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Sammanfattning

Elevers möte med skolan innebär ett möte med ett brett innehåll som innefattar en uppsjö 
av olika sätt att använda språk. Denna variation i språkande har inte alltid visat sig vara  
tydligt uttalat för eleven. En hel del forskning har riktats mot undersökning av de texter 
elever möter och de språkliga praktiker som kringligger texterna. När det däremot kommer 
till elevens uppfattningar av texter har forskningen visat sig vara begränsad; detta gäller i 
synnerhet skrivande i olika genrer. Syftet med uppsatsen är således att öka förståelse inom 
området. 

I  studien  intervjuades  12  elever  i  årskurs  5  om deras  uppfattningar  av  skrivande.  De 
huvudsakliga  teoretiska  influenserna  hämtades  från  genre och  fenomenografi.  Samtalet 
baserades på elevernas  egna texter  i  narrativ  och beskrivande genre.  I  analysen söktes 
beskrivningskategorier  av  elevernas  olika  sätt  att  uppfatta  texttypers  skilda  strukturer. 
Respektive elevuppfattning jämfördes sedan mot den nivå av funktion och organisation 
som återfanns i elevens egen berättande text.

Ur analysen trädde två skilda beskrivningskategorier fram: ett dynamiskt genrebegrepp och 
ett  statiskt  genrebegrepp.  Elever  i  den  förstnämnda  kategorin  uppfattade  textens 
organisation som en produkt av textens funktion. Medan elever i den sistnämnda kategorin 
uppfattade textens organisation som en produkt av den skrivprocess och det textinnehåll 
som kringligger  texten.  Resultatet  av  textanalysen  visade  att  de  berättande  texter  som 
producerades av elever med ett dynamisk genrebegrepp i högre grad var mer utvecklade än 
motsvarade elevtexter skrivna av elever med ett statiskt genrebegrepp.

I slutskedet vägdes resultatet mot tidigare forskning om elevers skrivande. Där fördes en 
diskussion om huruvida elevers uppfattningar av metaspråk, texttyper och textskapande 
kan öka vår förståelse för elevers möte med olika genrer.

Nyckelord: Didaktik, Skriva, Elevtexter, Fenomenografi, Genre
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1 Inledning

I min strävan efter att förstå hur unga människor egentligen tänker har fundamentet för 
denna kandidatuppsats i didaktik blivit till. Att skapa en sådan förståelse har för mig – som 
för många andra – visat sig vara lättare sagt än gjort. Trots att barn växer upp i samma stad, 
samma skola  och samma skolklass  så  tyckts  de ändå ha en odödlig förmåga  att  tolka 
omvärlden olika. Från världen som helhet till minsta lilla beståndsdel. Ference Marton, och  
andra med honom, menar att det är när dessa uppfattningar om ett fenomen förändras som 
inlärning uppstår. Ifall vi lyckas lista ut hur en elev uppfattar något skulle vi således kunna 
förstå vilka brännpunkter som är centrala att fokusera på i vår undervisning – dvs. vad för 
grund hen ska få med sig ut i samhället. För hur mycket vi än betonar den fria viljan och 
elevens  individuella  läroplan så  tror  jag  –  som  förvisso  är  ett  barn  av  en  analytisk  
pedagogik – att vissa normer måste presenteras av oss pedagoger. Dessa normer kan sedan 
sjunka in och landa i eleven, inför hennes möte med världen utanför skolan. 

När det kommer till  språkande – vilket denna uppsats avser att behandla – har en viss 
teoretisk  grund  speciellt  fattat  mitt  intresse.  Teorin  är  en  del  av  det  större  ramverket 
Systemfunktionell lingvistik och benämns vid termen genre. Genreteorin har tagit fasta på 
vissa av de språkliga normer som finns i samhället. Dessa normer – dvs. normer som jag 
hävdar att elever bör delges – kan med fördel kopplas ihop med utbildning och har även 
tidigare kopplats ihop med utbildning. Vad som dock är mer sällsynt är studier av genre 
som fokuserar  elevers uppfattning av en viss aspekt  av språkande i  skolan.  Utifrån att 
dessa  två  närliggande  forskningsområden  skulle  kunna  kombineras,  men  sällan  har 
kombinerats tidigare, föddes grunden och drivkraften för att utföra den här studien.



2 Bakgrund 

Den svenska skolan har som riktlinjer att var elev ska få den kunskap som krävs för att i  
framtiden kunna delta i samhällets alla nivåer (Utbildningsdepartementet 2011, s 7). Varje 
nivå har ett eget innehåll och varje innehåll har sitt egna språk som innesluter ett visst 
tankesätt (Schleppegrell 2004, s 18). Inom skolnivån är tankesättet byggt på inlärning, en 
inlärning som nås genom läsning och skrivning (Folkeryd 2006, s 15). Att socialiseras in i 
skolan kan därför liknas vid att socialiseras in i en litracitetet (Rasinski & Deford 1988, s 
1).  Men  även inom skolans  ramar  finns  ett  brett  spann  av  differentierat  innehåll  och 
därmed även skilda litraciteter och tankesätt. Studier visar på att elever redan i lågstadiet 
måste känna till vad som kännetecknar en viss typ av text och därefter kunna skilja olika 
texter från varandra; trots att denna språkliga förmåga inte är uttalat av läraren behöver 
eleven en sådan insikt för att uppnå skolans krav (Hudson & Shapiro 1991; Kamberelis 
1999). Många unga barn har i viss mån uppvisat en förmåga att muntligen kunna skilja på 
texter, men när elever skriftligen måste skapa texter med olika syften och strukturer ökar 
antalet elever som får problem (Snow & Uccelli 2009). 

Vissa forskare har förklarat problemet med att grundskolans tidigare år i allt lägre grad 
hanterar  faktatexter  (bl.a  Duke  2000).  I  rak  kontrast  till  faktatexter  återfinns  i  stället 
narrativa texter som de texter som i högst grad fokuseras och problematiseras i de tidigare 
skolåren, och därmed den genre elever är mest införstådda med (Øgreid & Hertzberg 2009, 
s 452). En väg för att möta denna utmaning skulle därmed kunna vara att flytta lite av 
skolans  fokus från  narrativa texter  till  faktatexter,  men andra  forskare  hävdar  att  detta 
synsätt är för snävt. Beers och Nagy (2010, s 184) tillhör de sistnämnda och menar att bara 
för att vi ger en elev texter i samtliga skolnära genrer så är det ingen självklarhet att den 
eleven kommer nå färdighetskraven som ställs på henne. Författarna betonar att  elever 
måste ges redskap för hur de betraktar genre, att olika genrer såväl har olika målsättningar 
som skilda strukturer. 

