfattningen. Holmberg refererar till Carolyn Millers artikel ”Genre as 

a social action (Miller, 1994, refererad i Holmberg 2008) och förklarar att nyretoriken 

härstammar från Millers genreuppfattning i vilken genre måste: ”förstås som en social 

handling i återkommande retoriska situationer.” (Holmberg 2008:2). Vidare menar Holmberg 

att den sociala situationen och implicita undervisningen framhållits så starkt av vissa 

nyretoriska forskare att den explicita och funktionsbaserade genreundervisningen har 

problematiserats. De anser att den sociala kontexten texten finns i är viktigare att ta hänsyn 

till i undervisningen än att endast se till de stilistiska drag som karaktäriserar en text. Andra 

forskare med samma genreuppfattning har däremot argumenterat för en genreundervisning 

där alla elever ska få samma explicita textkunskap och förutsättningar för att kunna hantera 

olika sociala situationer inom skrivpedagogiken (Holmberg 2008:2). Exempel på olika genrer 

inom denna skola kan vara polisrapporter, insändare, recept och signalement, då de verkar i 

olika sociala situationer som sociala handlingar (2008:2). 

 Vad gäller Sydneyskolans genreuppfattning skiljer den sig från nyretorikens uppfattning 

kring den sociala situationens betydelse för texten. Här menar Holmberg istället att det är 

textens mikrostruktur som skiljer olika genrer åt enligt Sydneyskolan. Med hjälp av 

systemisk-funktionell grammatik utövas istället, till skillnad från nyretoriken, en explicit 

genreundervisning där form och framställning av texter är i fokus. På så sätt blir det lättare 

att synliggöra uppbyggnaden och skillnaden mellan olika genrer som exempelvis kan vara i 

form av argumenterande, beskrivande och förklarande texter (Holmberg 2008:2). 
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 Även Kuyumcu (2004) diskuterar nyretorikens och Sydneyskolans genreuppfattning. 

Kuyumcus framställning är i enlighet med Holmbergs (2008) uppfattning kring dessa två 

skolor. Nyretorikens genreuppfattning styrs mycket av den kontext en viss text befinner sig i, 

vilket vi även kan finna hos Holmberg (2008) som talar om sociala situationer som substitut 

för just kontext (Kuyumcu 2004:575). När det gäller Sydneyskolans genreteori beskriver 

Kuyumcu den på samma sätt som Holmberg: genre är en strukturerad process där 

språkanvändningen ger upphov till textmönster som sedan kan analyseras rent schematiskt 

och grammatiskt (2004:575). 

3. Metod och material 
För att kunna åskådliggöra genrebegreppets betydelse i skolväsendet och undervisningen 

har jag använt mig av två undersökningar: analys av styrdokumenten samt kvalitativa 

djupintervjuer med lärare. Den kvalitativa djupintervjun som en analysdel är noggrant utvald 

då den tillför ytterligare en dimension till min undersökning. Enkätundersökningar har en 

tendens att bli ytliga samt styrda av författaren. 

3.1 Analys av styrdokumenten 

En analys av de två styrdokumenten LPF94 och GY11 samt deras ämnesplaner för 

svenskkurserna 1, 2 och 3 har varit nödvändig då lärarna använder dessa dokument för att 

planera sin undervisning för att få eleverna att uppnå de mål som krävs. Dessa styrdokument 

ska följas och de ska även bidra med vägledning för hur lärarna ska förhålla sig till vissa 

begrepp, så som genre och texttyp. 

3.2 Intervjun 

Via djupintervjuer har jag velat frambringa ett friare samtal om åsikter och tankar kring 

genrebegreppet i skolan och skapa en större flexibilitet för de intervjuade att svara på 

frågor. Min tanke har varit att få intervjun att likna ett vardagligt samtal för att kunna frigöra 

de tankar och åsikter som lärarna kan ha (Lagerholm 2010:55). Viktigt att nämna är att jag 

inte har undersökt lärarnas egentliga användning av genrebegreppet i undervisningen då det 

skulle kräva en längre tids observationer. Istället har jag velat utvinna deras implicita 

kunskaper och tankar kring genrebegreppet för att få en uppfattning om huruvida begreppet 

är svårdefinierat och vilka kopplingar som görs. En annan styrka med kvalitativa 
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djupintervjuer är anpassningsfaktorn. Det är lättare att anpassa en intervju efter situationen 

och på så sätt utvinna väsentlig information från den intervjuade personen än exempelvis 

den begränsning av informationsflöde en enkät kan innebära (Lagerholm 2010:57). Vad 

gäller antalet intervjuade personer har min mening varit att begränsa mig till fem stycken 

från tre olika skolor. Lagerholm (2010:57) menar att antalet intervjuade inte bör understiga 

siffran fem och heller inte överstiga tio. Min undersökning och mina intervjufrågor har varit 

tillräckligt komplexa och jag valde att hålla antalet intervjuade till just fem stycken. På grund 

av tidsbrist hos potentiella informanter har siffran på antalet intervjuade kommit att bli fyra 

stycken, men det har inte varit till någon större nackdel för min undersökning då en femte 

informant troligtvis inte hade bidragit med mycket ny information. Intervjufrågorna återfinns 

som bilagor (bilaga 1). I enlighet med etiska riktlinjer vid kvalitativa forskningsintervjuer i 

Steinar Kvales & Svend Brinkmanns ”Den kvalitativa forskningsintervjun” (2009), har jag 

informerat mina informanter före varje intervju hur intervjuupplägget ser ut och har gett 

dem även det frågeformulär jag har använt mig av. Dessutom har jag belyst frivilligheten och 

deras rätt att dra sig ur undersökningen vid önskat tillfälle om så vore fallet (Kvale & 

Brinkmann 2009:87). Jag har även meddelat att jag strikt följer konfidentialiteten angående 

publicerandet av privata data och att ingen avslöjande information som skulle kunna 

identifiera informanterna skulle ha nedtecknats i min uppsats (2009:88). 

3.2.1 Urval 

Gällande urvalet av både lärare och gymnasieskolor har jag velat få en spridning av de 

utvalda informanterna när det gäller skolform samt vilka gymnasieprogram de undervisar på. 

Tanken har varit att spridningen skulle skapa en möjlighet att tillföra ytterligare en 

dimension till de intervjusvar jag har fått. Det har inte förelegat någon tanke om att göra en 

jämförelse mellan skolorna på exempelvis sociologiska nivåer och därför har det inte gjorts 

utförliga analyser kring de sociologiska och geografiska skillnaderna mellan skolorna och om 

de aspekterna skulle kunna påverka resultatet. 

 Jag valde att intervjua fyra informanter från tre olika gymnasieskolor från två olika städer 

i Mälardalsområdet. Mer specifikt är tre av informanterna hemmahörande på kommunala 

skolor och den fjärde informanten på en friskola. Något som mer bör nämnas är att tre av 

informanterna är kvinnor och den tredje en man. Detta har inte någon betydande roll i min 

undersökning utan utfallet blev på så sätt då de flesta lärarna i ämnet svenska på de utvalda 
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skolorna var kvinnor. Dessutom har dessa informanter blivit utvalda på olika grunder: tre via 

privata kontakter och den sista via en slumpmässig förfrågan. 

 De kriterier jag har haft för mitt urval var att informanterna skulle ha en examen från 

lärarprogrammet med ämnet svenska i sina ämneskombinationer. Dessutom skulle de aktivt 

undervisa på teoretiska gymnasieprogram. 

3.2.2 Presentation av de intervjuade lärarna 

Här använder jag mig av fingerade namn då anonymiteten för de deltagande är av högsta 

vikt. De fyra deltagande lärarna kommer, som nämnt, från tre olika skolor från två olika 

medelstora städer i Mälardalsområdet. De är mellan 35 – 55 år och har mellan 5 – 25 års 

erfarenhet av läraryrket. Detta betyder att ingen av dem är helt nyutbildad lärare och att alla 

har hunnit skaffa en stabil pedagogisk och ämnesinriktad grund att stå på med utvecklade 

arbetsmetoder. 

 På Skola 1 i Stad A jobbar Carl. Han tog sin lärarexamen 2008 och har 4,5 års 

arbetslivserfarenhet av gymnasieskolan. Dessutom har han 3 års arbetslivserfarenhet av en 

högstadieskola, vilket betyder att han sammanlagt har 7,5 års erfarenhet inom läraryrket. 

 På Skola 2 i Stad A jobbar Ulla som tog sin lärarexamen 1988. Sammanlagt har hon 

arbetat som lärare i 25 år och har då arbetat inom gymnasieskolan i fem år. Innan dess 

arbetade hon inom Komvux samt på en högstadieskola. 

 På samma skola som Ulla, Skola 2 i Stad A, jobbar även Klara. Hon tog sin lärarexamen 

1984 och har sedan dess arbetat inom både grundskolan och gymnasiet. Klara har arbetat på 

Skola två i fyra år vid intervjutillfället. 

 På Skola 1 i Stad B jobbar Cecilia som tog sin lärarexamen 2000 och har arbetat på samma 

gymnasieskola sedan dess. Innan anställningen på gymnasieskolan vikarierade hon på olika 

grundskolor. 

3.2.3 Genomförande 

När det gäller intervjuernas genomförande har jag valt att intervjua lärarna enskilt. 

Intervjuerna har ägt rum i väl avskilda lokaler där utomstående störningsmoment kunnat 

minimeras och informanterna kunnat fokusera på frågorna och intervjun i sig. Dessa faktorer 

har varit av stor vikt då det underlättar och bidrar till det fria resonerandet och den fria 
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tankeverksamhet jag har velat komma åt hos informanterna utan utomstående 

störningsfaktorer. Vidare har jag själv åkt ut till informanternas skolor för intervjuerna och 

tanken med det är att få lärarna att känna sig komfortabla och säkra i sina omgivningar. På 

de båda skolorna i Stad A har intervjuerna ägt rum i ostörda grupprum med få ljudmoment 

som kunnat störa. I Stad B har intervjun ägt rum i lärarens eget arbetsrum. Intervjuerna har 

tagit mellan 25-40 minuter och har spelats in via en typ av diktafon. Varje intervju har 

föregåtts av att jag skickat ut ett frågeformulär till informanterna med alla de frågor som har 

behandlats under intervjun. Tanken med detta har varit att få lärarna att känna sig trygga i 

intervjusituationen.  

3.2.4 Avgränsningar 

Jag har valt att inte transkribera de gjorda intervjuerna med mina informanter då de 

språkliga och semantiska aspekterna inte innehåller något analytiskt värde och inte är av vikt 

för min undersökning. Istället är det endast innehållet och svaren i sig som är av värde. 

4. Resultat 

I detta avsnitt ska jag presentera min analys av styrdokumenten samt de resultat och svar 

jag fick under djupintervjuerna med lärarna. Jag ska inte i detta avsnitt koppla lärarnas svar 

med den tidigare forskningen jag redan har presenterat utan endast fokusera på vad de 

uttryckte under intervjutillfället. Koppling mellan svar och tidigare forskning sker under 

avsnittet ”Diskussion” (6). 

4.1 Analys av styrdokumenten 

Det svenska skolväsendet har genomgått en rad olika förändringar sedan 2011. Nya läro- och 

ämnesplaner har framarbetats och ett nytt betygssystem införts. Detta innebär förändringar 

av formuleringar, mål och förutsättningar i de nya styrdokumenten. På grund av dessa 

förändringar är det intressant att analysera de två begreppen genre och texttyp i främst de 

nya läro- och ämnesplanerna (GY11) för svenska 1,2 och 3 i gymnasiet, men även se tillbaka 

och jämföra med de föregående (LPF94). 

 I de nya ämnesplanerna för svenskkurserna i gymnasiet (GY11) går det att hitta ett 

frågetecken tidigt vid läsningen av dem. Redan i den första delen ”ämnets syfte” har 

författarna av de nya ämnesplanerna valt att bortse från begreppet genre i samband med 
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litteratur. De skriver: ”I undervisningen ska eleverna få möta olika typer av skönlitteratur…” 

(GY11). Det intressanta här är att enligt den kartläggning jag tidigare gjorde, om tidigare 

forskning kring genrebegreppet, är det starkt kopplat till litteraturvetenskap (bl.a. Bergsten 

& Elleström, Kuyumcu). Det som orsakar förvirring och problematik är att på några rader 

längre ner i dokumentet under rubriken ”Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna 

förutsättningar att utveckla följande” finns det en punkt som använder genrebegreppet i 

samband med ordet ”litteratur” (GY11). Redan inledningsvis går det att se en viss 

problematik för lärare som ska nyttja dessa nya styrdokument. Vad som bör tilläggas är att 

användningen av genrebegreppet blir sedan konsekvent utnyttjat i samband med 

litteraturvetenskap i de specifika kursplanerna för svenska 1, 2 och 3. 

 När det gäller begreppet texttyp går det att se i de nya styrdokumenten att det används i 

samband med just textproduktion och där nämns exempelvis argumenterande och 

utredande texter som exempel på texttyper. Det här bruket av begreppet kan stödjas i  den 

presentation av tidigare forskning jag gjorde ovan (bl.a. Elmfeldt & Erixon, Hellspong & 

Ledin). 