Utöver skillnaden genrer emellan menar Folkeryd (2006, s 16) även att det är oklart för 
vissa elever vad som förväntas av dem språkligt, dvs. på vilket sätt de ska använda språket  
i skolan. Detta resonemang delas av Schleppegrell (2004, ss 5-6) som menar att även när 
pedagoger känner till vikten av att lära ut genrer saknas de verktyg eller den kunskap som 
krävs för att nå eleven och därmed förutsättningarna för att en fruktsam språkundervisning 
ska ta plats. Bristen i kommunikationen kan ha ett samband med det sätt eleven får lära sig 
literacitet, som i huvudsak baseras på lärarens uppfattning av hur instruktionerna bör ges 
(Barbeiro 2011). De få inslag av elevinflytande som faktiskt styr lärarens uppfattning är 
hur eleverna svarar på lärarens frågor eller elevernas prestation i lärarens uppgifter. Dessa 
resultat  anser  Barbeiro  vara  oroväckande då  undervisning  även bör  utgå  ifrån tidigare 
erfarenheter hos de personen som ska ta till sig det innehåll som lärs ut. Pope (2005) menar 
att ifall vi i stället söker i hur elever pratar om och kring sitt skrivande skulle såväl deras 
svårigheter  och problem som deras  styrkor  och lyckade prestationer  kunna träda fram. 
Enligt författaren är forskning om hur uppfattningar och metaspråk förhåller sig till elevens 
utveckling ändå väldigt knapp. Detta trots att elevers synsätt kan vara väldigt värdefulla för 
vår förståelsen av metaspråkets vikt. I denna brist och möjlighet tar den här uppsatsen vid. 



3 Litteraturöversikt

Den litteraturöversikt som nedan följer syftar till att bygga upp ett teoretiskt ramverk att 
hantera det problem som beskrivs i studiens bakgrund. Detta görs först genom att söka 
hjälp i hur tidigare forskning behandlat liknande frågor och därefter följer en redogörelse 
av centrala teoretiska utgångspunkter för den här studiens forskningsobjekt.

3.1 Tidigare studier

3.1.1 Elevers begreppsliggörande av skrivande

Om man avser att utforska hur eleven ser på sitt skrivande eller hur elevers skrivsituationer 
ser ut finns ett antal olika vinklar som forskare belyst fenomenet ifrån. Exempel på dessa  
är elevens textrörlighet (bl.a. Bergh Nestlog 2012; Folkeryd 2006; af Geijerstam 2006), 
elevens attityd gentemot skrivande (bl.a. Graham, Beringer & Fan 2007; McCarthey & 
Garcia 2005; Larsson 2011) och hur skrivinstruktioner påverkar elevens skrivande (bl.a 
Madigan 2007; Romeo 2008). Inga av dessa angreppssätt förtäljer dock hur elever själv 
uppfattar  eller  beskriver  skrivande som ett  enskilt  fenomen.  Således  kommer  inget  av 
dessa angreppssätt att behandlas något vidare inom ramen för den här uppsatsen. Det finns 
ett antal äldre studier som berör elevers begreppsliggörande av literacitet, men gemensamt 
för dem alla är att forskarnas fokus i synnerhet legat på läsning och inte skrivande (bl.a. 
Johns 1972; Weintraub 1965). Timothy V. Rasinski och Diane E. DeFord (1988) är ett 
undantag i ledet av äldre studier av literacitet. Forskarna väljer att försöka undersöka barns 
syn på läsande och skrivande genom att ställa fenomenen mot varandra. Resultatet visar att 
barnen får en lyckosam socialisation in i skolans värld ifall deras syn på skrivande och 
läsning  matchar  samt  ifall  barnets  begreppssyn  är  lättpåverkad.  Ifall  elevens  syn  på 
literacitet inte stämmer överens med klassrummets så väljer eleven antingen att anpassa sig 
till  skolvärlden eller stålsätta sig. Det sistnämnda innebär att  eleven håller kvar vid sin 
språksyn och tenderar att undvika läs- och skrivrelaterade aktiviteter i klassrummet. Trots 
att Rasinski och DeFords resultat är intressanta för den här studien så behandlar deras teori 
nästan uteslutande läsande. Detta innebär att den inte kommer beskrivas närmare.

En äldre svensk avhandling, som framförallt behandlar elevers syn på läsande, är den av 
Gösta Dahlgren och Lars-Erik Olsson (1985). Deras studie syftar till  att undersöka hur 
förskolebarn ser på läsningens form och funktion, dvs. elevernas uppfattningar av hur och 
varför vi läser. Vidare vill forskarna undersöka ifall barnets uppfattning förändras efter de 
börjar skolan. Detta görs genom att intervjua barnen när de går i förskolan och sedan ett år 
efter när de startat skolan. Metodteorin som styrt såväl behandling av data som analys av 
resultat omnämns som fenomenografi. Fenomenografi är en ansats som är framtagen för 
att beskriva samband och skillnader i individers syn på ett utvalt fenomen – i synnerhet 
inom en pedagogisk kontext (Larsson 1983). Både Dahlgren och Olssons avhandling och 
den här uppsatsen berör studieområdet literacitet i förhållande till elevers uppfattningar. 
Således  kommer  även  den  följande  studien  söka  stöd  ifrån  den  fenomenografiska 
traditionen;  en  närmare  presentation  av  ansatsen  följer  nedan.  Dahlgren  och  Olsson 
analyserar  dock  till  stor  del  sin  data  efter  psykologisk  teori  och  fokuserar  bl.a.  på 
bakgrunden till  elevers  syn på läsande som plikt respektive möjlighet,  teori  som tidvis 
skulle kunna vara intressant men som går utanför den genremässiga problematik som den 
här studien står inför. Forskarna gör dock ett relevant försök att utläsa ett samband mellan 
läsuppfattningar i förskolan och läsprestationer i skolan. Fastän en liknande undersökning 



på skrivande  inte  skulle  ha varit  möjligt  inom den här  uppsatsens ramar,  så  har  deras 
ambition att undersöka sambandet mellan elevens uppfattning och elevens skapande legat 
till grund för den här studien, men då med fokus mot skrivande.