 I en jämförelse mellan de nya (GY11) och gamla (LPF94) styrdokumenten går det att se att 

de två begreppen genre och texttyp inte nämns en enda gång i de gamla ämnesplanerna. Det 

är med andra ord i de nyreviderade ämnesplanerna i GY11 dessa två begrepp har tagits i 

bruk. Detta kan bidra till en problematik angående hur lärare ska hitta förhållningssätt till 

begreppen. Det blir inte heller lättare att använda begreppen då det finns olika 

uppfattningar och förhållningssätt till vad som bör kopplas ihop med vad. Exempelvis 

kopplas genre starkt ihop med litteraturvetenskap, men å andra sidan har vi en pågående 

debatt om genrepedagogiken som kopplas samman med textskapande. En intressant aspekt 

angående detta inte så konsekventa bruk av begreppen är att i den nya ämnesplanen (GY11) 

för kursen svenska 1 och dess centrala innehåll står att kursen skall ta upp: ”Grundläggande 

språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala och 

analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.” (GY11). Hur ska 

lärarna kunna undervisa om grundläggande språkliga begrepp om Skolverket själva inte är 

enigt kring språk- och begreppsbruket i styrdokumenten?     
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4.2 Intervjuresultat 

I detta avsnitt presenteras de intervjuresultat jag sammanställt från intervjutillfällena. Jag 

presenterar lärarnas individuella åsikter och väver ihop svar som liknar varandra för att 

skapa ett samband och sammanhang för den extraherade informationen jag fått från mina 

informanter.  

4.2.1 Lärarnas syn på begreppet genre 

Gällande begreppet genre skiljer sig de första tankarna lärarna mellan. Cecilia, Ulla och Klara 

kommer snabbt in på litteratur och skönlitteratur i allmänhet. Cecilia nämner även att genre 

enligt henne är en art eller sort av någonting. Carls första tankar kring begreppet genre leder 

in på filmgenrer och olika musikgenrer, vilket även Klara väljer att tala om. Carl nämner även 

att genrer existerar på olika axlar, nämligen x- och y-axeln samt att det finns olika nivåer av 

genrer vilket kan kopplas till Klaras svar om att genre är ett övergripande begrepp inom 

litterära och filmvetenskapliga områden. Genrebegreppet inom litteraturvetenskap, enligt 

Carl, kan vara diffust och han talar hellre om epoker. Intressant är att Carl, Cecilia och Ulla 

väljer att tala om den övergripande grekiska indelningen med dramatik, epik och lyrik. De ser 

alla dem som funktionsbestämmande kategorier inom både litteratur och textskapande. De 

nämner alla också en problematik i den diffusa användningen av genrebegreppet. Det är en 

del av deras arbete och det uppstår en viss problematik när det gäller den strukturerade 

undervisningen kring textskapande. Både Carl och Ulla medger att de använder 

genrebegreppet slarvigt och i allt för många olika sammanhang i undervisningen. De är båda 

införstådda med en viss vikt av att hålla isär genrebegreppet från exempelvis begreppet 

texttyper för att skapa en trygghet för eleverna. Enligt sin uppfattning tror Ulla att hennes 

elevers förståelse kring genre är vag och inte tillhör deras verklighet samt att det är något 

som hör till skönlitteraturen och som är svårfångat.  

 Ulla, Cecilia och Carl medgav också att de använde sig av genrebegreppet även inom 

textskapande. Där har Carl främst en bild om olika typer av texter och undertyper av texter. 

Något Carl, Ulla och Cecilia är överens om när det gäller genrer är att begreppet blir som en 

överstående rubrik för begreppet texttyper. Med andra ord kan en genre innehålla flera olika 

texttyper, vilket är det Carl menar i sitt svar angående olika typer och undertyper av texter. 

Både Ulla och Carl nämner att när de lär ut textskapande till sina elever använder de sig av 

begreppet genre. De säger att genrebegreppet används när det är tal om att nå ut till 
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elevernas mottagarsida, alltså när eleverna får läsa eller höra om olika typer av texter samt 

att begreppet på något sätt anvisar en viss situation och kontext. Klara väljer att inte 

använda begreppet genre i samband med textskapande och vill inte blanda ihop genre och 

texttyper. Klara nämner även att hon gärna vill glida ifrån svenskämnet när hon talar om 

genrer då hon har arbetat mycket med det begreppet inom engelskundervisningen.  

4.2.2 Lärarnas syn på begreppet texttyp 

Till skillnad från begreppet genre verkar texttyp vara mer konkret och lättplacerat enligt Carl, 

Ulla, Klara och Cecilia. Texttyp kopplar de alla fyra starkt till textskapande och anser det vara 

lättare att förstå och bearbeta detta begrepp. Vidare menar Carl att det är under texttyp 

han, i sin lärarroll, talar om exempelvis argumenterande, narrativa och beskrivande texter 

och trycker på att det är: ”i skillnaden i dessa texter som meningen ligger”. Rent konkret 

innebär detta att han anser att det är de stilistiska dragen i varje texttyp som avgör vad för 

typ av text det blir i slutändan. Även Cecilias och Klaras uppfattning om texttyp kan kopplas 

till de typer av texter som Carl nämnde. Cecilia anser att de typerna av texter ingår i ett 

större sammanhang, en större kategori och menar att det är där genre kommer in. Den 

övergripande genren för texttyperna, enligt Cecilia, är ”epik”. 

 Enligt Ullas uppfattning om begreppet texttyp blir begreppet som en signal för 

textskapande i sig med texter som ska produceras för hennes elever. Denna uppfattning 

stärks i och med både Klaras, Cecilias och Carls uttalanden om att eleverna har lättare att 

förstå detta begrepp, vilket även de fyra lärarna har. Det är lättare för eleverna att lägga in 

en mening och betydelse i texttyp än vad det är i genre. När Ulla, Carl, Klara och Cecilia 

sedan ska försöka omsätta kunskapen om skillnaderna mellan de båda begreppen är det 

svårt att förklara distinktionen för eleverna. Alla fyra lärare har sina egna uppfattningar kring 

begreppen men menar att det är svårt att skapa en konkret bild av dem att delge till sina 

elever. 