Ett mer skrivinriktat angreppssätt beskriver Luís Filipe Barbeiro (2011) i sin artikel om 
elevers metaskrivande, dvs. elevers skrivande om sitt skrivande. I artikeln undersöks ett 
antal elevers skrivande genom att eleven själv får uttrycka sin syn på vad skrivande är 
genom  att  komponera  en  text  om  fenomenet.  Berbeiros  vill  undersöka  ifall  fokus  på 
elevers  metakognitiva  nivå  kan  hjälpa  oss  pedagoger  att  utveckla  elevers  språkliga 
kunskaper, dvs. hur elevens syn på sin egna skrivprocess kan hjälpa oss förstå framgångar 
eller  svårigheter  i  skolan.  Elevernas  texter  undersöks  både  kvantitativt  och  kvalitativt. 
Resultatet visar bland annat att elevernas fokus i hög grad riktades mot formalistiska drag 
av skrivande, medan faktorer som genre hamnade i skymundan. 

I vidare användning av metakognition kommer, liksom i Barbeiros fall, Flavells (1976) 
beskrivning  av  begreppet  att  användas:  ‘‘metacognition  refers  to  one’s  knowledge 
concerning one’s own cognitive processes or anything related to them’’ (Flavells 1976, s 
232). Ett  flertal forskare har försökt förstå  hur metakognition syns i  praktiken och vad 
metakognitiva  färdigheter  kan  få  för  konsekvenser  för  individer  (se  bl.a.  Baggetun  & 
Wasson 2006; Dinsmore, Alexander, & Loughlin 2008; Kaplan 2008; Kulikowich, Mason, 
& Brown 2008; Lacon de De Lucia & Ortega de Hocevar 2008; Mason & Shriner 2008; 
Schunk & Zimmerman 2007). Den mest intressanta, i både Berbeiros och den här studiens 
fall, är Kate Ruttles (2004) studie om hur barns metakognitiva kunskap kan utvecklas i 
klassrummet  och  vad  det  får  för  konsekvenser  för  deras  skrivande.  Ruttle  menar  att 
metakognition  uttrycks  via  ett  metaspråk  som byggts  över  en  lång  tid  utifrån  elevens 
försök att skapa mening i sin tillvaro. Elevens metaspråk är därför till stor del format av 
klassrummet och de diskussioner, instruktioner och samtal som eleven mer eller mindre 
aktivt  deltagit  i.  Berbeiro  (2011)  väljer  sedan  att  fokusera  sin  teoretiska  ram mot  tre 
områden varav de två första the conference method och collaborative writing fokuserar på 
hur  kollektivet  kan  påverka  individen.  Eftersom den  här  studiens  problemområde  mer 
riktats mot hur elevens egna uppfattning påverkar den egna produkten kommer områdena 
inte presenteras något vidare här. De tredje området fokuserar individens relation till sitt 
egna skrivande och är därför relevant även för den här studien. Berbeiro beskriver att det 
finns olika dimensioner för att belysa relationen: individens attityd mot skrivande, deras 
sätt att tala om sitt skrivande och deras begreppsliggörande av skrivande (bl.a. Graham, 
Berninger, & Fan 2007; McCarthey & Garcı´a 2005; Romeo 2008). Dessa dimensioner 
kan  observeras  genom att  studera  hur  individen  agerar  i  situationer  där  relationen  till 
skrivande är tydlig. Ett mer aktuellt sätt är dock att i stället utgå ifrån hur eleven själv 
uttrycker sin syn på sitt skrivande. Detta kan göras genom att antingen intervjua eleven om 
ämnet eller låta eleven skriva om detsamma. Utifrån Berbeiros avsikt att ur ett bredare 
perspektiv  studera  skrivprocessens  (dvs.  skrivandets  form  –  hur  skrivandet  ”går  till”) 
utveckling över tid väljer han att låta eleverna skriva ner sina tankar. Han tar hjälp av ett  
flertal  lärare  att  samla  in  data  utifrån  en  aktivitet  som  innehåller  metaskrivande. 
Angreppssättet ger Berbeiro en bred arsenal av möjligheter att finna mönster i hur elever 
uppfattar skrivande på en grundnivå, utifrån vad eleven väljer att skriva på papperet. 

Den här studien kommer i stället baseras på intervjuer för att på ett djupare vis undersöka 
hur  några  få  elever  ser  på  sitt  skrivande.  Enligt  Berbeiro  kan  interaktionen,  som 
kännetecknar  en intervjusituation,  vara ett  medel för att  leda  eleverna in i  den diskurs 
forskaren utreder. Utifrån en annan vinkel på elevers skrivande kommer således studien 
bygga vidare på Berbeiros teoretiska grund och resultat, dvs. ett metakognitivt perspektiv 



på elevers skrivande och problematiken kring elevers formativa syn på skrivande. 

På samma linje som Berbeiro följer Nora Scheuers et  al. (2006) artikel som behandlar 
elevers begreppsliggörande av deras egna skrivprocess. Studien rör sig inom psykologins 
traditioner och ställer utveckling av tänkande i relation till hur elever beskriver den egna 
skrivprocessen. Detta görs i en intervjusituation där forskaren spelar in hur elever i olika 
årskurser pratar om fenomenet. Med hjälp av fyra bilder om skrivprocessen och tillhörande 
frågor, för eleven prata om sitt skrivande. Analysen behandlar hur elevers sätt att se på 
skrivande  förändras  och  utvecklas  genom  skolåren.  Forskarna  tittade  på  elevernas 
tankeprocesser  i  skrivandet  genom processer  med  ökande  kognitiv  svårighetsgrad  och 
internalisering.  Slutsatserna landar  i  att  vi  pedagoger måste  uppmana elever  att  tydligt 
uttrycka hur de ser på sin skrivprocess, så att vi kan hjälpa eleven att se över sitt egna 
synsätt  och  sedan  omformulera  sin  syn  på  fenomenet.  Elevernas  syn  på  fenomenet 
skrivande blir således en utgångspunkt för lärares pedagogiska planeringar. Nora Scheuer 
et  al.  (2006)  menar  att  trots  att  en  hel  del  forskningsstudier  undersökt  kognitiva  och 
sociokognitiva processer kring textskapande (bl.a. Bereiter  & Scardamalia 1987; Dyson 
1989;  Scardamalia  & Bereiter  1991) så  är  området  kring hur barn får  ta  del  av dessa 
processer relativt oberört. 