 Nämnvärt är att både Ulla, Carl och Cecilia använder sig av begreppet texttyp när de 

hänvisar till sina elevers produktiva sida, till skillnad från genre som bland annat Ulla och Carl 

kopplade till elevernas mottagarsida. Klara anser sig själv inte tänka på vilken sida hos 

eleverna hon hänvisar till utan vet att hennes elever är vana vid texttyp och använder sig 

gärna av det. 
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4.2.3 Lärarnas syn på styrdokumentens vägledning 

Den allmänna uppfattningen kring styrdokumenten och deras vägledning hos Klara, Cecilia, 

Carl och Ulla är att de inte kan finna någon större vägledning i dem. Alla fyra uttrycker även 

en viss avsaknad av fullständiga kunskaper om styrdokumenten kopplade till undervisningen 

om de båda begreppen och nämnde att de inte är så insatta i frågan. Cecilia talar om 

kursplanernas centrala innehåll och vad som ska hinnas med inom området och menar mer 

konkret att det finns vissa genrer som hon måste gå igenom med sina elever. Dock vill hon 

påstå att styrdokumenten inte ger någon vägledning i hur det arbetet kan se ut i praktiken. 

Carl ställer sig även han lite frågande kring vägledning i själva arbetssättet om genrer och 

texttyper men har dock en klar bild för sitt inre hur tillvägagångssättet ska se ut. Han talar 

om att elevernas producerade texter ska vara anpassade för mottagare och situation och 

även Cecilia talar om detta men nämner istället de stilistiska dragen som skiljer de olika 

texterna åt.  Ullas redogörelse för huruvida styrdokumenten kan hjälpa henne i hennes 

arbete är identisk med Cecilias. Hon anser att styrdokumenten inte ger henne någon större 

vägledning heller. Enligt Ulla får hon själv tolka och konkretisera den information som ges 

angående textskapande. Däremot tycker Klara att hon delvis kan finna vägledning i 

styrdokumenten men mer då det gäller arbete med texttyp än med genre. Genre nämns, 

precis som jag nämnde i min analys av styrdokumenten, i samband med litteratur och det är 

den koppling Klara vill göra. Texttyp tycker hon känns mer konkret framställd i 

styrdokumenten.  

 När jag och varje informant kom in på om styrdokumenten även kunde orsaka en viss 

problematik angående deras individuella arbete med de båda begreppen, då genre nämns i 

samband med litteraturvetenskap och texttyp i samband med textskapande, kunde de inte 

hålla med om det. Carl menade att det är en pedagogisk uppgift lärarna ställs inför att fylla 

de båda begreppen med meningsfulla associationer och på så sätt skapa en rättvis och 

lättförstådd bild för eleverna.  

 Då alla fyra nämnde att styrdokumenten inte erbjuder någon större vägledning valde de 

att istället prata om de nationella proven i svenskämnet och deras stora roll i 

undervisningen. Ulla, Carl och Cecilia pratade alla om hur mycket förberedelserna inför de 

nationella proven styr deras planering och strukturering inför lektionerna. Cecilia säger att 

det är lärarnas skyldighet att eleverna får den undervisning i textskapande de har rätt att 
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kräva. De nationella proven ligger ständigt som ett moln över lektionsplaneringen. Ulla, Carl 

och Cecilia tror alla tre att de flesta svenskämneslärarna ute i skolvärlden även de planerar 

sin undervisning utefter de nationella provens uppbyggnad. En aspekt som Ulla nämner kring 

de nationella proven är att hon finner dem för inriktade och anpassade för elever med en 

samhällsvetenskaplig utbildning. Hon kritiserar provkonstruktörerna och menar att många av 

hennes elever som läser naturvetenskap inte kommer att ha någon användning av de 

journalisttexter, exempelvis insändare, som ingår i de nationella proven. Istället vill Ulla få 

sina elever att fokusera på grammatisk samt idiomatisk korrekthet i skrift och språk. 

Svenskundervisningen bör vara anpassad efter vilka yrken hennes elever kan tänkas välja i 

framtiden. Även Klara har vissa invändningar mot de nationella proven och tycker att de 

berättande textformerna måste ”ge bort onödigt stort utrymme” för exempelvis 

argumenterande, reflekterande och resonerande texter.  

4.2.4 Lärarnas åsikter kring ett gemensamt fackspråk 

När jag i varje enskild intervju kommer in på frågan kring ett gemensamt fackspråk för lärare 

får jag enhetliga svar från Ulla, Carl, Klara och Cecilia. De anser alla att det är en bra idé att 

utveckla ett gemensamt fackspråk och klara ut krångliga begrepp som texttyp och genre. Carl 

kommer in på att alla lärare använder sig av begreppen på olika sätt och att det då blir en 

rättssäkerhetsfråga eftersom de står med i styrdokumenten och styr vad eleverna ska lära 

sig om vad. Han anser dock inte att begreppen bör klaras ut för sin egen skull, då han har sin 

egen uppfattning kring dem, men istället för elevernas välbefinnande. Något Carl skulle vilja 

se i framtiden är att denna diskussion kring ett gemensamt fackspråk tas upp till debatt och 

att någon form av forskargrupp tillsätts för att alla ska kunna enas kring rättssäkerheten i 

svenskundervisningen. Kanske behöver inte forskningen leda någonstans på en gång, utan 

det viktiga är debatten som skapas inom kulturvärlden. Dessutom anser Carl att så länge 

eleverna ändå förstår vad han menar i sitt språk i undervisningen är situationen ”okej”. 

 Ullas svar kan liknas vid Carls och även hon anser att ett gemensamt fackspråk skulle 

behövas. Hon menar att en av orsakerna kring läraryrkets låga status i dagens samhälle beror 

på just det här, att vi inte har något gemensamt fackspråk och uttrycker oss utan bestämda 

pedagogiska termer. Detta är något lärarkåren ofta beskylls för men samtidigt är det ingen 

”dygd” att uttrycka sig på så sätt att ingen annan förstår det vi säger, menar hon. Det är en 
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svår balansgång mellan att använda sig av förfinade termer och ändå få folk som berörs av 

skolsektorn att förstå vad vi menar när vi diskuterar just de här två begreppen. 

 Cecilia anser, precis som Carl, att ett fackspråk skulle vara nödvändigt, men inte för sin 

egen skull utan istället för elevernas. Hon har sina klara uppfattningar om sin användning av 

genrer och texttyper i undervisningen men menar att det skulle underlätta för eleverna och 

deras inlärning om det fanns ett gemensamt metaspråk att använda. Vidare precis som Ulla 

tycker även Cecilia att läraryrkets status måste höjas och att ett gemensamt fackspråk är ett 

steg i rätt riktning, men denna process kommer att ta tid och till dess att det finns en lösning 

är det var lärares skyldighet att se till så att eleverna lär sig att förstå begreppen ändå. 

 Klara vill prata om svårigheten i att finna en tydlighet i det språk som används inom 

svenskundervisningen vilket stör kommunikationen mellan lärare och elever. Hon frågar sig 

själv hur man blir tydlig och kommer underfund med att det är just på begreppsnivå 

förändringen och förenklingen måste ske för att kunna exempelvis höja statusen på 

läraryrket. Klara vill inte med detta säga att svensklärare inte har något gemensamt 

fackspråk utan hänvisar då istället till de begrepp som är allmänt utnyttjade av lärare inom 

litteraturvetenskapen i undervisningen.  

4.2.5 Undervisningen kring genrer och texttyper i praktiken 

När det gäller hur undervisningen kring genrer och texttyper såg ut i praktiken arbetade alla 

fyra informanter på liknande sätt. Vid undervisningen av just textskapande använde sig Carl, 

Cecilia, Klara och Ulla sig av begreppet texttyp. Klara är även noga med att skilja mellan 

genre och texttyp i sin undervisning och vill bara referera till genre inom utlärningen av 

litteraturhistoria och texttyp för textskapande. Som tidigare nämndes tyckte de alla fyra att 

de nationella proven mycket styr deras sätt att arbeta och hur de ska lägga upp 

undervisningen. Rent konkret när de pratade om undervisningen i praktiken visade det sig 

att Ulla, Cecilia och även Carl väljer att arbeta välstrukturerat när det gäller textskapande 

inom olika former av texttyper. Carl säger bland annat att han har skapat en matris i 

pappersform som innehåller alla de delar och stilistiska drag en viss texttyp innehar och att 

han sedan tillsammans med sina elever går igenom de olika typerna av text grundligt. På så 

sätt lär sig eleverna att producera egna texter samt att analysera andras, menar Carl. 
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  Klara väljer mer att skapa en meningsfull och rolig kontext för eleverna och deras 

textskapande. Som ett konkret exempel tar hon upp att hennes elever får se filmen ”Troja” 

och sedan ta rollen som kringresande reportrar vilka följer i krigets spår och skriver 

reportage om olika händelser. För att lära eleverna hantverket för olika utvalda texttyper i 

årskurs ett på gymnasiet har Klara först en allmän genomgång kring olika texttyper. Sedan 

delar hon in grupperna i par där sedan varje par får ansvar för att ta reda på hur en viss 

speciell texttyp är uppbyggd. Sedan skapas tvärgrupper där eleverna får redovisa och 

beskriva alla de komponenter den texttyp de hade ansvar för ser ut. Klara berättar att hon 

sedan brukar gå igenom alla de olika texttyperna med eleverna så att ingen viktig 

beståndsdel i texterna missas. Efter detta får eleverna producera sina egna texter med 

tillhörande kamratrespons, i enlighet med den skrivprocessen. I trean på gymnasiet får 

Klaras elever arbeta endast med texttyperna ”essä” och ”krönika” och arbetar även här med 

skrivprocessen.  

5.0 Tolkning och utvärdering av intervjusvaren 

I detta avsnitt tolkar och utvärderar jag de svar Ulla, Carl, Klara och Cecilia gav mig på de fem 

huvudfrågeställningar jag använde mig av vid intervjutillfällena: 

 Vad tänker du på när du hör begreppet genre?  

 Vad tänker du på när du hör begreppet texttyp? 

 Ger styrdokumenten dig någon vägledning i ditt arbete med genrer? 

 Behöver just begreppen genre och texttyp klaras ut för att kunna skapa ett 

gemensamt fackspråk för svensklärare? 

 Hur ser undervisningen kring genrer och texttyper ut i praktiken? 

Jag kommer att ställa de svar jag fick i kontrast till den tidigare forskning jag presenterat i 

uppsatsen. 

5.1.1 Genrebegreppet svårt att förklara 

Alla fyra informanter inledde sitt svar på frågan kring genrer att det är ett högst svårplacerat 

begrepp och att de har svårigheter med det. Detta svar kopplar jag direkt till Kuyumcu 

(2004) och Bergsten & Elleström (2004) som alla anser genrebegreppet innehålla ett vitt 

betydelseomfång och kan kopplas till exempelvis film, litteratur och textskapande. Intressant 
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är att Carl nämnde just filmkunskap som det första han tänker på i samband med 

genrebegreppet. Cecilias första tanke och beskrivning av genre går i linje med det Bergsten & 

Elleström (2004) förklarar att en genre är: nämligen en art, eller sort av ett slag. Dock verkar 

alla fyra informanter koppla genrebegreppet starkt till litteratur och läsning. Väsentligt är 

också att Ulla, Carl och Cecilia samtliga väljer att ta upp områdena epik, lyrik och dramatik 

som tre huvudkategorier för litteraturen, men även textskapandet, vilket jag direkt kopplar 

samman med Bergsten & Elleström (2004) som vill benämna de tre områdena som 

huvudkategorier inom litteraturvetenskapen. Carl talade om en x och y-axel där de tre 

huvudkategorierna befinner sig på en av axlarna och underkategorier den andra axeln. Med 

andra ord samma sak som Bergsten & Elleström (2004) diskuterar angående exempelvis 

dramatik som en huvudkategori för underkategorierna ”tragedi” och ”komedi”.  

När det gäller genrer i textskapande valde alla informanter att se genre som ett 

övergripande begrepp för många olika typer av texter. Kuyumcu (2004), Hellspong (2001) 

och Hedeboe & Polias (2008) beskriver en genre tillhörande en social kontext och Ulla, Klara, 

Cecilia och Carl uttrycker en likadan tanke angående genre i sina svar. Detta kan betyda att 

en viss situation skapas inför eleverna där en text måste produceras med ett tydligt syfte och 

en tydlig mottagare av den färdiga produkten. Rent konkret kan detta innebära att den 

övergripande genrerubriken kan vara en ”insändare” i en tidning. Däri ligger en socialt 

konstruerad kontext eleverna måste förhålla sig till. Sedan kan en insändare i en tidning 

innebära ett bruk av flera olika texttyper av exempelvis narrativ eller argumenterande natur.   