Scheuer delar upp sitt teoretiska ramverk i tre delar: elevers syn på tänkande, elevers syn 
på det lärande sinnet och en redogörelse från psykologers till barns syn på skrivande. Även 
om alla delar kan ha en viss relevans för elevers begreppsliggörande av literacitet, kommer 
endast den sistnämnda beskrivas djupare, då den innefattar teorier som speciellt belyser 
skrivande.  Scheuer  hänvisar  till  att  en  individs  skapande  av  skrift  är  en  olinjär  och 
komplex mental aktivitet, som bland annat kräver planering, korrigering och utvärdering 
för att bemästras (bl.a. Flower & Hayes 1981; Olson 1994; Scardamalia & Bereiter 1991). 
Studier har till och med visat på att barns tidiga skrivförsök är styrda av principer av vilken  
typ av skrivande och vad för skrivande som passar sig i olika situationer (bl.a. Pontecorvo 
& Orsolini 1996). Människans kontroll över sitt skrivande och känslan för vad som passar 
sig att skriva i olika kontexter är influerad av olika faktorer som interagerar (bl.a. Nystrand 
1997). Dessa är bland annat individens motivation och målsättning, kognitiva utveckling, 
specifika inlärda kunskaper och pedagogens påverkan. Med teori stärkt av forskare (bl.a. 
Fitzgerald & Shanahan 2000) görs en förflyttning av individens syn på literacitet från att 
huvudsakligen bestå av att inhämta ny kunskap, till en integrering av flera synsätt för att 
slutligen landa i en förmågan att skapa och omskapa kunskap. Denna utveckling stämmer 
även överens med Bereiter och Scardamalias (1987) forskning som visar på att människans 
skrivande går  från en kunskapsyttrande skrivmodell  till  en kunskapsomvandlande,  dvs. 
från  att  skrivande  är  att  återge  ett  innehåll  till  att  skrivande  blir  ett  skapande  och 
omvandlade av idéer för att uppnå olika kommunikativa mål. Denna utveckling är långt 
ifrån självklar och därför finns det unga såväl som gamla som begränsar sitt skrivande till 
att endast fungera som ett verktyg för att återge någonting. Problematiken kring varför alla 
inte utvecklas av sig själva ligger i skrivandets komplexitet och belastningen på skribenten.  
För  att  utvecklingen  ska  ske  krävs  därför  formella  och  återkommande 
undervisningsmoment som genom tydliga mål steg för steg bygger på varandra för en 
utvecklad skriftlig  medvetenhet  (Martí  2003 i  Scheuer et  al.  2006).  Delar  av Scheuers 
teoretiska ram kommer ha relevans för den här studien, i synnerhet den kunskapsyttrande 
respektive kunskapsomvandlande modellen. Skillnaden ligger dock i Scheuers ambition att 
undersöka hur barn lär sig begripa den invecklade skrivprocessen, medan denna studie i 
stället behandlar elevers uppfattningar av skrivande i förhållande till texters strukturer och 
funktioner.



I kontrast till Scheuer har Melaine Pope (2005) utfört en mer etnografisk studie som just 
undersöker  elevers  uppfattning av  skrivande.  Pope valde  att  intervjua  elever,  samla  in 
deras egna texter samt göra ett metaspråkligt test. Studien syftar till att undersöka i vilken 
utsträckning elever använder metaspråkliga termer – och vilka termer som eleverna i så 
fall använder – när de talar om sitt skrivande. Följaktligen undersöktes ifall en elevs val av 
ord förtäljer något om hennes kunskap, tankar och uppfattningar av språk i allmänhet och 
skrivet språk i synnerhet. Resultatet visar att elever, vare sig hög eller låg skriftlig förmåga,  
i allmänhet uppvisade en bristande metaspråklig terminologi. Pope menar att elever måste 
använda  rätt  terminologi  för  att  kunna  referera  till  begrepp  som  berör  dem  i  deras 
skrivpraktik.  Forskaren  hävdar  även  att  det  finns  en  signifikans  av  att  utveckla  en 
metaspråklig  medvetenhet  för  att  elever  ska  kunna  fortsätta  utveckla  sina  språkliga 
förmågor. Pope undersöker både elevernas syn på olika texttyper och skrivandets funktion, 
varav  det  förstnämnda  är  extra  relevant  även  för  den  här  uppsatsen.  Elevuttalandena 
framträder dock endast som små nedstick och författaren gör inget vidare försök till att 
problematisera, jämföra eller kategorisera vad som sägs. Popes metodologi – att kombinera  
elevintervjuer och elevtexter med ett test – är dock en ytterst användbar modell även för 
denna  studie.  Likaså  är  studiens  resultat,  som belyser  vikten  av  elevers  metaspråkliga 
terminologi, av intresse även för denna uppsats. 

3.1.2 Elevers skrivande i genre

Trots att  den forskning som redovisats  ovan – som behandlar  elevers uppfattningar av 
skrivande  –  förde  med  sig  såväl  teoretiska  perspektiv  som  intressanta  resultat  och 
metodologiska  verktyg  –  alla  relevanta  för  uppsatsen  i  fråga  –  fokuserade  ingen  av 
studierna  begreppet  genre.  Därav  krävs  ytterligare  efterforskning  för  att  nå  en  vidare 
referensram som sträcker sig förbi kombinationen: elevers uppfattningar och genre.  En 
inramning där i stället skrivande i genre är huvudkomponent och elevens uppfattningar 
hamnar i skymundan. 

Scott F. Beers och Williams E. Nagys (2010) har gjort en studie som undersöker elevers 
skrivande i olika genrer. Studiens data består av 179 elevtexter som samlats in under två 
års tid. Texterna är skrivna i de fyra texttyperna: narrativ-, förklarande-, jämförande- och 
argumenterande  text.  Analysen  behandlar  de  olika  texternas  syntaktiska  komplexitet 
genom att mäta satser per  T-unit.  Hunt (1965, s 141) definierar  T-unit som en huvudsats 
plus de underordnade satser som finns bundna till den huvudsatsen. Resultaten visade att 
den syntaktiska komplexiteten skiljde sig signifikant mellan genrerna.  Trots att eleverna 
lyckades komponera alla fyra texter genom att skilja texttyperna från varandra så ansåg 
forskarna elevernas förmåga vara förhållandevis låg. Forskarna menar att detta beror på 
elevernas bristande kunskap om de syntaktiska strukturer som på textnivå är typiska för 
respektive genres funktion. Avslutningsvis redogör författarna för studiens brister:

Another limitation of this study is that it focuses exclusively upon microstructural elements 
of  the  texts,  while  ignoring  macrostructural  elements  such  as  the  overallcontent, 
organizational structure, and text quality. (Beers & Nagy 2010, s 198)

Den här uppsatsen kommer rikta in sitt fokus mot den makrostrukturella begränsning som 
omnämns i  citatet.  Beers och Nagys (2010) teori delas upp i  tre  underrubriker:  Senare 
syntaktisk utveckling, Mätande av syntaktisk komplexitet samt Unga skrivare, syntax och 
genre. Då den här uppsatsen avser att behandla övergripande makroaspekter av elevers 
texter kommer endast delar av det sistnämnda avsnittet av beskrivas närmare. Till och med 
nystartade skolbarn kan känna skillnad mellan genrer, exempelvis ifall någon framför en 
berättelse eller ett drama (Benson 1993). Ett antal studier har även visat på unga elevers 



förmåga att genremässigt anpassa hur de pratar i olika situationer (bl.a Duke & Kays 1998; 
Pappas 1993). Speciellt intressant för den här studien är Tolchinsky och Sandbanks (1994) 
artikel som undersökte ifall elever i grundskolans tidigare år kan skilja på narrativ- och 
beskrivande text. Av studiens resultat kom det fram att eleverna utformade sina texter olika 
i olika genrer. Detta berörde i synnerhet elevtexternas mikrostrukturella skillnader mellan 
narrativa  och  icke  narrativa  texter.  Även  andra  forskare  har  undersökt  hur  dessa 
lingvistiska variationer och syntaktiska strukturer tar sig i uttryck i olika elevtexter (bl.a. 
Scott  2004; Ravid & Berman 2010). Beers och Nagy betonar begränsningen i att tolka 
specifika uppgifter genom samlingstermerna narrativ och förklarande text (narrative och 
expository) genom att lyfta tre olika forskarlags tvetydiga resultat (Scott & Windsor 2000; 
Crowhurst & Piche 1979; Berman & Nir-Sagiv 2007; Berman & Katzenberger 2004). De 
två forskarna menar att de olika studiernas resultat är motsägelsefulla eftersom författarna 
förbiser  att  de  två  kategorierna  innehåller  ett  antal  underkategorier,  varav  vissa  har 
specifika drag som skiljer sig från varandra (exempelvis återgivande och berättande text 
respektive  argumenterande  och  beskrivande  text).  Detta  medför  alltså  att  forskarnas 
slutsatser  sträcker  sig  åt  helt  olika  håll  eftersom  de  alla  undersöker  vitt  skilda 
underkategorier men alla refererar till samma samlingsterm.  

Varken av studierna nämnda inom Beers och Nagys artikel har sitt huvudsakliga fokus mot 
elevens syn på sitt skrivande och ingen gör kopplingen mellan elevtext och elevuppfattning 
av genrers makroaspekter. Den här studien avser att bygga vidare på ovannämnda studier 
kring genrers  skillnader  med hjälp av elevers egenskrivna texter i  olika genrer.  Fastän 
uppsatsen  inte  har  någon  avsikt  att  reda  ut  lingvistiska  aspekter  så  som  syntaktisk 
komplexitet, så kommer Beers och Nagys teoretiska grund kring genre att spela en central 
roll genom hela studien. 

Beard  och  Burrells  (2010)  studie  saknar  beskriven  teoretisk  grund,  men  hänvisar  till 
samma australiensiska genretradition som är beskriven ovan. Studien hanterar inte heller 
elevens syn på sitt skrivande, utan endast elevtexters innehåll. Det intressanta med studien 
är dock forskarnas analysverktyg för bedömning av berättande texters organisation och 
syfte. Detta fyller den här studiens sista lucka; närmare bestämt att kunna jämföra elevens 
syn på berättande texters organisation med deras prestationer i genren.

3.2 Teoretiska utgångspunkter

Nedan  följer  två  teoretiska  ramverk  som  den  här  studien  kommer  belysas  genom: 
fenomenografi och genre.

3.2.1 Den fenomenografiska ansatsen

Fenomenografi  är  resultatet  INOM-gruppens  forskning  vid  Göteborgs  universitet  (bl.a 
Marton 1981; Svensson 1984; . En av grundarna, Ference Marton (1981) förklarar teorin 
på följande vis:

The kind of research we wish to argue for is complementary to other kinds of research. It is  
research  which  aims  at  description,  analysis,  and  understanding  of  experiences;  that  is,  
research which is directed towards experiential description. Such an approach points to a 
relatively distinct field of inquiry which we would like to label phenomenography. (Marton 
1981, s 180)

Fenomenografin  intresserar  sig  för  hur  människor  ser  på  världen  runt  omkring  oss. 
Ansatsen syftar till belysa personer syn på ett fenomen, precis som det visar sig för just  
den personen (Alexandersson 1994). Teorin bygger på att människor är olika och därför 



uppfattar  fenomen  olika  (Uljens  1989).  Detta  synsätt  –  att  undersöka  personers 
uppfattningar,  för  att  sedan  göra  uttalanden  om dem  –  sträcker  sig  utanför  den  egna 
upplevelsen  och sammanfattas vid  ett  andra ordningens perspektiv (Marton 1978).  Ett 
försök  till  att  kortfattat  sammanfatta  läran  görs  i  Staffans  Larssons  beskrivning  av 
ansatsen:

Vi vill beskriva hur fenomenen i omvärlden uppfattas av människor, detta innebär att vi är  
ute efter innebörder i stället för förklaringar, samband eller frekvenser. Detta innebär också 
att  vi  har  valt  att  beskriva  hur  något  framstår  för  dessa  människor  och  inte  hur  något  
egentligen är. (Larsson 1983, s 13)

För fenomenografer är uppfattningar alltid i förhållande till något. Det går alltså inte att  
tala om en uppfattning utan att omnämna vilket fenomen eller företeelse den berör. Var 
människas  uppfattning  om  ett  fenomen  bygger  på  att  var  människa  har  sina  unika 
erfarenheter. För att närma oss sanningen av hur en grupp ser på ett  fenomen måste vi 
därför ställa dessa uppfattningar emot varandra. Det är denna beskrivning av skillnaden 
hos olika uppfattningar som är det intressanta och det som förtäljer hur fenomenet framstår 
för gruppen (Marton & Booth 2000). 