5.1.2 Texttyp mer konkret 

Till skillnad från Elmfeldts & Erixons (2007) tankar angående svårigheten i att avgöra var 

begreppet genre slutar och var begreppet texttyp tar vid verkade de informanter jag 

intervjuade enklare kunna dra gränsen. Informanterna hade alla klart uttryckta tankar 

angående vilka värden de lade in i begreppen genre och texttyp. Texttyp var mer konkret 

enligt lärarna, ett begrepp de enklare kunde identifiera än genre. Klaras, Carls och Cecilias 

svar väljer jag att tolka som att de alla menar att det ligger mer fokus på den stilistiska nivån 

och en explicit undervisning när de arbetar med begreppet texttyp, vilket jag direkt kopplar 

till Elmfeldt & Erixon (2007) som menar att det är språkinterna funktioner som definierar en 

viss texttyp. Cecilia hade liknande svar som Elmfeldt & Erixon (2007) när hon talade om 

texttyp som ett begrepp underordnat genre. Konkret sa Cecilia att hon anser olika texttyper 
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ingå i ett större sammanhang vilket överensstämmer med det Elmfeldts & Erixons (2007) 

åsikter bekräftar: att eftersom genrebegreppet är en social konstruktion blir det överstående 

texttypsbegreppet. Cecilia och Carl var även bestämda i sina kommentarer angående vilka 

olika texttyper det finns och nämnde exempelvis narrativa och argumenterande texter vid 

intervjuerna. Deras kommentarer överensstämmer med den forskning som Hellspong & 

Ledin (1997) har gjort kring texttypsbegreppet där just narrativa och argumenterande texter 

tas upp tillsammans med även utredande och beskrivande. Ulla, å sin sida, berättade och 

förklarade att när hon använde sig av begreppet texttyp i sin undervisning gav det eleverna 

en signal om att just texter skulle produceras. Elmfeldts & Erixons (2007) beskrivning av 

texttyp anser jag placera begreppet på en mikronivå där den implicita undervisningen är 

väsentlig och detta förklarar Ullas åsikter om sina elever och de enklare förstår texttyp. 

Mikronivån innebär mer utvecklad konkretisering av texttypsbegreppet vilket i sig betyder 

en djupdykning ned i textuppbyggnad och stilistiska figurer vilket elever har lättare att förstå 

och bearbeta. 

5.1.3 Styrdokumentens vägledning 

De informanter jag intervjuade var alla eniga om att styrdokumenten (GY11) inte gav dem 

någon vägledning i deras arbete med begreppen genre och texttyp i undervisningen. De 

ansåg alla att de i kursplanernas ”centrala innehåll” kunde finna vad de ska hinna ta upp i 

undervisningen men att de alla kunde sakna mer styrning i hur den ska se ut. När jag kopplar 

deras svar till min analys av hur styrdokumenten förhåller sig till genre och texttyp reellt 

förstår jag mina informanters kritiska förhållningssätt till vägledningen. Styrdokumenten är 

inte konsekventa i sitt bruk av de båda begreppen kopplat till olika undervisningsmoment 

inom svenskämnet. Exempelvis refererar genrebegreppet till litteraturvetenskap under en 

del av styrdokumentens målsättningar för elever samtidigt som det under en annan del inte 

används alls i koppling till litteraturvetenskap. Detta inkonsekventa bruk av genrebegreppet 

skapar inte en röd tråd som kan vägleda lärarna, det vill säga mina informanter, i deras 

arbete med begreppet. Dessutom hindrar det en progressiv utveckling mot att kunna skapa 

en tradition och ett förhållningssätt till begreppsbruket i framtiden. 

Däremot brukas begreppet texttyp konsekvent i samband med styrdokumentens 

målsättningar av vilka texter eleverna ska lära sig att producera och bryta ned. Detta är 

relativt logiskt med tanke på den tidigare forskning jag har presenterat samt mina 
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informanters intervjusvar av texttypsbegreppet då båda uppsatsdelarna beskriver texttyp 

som mer lättillgängligt och konkret.  

 Vid diskussionen under intervjuerna angående den potentiella problematik som kan 

uppstå med tanke på det inkonsekventa bruket av genrebegreppet i styrdokumenten (GY11) 

fick jag det intressanta svaret att det inte fanns någon sådan problematik hos någon av 

informanterna. Ingen av dem ansåg det föreligga något problem trots det inkonsekventa 

begreppsbruket utan menade alla att det ligger i deras uppgift som pedagoger att fylla både 

texttyps- och genrebegreppet med meningsfulla associationer inför sina elever. Till skillnad 

från mina informanter anser jag att de säger emot sig själva till viss del. Det föreligger just en 

komplikation i det inkonsekventa begreppsbruket då det inte ger någon vägledning. Istället 

skapar det ytterligare en arbetsbörda då lärare på egen hand måste försöka skapa ett sätt 

att förhålla sig till begreppsbruket i undervisningen. 

 Dessutom anser mina informanter att de istället finner den vägledning de behöver i 

undervisningsmomentet som behandlar de nationella proven eleverna ska skriva. Även här 

kan jag tycka att informanterna går emot sig själva genom att lägga ett stort 

vägledningsansvar på de nationella proven istället för de utarbetade styrdokumenten som 

ska finnas till hands för att hjälpa lärare i deras undervisning. Visserligen är de nationella 

proven en stor del av undervisningen och ett stort fokus läggs på dem, men samtidigt kan de 

inte likställas med de rådande styrdokument som finns till för lärare och som ska skola in 

dem i undervisningstraditioner där målen för eleverna ligger på en nationell nivå. Samtidigt 

är inte styrdokumenten konsekventa, vilket kan förklara lärarnas val av att förlita sig på de 

nationella proven. 

5.1.4 Fackspråk – en nödvändighet 
Det tydligaste och mest explicita som kan utvinnas ur alla informantsvar angående 

nödvändigheten kring ett gemensamt fackspråk är att alla var eniga i sina individuella svar. 

Ett gemensamt fackspråk skulle, precis som Ulla, Klara, Cecilia och Carl uttryckte, kunna vara 

ett led i att öka statusen på läraryrket och specifikt för svensklärare. Andra branscher och 

yrkeskategorier har väl utvecklade diskurser med begreppsapparater som har utvecklats 

över tiden. Yrkesgrupper som ekonomer och jurister har i sina fackspråk fler 

områdesspecifika begrepp med stor innebörd som kan förklara olika ekonomiska fenomen 

och företeelser. Visserligen verkar svensklärare idag ha svårt att kunna skapa ett gemensamt 
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fackspråk om man ska tyda det Klara och Ulla svarade i intervjuerna. Elevernas rätt till en 

kvalitetssäkrad undervisning sätts i första rummet och då kan det uppstå problem om 

lärarnas begreppsapparat ligger på en språklig nivå eleverna inte har erövrat än. Samtidigt 

sade Carl att det även skulle vara bra för elevernas välbefinnande om ett gemensamt 

fackspråk för svensklärare kan skapas. Med detta anser jag att Carl hänvisar till svensklärares 

svårigheter att använda just begreppen genre och texttyp konsekvent i undervisningen och 

inför eleverna. En konsekvent användning av begreppen skulle öka elevernas förmågor att 

känna igen vad som åsyftas med en genre respektive texttyp.  

 Skulle dessutom ett gemensamt fackspråk bildas är det inte omöjligt att styrdokumenten, 

efter en parallell utveckling, i framtiden även de tillhandahåller ett konsekvent bruk av genre 

och texttyp. Detta är något lärare måste ställa sig bakom och inte bara finna sig i att det 

faktiskt är ”okej” så länge eleverna förstår vad olika begrepp betyder.   

5.1.5 Undervisningen i praktiken 

Informanternas svar på hur deras undervisning ser ut rent konkret är intressant att analysera 

ur ett genrepedagogiskt perspektiv. Alla informanter väljer, av deras svar att tyda, att jobba 

med en systematisk utlärning av olika textformer. Denna typ av systematiska 

textundervisning kan kopplas starkt till den genrepedagogik som är sprungen ur den 

australiska genreskolan, även kallad Sydneyskolan. Enligt Per Holmberg (2008) representerar 

Sydneyskolans genrepedagogik just denna systematiska nedbrytning av olika texter. Mina 

informanters egen undervisning går ut på att steg för steg åskådliggöra en texts olika 

byggstenar på en metanivå och på så sätt skapa en explicit undervisning som är lätt för 

elever att ta in, så som Sydneyskolan förespråkar (Holmberg, 2008). 

 Dessutom väljer Klara att bygga sin undervisning kring textskapande i enlighet med 

Sydneyskolan när det kommer till att skapa en kontext för texten. Klara nämnde att hon har 

brukat låta sina elever se på filmen ”Troja” och sedan fått agera kringresande reportrar som 

följt med i olika scener från filmen och sedan fått författa olika sorters texter som Klara valt 

ut. Detta kan kopplas till den grund Sydneyskolan bildades kring där ett större arbete kring 

stenar skapades med en didaktisk tanke att få eleverna att skriva och lära sig olika sorters 

texter, taget ur skolverkets ”Greppa språket” (Olofsson (red.) 2012). 
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 Något intressant att analysera är begreppsbruket hos de intervjuade lärarna. Även om de 

alla fyra arbetar efter och lägger upp sin undervisning på ett sätt som starkt kan kopplas till 

genrepedagogiken väljer de alla att inte använda sig av just begreppet genre. Istället väljer 

de att konsekvent bruka begreppet texttyp då de anser eleverna lättare kunna behärska och 

skapa en förståelse för det. Detta begreppsbruk går emot den begreppsapparat Per 

Holmberg (2009) väljer att använda inom området ”textskapande”. Det mina informanter 

anser vara olika texttyper, exempelvis narrativa och argumenterande texter, vill Holmberg 

(2009) benämna som olika basgenrer. Enligt den genrepedagogik som finns och dess 

tillhörande termer verkar Holmbergs val av begreppet basgenrer vara ett bättre alternativ än 

texttyper då det går i samma linje rent begreppsmässigt som den nämnda och erkända 

genrepedagogiken. 

6. Diskussion och slutsatser 
Denna uppsats syfte är att undersöka huruvida min hypotes om att svensklärare har svårt att 

hantera begreppet genre kan verifieras eller falsifieras. Jag anser att det inkonsekventa 

bruket av de två begreppen kan skapa en svårighet i att skapa en undervisning inom 

området ”textskapande” på svenskkurserna på gymnasiet. Efter en analys av de 

styrdokument som reglerar skolan går det att se att styrdokumenten (GY11) är utformade 

för att ge vägledning åt lärare i deras undervisningsplanering. Detta betyder att lärare måste 

förhålla sig till dokumenten på ett eller annat sätt, vilket skapar en beroendesituation där 

oklara riktlinjer kan orsaka problematik. Resultatet från intervjuerna visar att informanterna 

redan inledningsvis har svårt att direkt formulera definitioner kring vad de anser begreppet 

genre rent konkret kan kopplas till. Undersökningens begränsade omfång har tyvärr varken 

kunnat ge några större eller generella kvantiteter av information att omvandla till slutsatser. 

Tanken var att intervjua fem svensklärare, men på grund av lärarnas allmänna tidsbrist samt 

deras planering och utförande av de nationella proven blev antalet informanter i denna 

studie fyra i slutändan. Även om antalet informanter blev färre än beräknat anser jag att det 

inte har påverkat resultatet nämnvärt. Det går att se tydliga mönster i den information jag 

har sammanställt och dessa mönster finns hos alla de fyra informanterna. 

 Begreppet genre är svårdefinierat för lärarna och den första kopplingen den övervägande 

delen av dem gjorde var till litteraturvetenskapen. Det var en självklarhet att genre ska 
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förklara och kategorisera olika typer av litterära verk, i likhet med hur Bergsten & Elleström 

(2004) väljer att definiera begreppet. Lärarna använde sig även av genre inom textskapande 

och gav då exempel på hur olika texter kunde fungera som texter respektive undertexter. 

Denna kategorisering av texter åskådliggör ett behov hos lärarna att kunna urskilja specifika 

texter vars mönster präglar en viss typ av text. Det intressanta med denna kategorisering av 

texter med en genre som en överstående kategori som informanterna gjorde, är att det kan 

kopplas till hur de sedan använder sig av begreppet i praktiken. När alla informanter, 

förutom Klara, valde att använda sig av genre inför sina elever verkade de ha för avsikt att 

skapa ett konstruerat socialt sammanhang för att få textskapandet meningsfullt. Trots att 

detta går i linje med den genrepedagogik som är på väg att erövra klassrummen i de svenska 

skolorna verkade inte informanterna ha vare sig någon större eller någon konkret insikt i den 

typen av pedagogik. Det som går att utläsa ur den situationen är att genrepedagogiken kan 

ha tagit sin in i den svenska språkundervisningen via någon annan kanal, som exempelvis de 

nationella proven som alla informanterna ofta vände sig till för att få vägledning. 

 Diskussionen om texttyper var mer konkret och begreppet mer lätthanterligt för lärarna. 

Detta kan bero på att själva ordet texttyp har en mer konkret betydelse än genre och att det 

används flitigt i undervisningen kring textskapande. Lärarna valde att arbeta mycket med en 

explicit undervisning för att tydliggöra stilistiska drag i olika texttyper vilket skapar en 

tydlighet i den systematiska genomgången av en viss texttyp. Detta kan i sin tur ha skapat ett 

underliggande tvång för lärare att uttrycka sig så enkelt och konkret som möjligt, vilket 

skapar den starka kopplingen mellan begreppet texttyp och textskapande. 

 Den starkaste slutsatsen som kan dras utifrån min undersökning är att uppfattningarna 

kring begreppet genre, och även begreppet texttyp, är skilda och otydliga enligt svensklärare 

i skolorna. Vad detta beror på går att diskutera i vidare mening, men jag ser tre faktorer, 

nämligen: styrdokumentens diffusa vägledning, avsaknaden av ett gemensamt fackspråk 

samt de nationella provens vägledning i det dolda. 