En  annan  förgrundsfigur  inom  den  fenomenografiska  traditionen,  Lennart  Svensson 
(1984), redogör för INOM-gruppens teoretiska grunder och fenomenografins uppkomst. 
Svensson menar att gruppen ser människor som alltid aktiva och att vi ständigt försöker 
skapa någon form av mening i den omvärld vi lever i. Vår aktivitet gentemot omvärlden är 
alltid pågående, men den förändras i samma takt som det runt omkring oss förändras.  Vi 
kan därför inte beskriva vårt lärande utan att då även beskriva vår relation till omvärlden. 
Utöver detta –  eller snarare på grund av detta – förblir vi evigt meningsskapande. Om 
förutsättningar i våran omvärld förändras, så förändras även vår aktivitet, dvs. skapandet 
av mening. Förändringen i meningsskapandet skiljer sig väsentligt beroende på vad den 
enskilda  individen  för  tillfället  försöker  ge  mening  åt.  Aktiviteten  beskrivs  som  ett 
organiserande  av  flera  olika  delar  till  en  helhet,  dvs.  en  människas  uppfattning  av  ett 
fenomen. Vad som är en helhet i en uppfattning kan vara en del av en annan, t.ex. ett blad i 
relation till ett träd respektive ett träd i relation till en skog. När en person lär sig något nytt  
förändras hennes uppfattning av det fenomenet. En människas samlade kunskap om sin 
omvärld är summan av ett oräkneligt antal parallella uppfattningar som ständigt är under 
förändring.  I  följande  citat  gör  Svensson  en  tillsynes  märkvärdig,  men  väldigt  viktig 
distinktion mellan en individs reflektion och uppfattning

Reflektion förutsätter medvetenhet om uppfattningen som tankeprodukt och/eller tankeakt. 
Medvetenhet och reflektion är en förutsättning för att man själv skall kunna direkt beskriva 
sin  uppfattning  av  något  som  en  uppfattning.  Däremot  kan  man  utan  reflektion  över 
uppfattningen uttrycka sina uppfattning. Uppfattningarna kan ges fysikaliska och materiella 
uttryck, vilket gör att de kan uppfattas och behandlas både av en själv och andra […] tas ur  
sitt sammanhang och jämförs till sin innebörd. En särskilt relevant sådan jämförelse gäller 
olika uppfattningar av samma typ av objekt eller fenomen. (Svensson 1984, s 18)

Även om unga inte behärskar  att  reflektera över sina uppfattningar,  kan alltså ett  barn 
presentera  en  beskrivning  av  sin  uppfattning  över  något;  uppfattningar  som  i  en 
förlängning  kan  undersökas  av  oss  som  utomstående.  Genom  att  undersöka 
gruppmedlemmars individuella  uppfattningar av enskilda  fenomen,  och ställa  dem mot 
varandra,  kan  vi  få  en  insikt  i  vilket  synsätt  som  kan  förändras  för  att  den 
eftersträvansvärda inlärningen ska ske.



3.2.2 Den australiensiska genremodellen

Genre är en den av ett större teoretiskt landskap som betecknas som  systemfunktionell  
lingvistik (SFL).  SFL granskar  språk som en social  företeelse  och söker  vetskap i  hur 
språkets struktur kan kopplas till hur språk används (Martin 1997, s 4). En av de centrala 
figurerna, James Robert Martin (1992, s 505), beskriver genre som en social, målorienterad 
och  stegbaserad  aktivitet.  Bakgrunden  till  denna definition  beskriver  han  närmare 
tillsammans med David Rose:

Social  because we participate  in  genres  with other  people;  goaloriented  because we use 
genres to get things done; staged because it usually takes us a few steps to reach our goals. 
(Martin & Rose 2003, ss 7-8)

Varje genre har sin funktion i samhället vilket för med sig att varje genre även har sin 
speciella  utformning,  som skapats  och  ständigt  förnyas  i  olika  kontexter  (Halliday  & 
Hasan 1985). Genrer är strukturer skapade av människor inom olika områden; strukturerna 
är  inte  fasta  utan  alltid  under  pågående  utveckling  (Schleppegrell  2004,  s  82).  Att  en 
skriven såväl  som talad  text  kan  placeras  in  i  en  viss  genre  baseras  på  att  produkten 
uppfyller vissa genretypiska kriterier i sin utformning. Textens struktur kan skilja i olika 
genrer på såväl mikronivå som makronivå, där det förstnämnda avser texters lingvistiska 
språkdrag och det sistnämnda textens struktur, syfte och organisation (Schleppegrell 2004, 
s 90).  På makronivå kan genrers disposition skiljas från varandra genom att de skapas 
genom olika  genresteg.  Genresteg är typiska steg i såväl skrivprocess som skrivprodukt 
som innefattar ett typiskt sätt att använda språk, vilket producerar olika textprodukter (bl.a 
Christie 1985, s 24). Ett genresteg kan exempelvis vara att en intervju och ett brev inleds 
med en hälsningsfras eller att en romantisk komedi avslutas med ett lyckligt slut och en 
upplösning. Olika genrer har olika steg eftersom texter söker olika agendor, dvs. fyller 
olika funktioner. Vad som gör att ett visst genresteg typiskt hör till en viss genre, eller kan 
klassas som ett genresteg överhuvudtaget, baseras på om steget spelar en central roll i den 
färdiga textprodukten (Eggins 1994, s 38). På samma vis skiljer sig texters strukturer från 
varandra baserat på vilken process som är dominant i en genren (Martin & Rose 2003). Det 
är exempelvis skillnad mellan den dominanta processen i en narrativ text – som framställer 
en rad av tidmässigt bundna händelser – och en beskrivande text – som klyver en helhet i 
delar med skilda innehåll och betydelser som är oberoende av tid.  En texts process ger 
således  upphov  till  olika  steg  och  drag  som  formar  hur  texten  ser  ut  eller  vad  den 
innehåller – t.ex. att en narrativ text följer en viss dramaturgi eller inleds med en miljö- och  
karaktärsbeskrivning.  I en analytisk mening kan det finnas poänger i att dela in genrer i 
typiska textprodukter med fasta steg, men Knapp och Watkins (1994, s 20) menar att genre 
snarare  ska  ses  som  processer  vi  utför  än  som  fasta  förutbestämda  strukturer.  Att 
exempelvis skriva en berättelse handlar således i synnerhet om att aktivt  berätta. Således 
blir även skrivprocessen för olika genrer olika. Det är t.ex. skillnad på att  beskriva den 
globala  uppvärmningen och  argumentera för  hur  den  globala  uppvärmningen kan 
förhindras.  Genrer  skapas och återskapas för  att  tjäna sociala  syften  inom en kontexts 
ramar. Ramarna skiljer sig mellan varandra då var kultur innefattar egna uppsättningar av 
förväntat språkande (Schleppegrell 2004, s 83). För att en person ska få möjlighet att förstå 
innehållet  och  sedermera  även  delta  i  en  kultur  krävs  kunskap  om  vilka  genrer  som 
karaktäriserar den berörda kontexten. 