 De styrdokument (GY11) som finns till hands och som nyligen reviderades är inte 

konsekventa i sitt bruk av begreppen genre och texttyp. Detta innebär att lärare har svårt att 

kunna vända sig till de dokument som vanligtvis ska hjälpa och styra in deras undervisning på 

rätt väg. I och med detta tappar lärarna förtroendet för styrdokumenten, vilket kan ses i de 
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svar jag fick i min undersökning där informanterna säger att de oftast inte vänder sig till de 

dokument som finns till hands. Istället väljer de att utifrån sina egna erfarenheter eller andra 

vägledande dokument planera undervisningen och göra den till en meningsfull inlärning för 

eleverna. Detta kan innebära ett problem för skolväsendet och dess mål för eleverna då 

dokumenten borde vara noggrant framställda för att skapa riktlinjer och mål som är viktiga 

för elever att nå upp till och behärska. Hade Skolverket istället varit tydligare och mer 

konsekventa i sitt bruk av genre och texttyp, som exempelvis i enlighet med Elmfeldt & 

Erixon (2007), samt till vilka områden inom svenskundervisningen de är kopplade till skulle 

lärarna enklare kunna skapa en bild över de båda begreppens innebörd. 

 Till lärarnas försvar måste det tilläggas att de inte finner några större svårigheter i att 

kunna undervisa om textskapande. Trots den diffusa förståelsen kring genre och texttyp 

anser de att de lyckas lära ut textskapandets hantverk till sina elever på ett meningsfullt sätt. 

Jag tror att det är här de nationella proven kommer in som en stark vägledning för lärarna. 

Enligt de intervjusvar jag fick planerade informanterna mycket av sin undervisning kring 

textskapande utefter hur de nationella proven är utformade. Detta ter sig naturligt då alla 

informanter kände en skyldighet att förbereda sina elever väl inför de nationella proven. Det 

intressanta med lärarnas förlitande på de nationella proven som vägledare är att jag tror att 

Skolverket till liten del är medvetet om detta. Enligt min uppfattning borde Skolverket bli 

mer medvetet om hur stor del av undervisningen de nationella proven tar upp i 

svenskämnet. Skulle Skolverket bli medvetet om detta kanske en starkare koppling skulle 

kunna göras mellan styrdokumenten och de nationella proven för att reda ut det 

inkonsekventa bruket av genre och texttyp.  

 En till intressant diskussion jag kom in på med mina informanter var hur pass mycket 

avsaknaden av ett gemensamt fackspråk även det kunde ligga som grund för den svårighet 

de hade att placera begreppet genre. De ansåg alla att ett gemensamt fackspråk för 

svensklärare skulle kunna kvalitetssäkra svenskundervisningen. En utredning av diffusa 

begrepp, exempelvis genre och texttyp, som kan ligga öppna för individuella tolkningar för 

lärarna skulle möjligtvis även kunna skapa en större samhörighet och stolthet för den 

professionella rollen som svensklärare. Detta skulle i sin tur kunna vara ett steg närmre mot 

den vision som finns idag att stärka undervisningen i Sverige och locka mer ambitiösa och 

målinriktade individer till yrket. Ett led i processen att skapa ett gemensamt fackspråk skulle 
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kunna vara att anamma och föra in den genrepedagogiska debatten ännu mer i skolorna och 

lärares professionella yrkesroller. Jag tycker att det sättet Per Holmberg (2009) väljer att se 

på genre i undervisningen, som grundar sig i den australiska Sydneyskolans genrepedagogik, 

kan vara klokt att utveckla i de svenska skolorna idag. Holmbergs (2009) idéer kring genrer 

och basgenrer skulle skapa ett mer konsekvent och enhetligt fackspråk för lärare utan att 

texttypens enkla och konkreta innebörd skulle försvinna. Genom att byta ut texttyp mot 

basgenrer skulle begreppsanvändningen förenklas eftersom genre och basgenre, helt logiskt, 

ligger varandra närmre än genre och texttyp. 

 Jag tror, som jag nämnde, att svaret ligger i genrepedagogiken. Den kan erbjuda en 

förenkling både på en begreppsnivå samt undervisningsnivå. Sett utifrån de intervjuresultat 

jag fick verkar lärare redan omedvetet arbeta enligt den genrepedagogiska mallen rent 

undervisningsmässigt. Skulle lärare bli mer medvetna kring detta och utifrån det skapa ett 

fungerande metaspråk kring undervisningen i textskapande kan det vara ett första steg till 

ett gemensamt fackspråk och att läraryrket blir en mer attraktiv yrkeskategori på 

arbetsmarknaden. 

 Det som i slutändan är det viktigaste resultatet min undersökning har bidragit med är att 

trots skilda och diffusa uppfattningar kring genre och texttyp tycker mina informanter att de 

har lyckats skapa en meningsfull undervisning för sina elever. Detta visar att lärarna har en 

undervisningsgrund de själva har utvecklat att stå på, men att den skulle kunna förbättras 

med ett väl fungerande gemensamt metaspråk inom svenskämnet.  

 Jag anser härmed att jag har uppnått syftet med min undersökning. Syftet var att 

undersöka huruvida begreppet genre är svårt för lärare att hantera. Jag anser även att min 

hypotes kan verifieras till viss del. Lärare har svårt för hur de ska förhålla sig till begreppet 

genre men det har inte skapat någon problematik i hur en meningsfull undervisning ska 

läggas upp. Denna undersökning kan också ligga som grund för nya undersökningar som 

exempelvis fördjupningar i de nationella provens betydelse för svenskundervisningen, hur 

genrepedagogiken har gett sitt uttryck i undervisningen samt hur lärare egentligen förhåller 

sig till styrdokumenten. 
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Bilaga: frågeformulär till intervju 

 

FRÅGEFORMULÄR TILL INTERVJU – C-UPPSATS, SVENSKA 4 

 

Fråga 1: 

 Vad tänker du på när du hör begreppet genre? 

 

Fråga 2: 

 Vad tänker du på när du hör begreppet texttyp? 

 

Fråga 3: 

 Ger ämnesplanerna dig någon vägledning i ditt arbete med genrer? 

 

Fråga 4: 

 Hur använder du dig av begreppet genre i din undervisning? 

  

KOMPLETTERANDE FRÅGOR: 

 Fick du någon utbildning kring begreppet genre under din lärarutbildning? 
 Behöver just begreppen genre och texttyp klaras ut för att kunna skapa ett 

gemensamt fackspråk för svensklärare? 
 Är det viktigt för din egen del att särskilja de olika begreppen?  
 Vad tror du dina elever lägger in i begreppen genre och texttyp? 
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