Utifrån teorin beskriven ovan kan även en skola granskas som en egen kultur med sina 
egna genrer som elever måste känna till. Något utmärkande för genrers betydelse inom en 
skolkultur  är  att  eleverna  där  förväntas  kunna producera  texter  med typiska  drag som 
skiljer mellan olika genrer. Pauline Gibbons (2002) delar genreteorins grunder och lägger 



sitt fokus på hur genre verkar i texter i skolans värld. Forskaren har sorterat ut vilka de 
vanligaste texter elever producerar i skolan är och benämnt varje genre som en texttyp (se 
även Derewianka 1990). Varje texttyp kännetecknas av en målsättning, en typisk struktur 
och vissa kännetecknade språkdrag. Även texter inom texttyper fyller olika funktioner, det 
är  skillnad  på  en  folksagan  och  en  rolig  historia  (narrativ  texttyp),  och  texttyper  kan 
således  betraktas  som kategoriseringar  av  typiska  skolgenrer  utifrån  språkliga  aspekter 
(Gibbons 2002, s 89). 



4 Syfte och frågeställningar

Syftet  med  uppsatsen  är  att  öka  förståelse  för  hur  elever  uppfattar  texttypers  skilda 
organisation och funktion. Ur syftet träder tre centrala frågeställningar fram:

− Hur uttrycker eleverna vilka makrostrukturer som skiljer en berättande text från en 
beskrivande text och vilka uppfattningar av varför texttyperna struktureras olika 
finns bland eleverna?

− Är det möjligt  att  finna beskrivningskategorier i elevgruppens olika utsagor och 
vad skiljer i så fall förklaringskategorierna åt?

− Vilken nivå av textfunktioner går att utläsa i elevernas berättande texter och hur 
ställer sig textens utvecklingsnivån till de uppfattningar av genre eleven utryckt?



5 Metod

5.1 Metod för datainsamling

5.1.1 Elevtexternas struktur och roll i studien

Totalt samlades 24 elevtexter in, en beskrivande text i ämnet  SO och en berättande text i 
ämnet  svenska från varje av de 12 eleverna. I samtliga av elevernas beskrivande texter 
fokuseras  ett  land i  Europa.  Texterna  innefattar  såväl  en  inledande  klassifikation  som 
stycken med tillhörande underrubrik. Varje stycke behandlar ett delområde av det berörda 
landet.  De  berättande  texterna  behandlar  elevernas  fria  tolkning  av  titeln  ”Iors 
födelsedagskalas”  och  följer  en  typiskt  struktur  för  en  berättande  text  med  inledning, 
problem,  avslutning  och  upplösning.  Exempel  på  texttyperna  finns  att  hitta  under 
uppsatsens appendix. 

Elevtexterna  hade  tre  centrala  roller  i  studien.  Först  och  främst  fungerade  de  som ett 
underlag innan intervjustudien tog vid för att få reda på hur pass erfaren elevgruppen var 
att skriva inom genreområdet. Denna korta undersökning gjordes utifrån Pauline Gibbons 
(2002, s 73) ramverk för bedömning av texttyper. Utkomsten av bedömningen bestämde 
den generella nivå de kommande intervjuerna lades på. Elevtexternas andra roll var att 
fungera  som  en  fysisk  och  relaterbar  grund  att  föra  elevintervjuerna  från.  Slutligen 
fungerade de berättande elevtexterna som underlag för ett skrivtest, utifrån det ramverk 
som beskrivs nedan. De beskrivande texternas roll var i stället att fungera som en kontrast 
att  jämföra  den  narrativa  genren  mot  i  elevsamtalen.  De  två  texttyperna  ställdes  mot 
varandra  för  att  på  så  vis  kunna  undersöka  vilka  faktorer  som enligt  eleverna  skilde 
genrerna åt.  

5.1.2 Elevintervjuernas struktur och roll i studien

Totalt intervjuades 12 elever. Deltagarantalet baserades på Steinar Kvales (1996, s 102) 
rekommendation av ca 10-15 personer när noggranna undersökningar av individer syn på 
ett fenomen ska utforskas. Kvale menar att färre personer kan riskerar att ge en för ensidig 
syn  på  fenomenet,  medan  fler  personer  i  stället  öppnar  för  att  samma  uppfattningar 
upprepas om igen och då tar onödig tid. I varje av de sex intervjusituationerna deltog två 
elever,  vilket  grundades  i  de  erfarenheter  Åsa  af  Geijerstams (2006,  s  30)  beskriver  i  
hennes avhandling, dvs. att elever lättare pratar i par. Valet av två elever i taget baserades 
även på en förhoppning att motverka maktbalans och en känsla av underläge som unga 
elever  kan uttrycka  i  samtal med vuxna (Einarsdotttir  2007; Trost,  2010).  Var intervju 
utspelade sig i ett grupprum vägg i vägg med elevernas ordinarie klassrum och elevintervju  
varade ca 25-35 minuter. Elevernas utlåtanden spelades in med hjälp av en diktafon. 

Intervjuerna var  semistrukturerade i den bemärkelsen att ett fåtal huvudområden och ett 
par intervjufrågor var förutbestämda, men att samtalets ramar ändå var flytande. Detta för 
att lämna plats åt mer preciserade följdfrågor baserade på elevens svar och texter (bl.a. 
Cohen, Manion, & Morrison 2000). Förutom detta skiljer sig studiens struktur något från 
en  ”typisk”  semistrukturerad  intervju.  Det  fenomenografiska  intervjuupplägget  delar 
tanken om att fasta frågor kan ge ett begränsat svar, men tar även ett steg längre. Larsson 
(1983,  s  26)  menar  att  färdigkonstruerade  frågor  aldrig kan  svara  för  den 
individuppfattning en intervjuare vill åt. Bakgrunden till ett sådant uttalande går att finna i 



att varje informant har sin egen tolkning av de frågor vi ställer. Detta innefattar att även 
fasta frågor kommer innebära att alla informanter svara på olika frågor. För att reda ut ett 
antal individers uppfattning av ett och samma fenomen kan vi därför inte låsa oss vid en 
specifik fråga utan måste söka vad kringliggande frågor kan säga om fenomenet. Larsson 
skriver om hur denna problematik tar sig i uttryck i praktiken:

Detta innebär att konstruktion av en intervjufråga på allvar kan påbörjas när någon har svarat 
på en fråga; först när man vet hur någon svarar, kan man nämligen förstå hur frågan tolkades  
av  den  som  intervjuades  och  först  då  kan  man  formulera om frågan  sa  att  man  ökar 
sannolikheten för att få fram ett svar på den fråga som intervjuaren avsett att få svar på. 
(Larsson 1983, s 27)

Trots att Larsson menar att det är meningslöst att på förhand fastslå specifika frågor så 
stiftades dock tre huvudområden: (i) Skrivande som fenomen, (ii) Skrivande i skolämnena  
SO och svenska samt (iii) Skrivning i berättande- och beskrivande text. Anledningen till att 
intervjuaren inte endast fokuserade de två berörda texttyperna var att med hjälp av svar på 
frågor  rörande  mer  generellt  skrivande  kunna  urskilja  vilken  detalj  i  elevers 
skrivuppfattning som var säregen för varje texttyp samt hur dessa uppfattningar skiljde sig 
gentemot  den  andra  texttypen.  Det  centrala  för  varje  intervjusituation  samt  varje 
huvudområde fick således bli  ett  fåtal  ingångsfrågor och utifrån vad eleven svarade så 
styrdes resterande frågor mot att reda ut elevens uppfattning av fenomenet i fråga (Larsson 
1983.  s  26),  dvs.  genres  organisation  och  funktion.  Öppningsfrågorna  skapades  ur 
inspiration  av  den  guide  för  elevintervjuer  som  Bergh  Nestlog  (2012,  ss  28-29)  och 
Dahlgren och Olsson (1985, s 264) presenterat i respektive avhandling. För att lätt kunna 
stifta  upp såväl  huvudområden som öppningsfrågor  och därmed  få  en god överblick  i 
intervjusituationen  skapades  en  samtalsmatris  (Kvale  & Brinkman  2009,  s  43).  Denna 
samtalsmatris går att finna under uppsatsens appendix.

5.2 Urval

Totalt deltog 12 elever i studien, vilka alla befinner sig i åldrarna 10-11 år. Deltagarnas 
antal baserades på en vägning – mellan möjlighet till en djup analys och sannolikhet för en 
bred variation av skilda uppfattningar – utifrån uppsatsens tidsram (Larsson 1983, s 30). 
Alla elever är tagna ur årskurs 5, från en skola i en förort till en mellansvensk storstad. Då 
det fenomenografiska datainsamlingsarbetet bör baseras på att hitta en så bred variation 
som möjligt inom gruppen, baserades skolvalet på närsamhällets grad av socioekonomisk 
mångfald (Larsson 1983, s  31).  Vilka 12 elever som skulle  delta  bestämdes utifrån de 
elever som ville delta och vars föräldrar godkände ett deltagande. Slutligen togs en speciell 
hänsyn  till  vikten  av  heterogenitet  inom  gruppen  (Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet 2007). 

5.3 Databearbetning och analysmetod

5.3.1 Intervjuanalys och beskrivningskategoribildning med metodreflektioner

Inom  den  fenomenografiska  metodologin  ses  datainsamling  och  dataanalys  som  två 
oskiljbara sidor av samma mynt (Marton & Booth 1997, s 129). Redan under de första 
intervjusituationerna utför forskaren mer eller mindre medvetna analyser och tolkningar av 
informanternas svar. Detta är en styrande analys som såväl påverkar hur frågor ställs som 
vilka frågor som kommer ställas i nästkommande intervjuer. Under denna analys skapas 
även de första temporära uppfattningsbeskrivningarna. Analysen träder in så pass tidigt i 



processen eftersom studiens egentliga strävan är att förstå hur en grupp uppfattar ett visst 
område.  Det  är  således  först  när  forskaren  får  tillträde  till  personers  svar  som  en 
uppfattning av ett delområde – ett fenomen – träder fram och kan utforskas närmare. På 
detta vis är  studiens forskningsobjektet, datans bearbetning och analysen av datan ständigt 
under  förhandling och utveckling (ibid.,  ss  132-133).  Beskrivningen av informanternas 
uppfattningar – dvs. datans bearbetning – kan således inte göras utan att (i) först undersöka 
vad andra informanter säger, (ii) analysera vilka likheter och skillnader som finns inom 
gruppen,  (iii)  söka definitioner  av olika  beskrivningskategorier och  (iv)  slutligen tolka 
vilken  informant  som sympatiserar  med  vilken  kategori.  Dessa  steg  måste  inte  sällan 
upprepas ett flertal gånger, då undantag och nya beskrivningskategorier träder fram under 
bearbetningen och analysen av datan. Beskrivningen av den här studiens databearbetning 
och  analysmetod  kommer  såldes  behandlas  om vartannat  utifrån  både  metodteoretiska 
aspekter och hur själva forskningsprocessen gick till.

Först  och  främst  transkriberades  ljudupptagningarna  i  detalj.  De  färdiga 
transkriptionsutdragen uppnådde en total  mängd av 67 sidor  i  format  A4. Detta  arbete 
gjordes noggrant för att inte riskera att missa den signifikanta information som pauser eller 
vissa betoningar kan föra med sig. Transkriptionsutdragen korrigerades sedan gentemot 
ljudfilen för att undvika potentiella fellyssningar. Sedan behandlades transkriptionstexterna 
med grund i den teori som ovan kallats Den fenomenografiska ansatsen. Det fundamentala 
i  det  kvalitativa  förhållningssättet  som  där  behandlas  är  att  med  största  möjliga 
distansering  från  egna  förutfattade  meningar  beskriva  fenomen  som  de  uttrycks  av 
informanten  –  oavsett  hur  den  personens  uppfattningar  framställs  utifrån  våra  egna 
värdering eller våra tidigare referensramar (Dahlgren & Olsson 1985).  Den analysmetod 
benämns som en kontextuell analys:

In aiming at descriptions of conceptions in the form of categories and in achieving this result 
by means of contextual analysis, a differentiation of the conceptions from the formulations 
in  the  interview  is  created.  That  this  is  contextually  means  that  it  is  not  based  on  an 
algorithmic  divison,  selection  and  combination  of  parts  but  on  an  interpretation  of  the 
meaning of parts in their context. (Svensson & Theman 1983, s 37)

Själva kärnan i en kontextuell analys är därmed att utifrån informanternas svar söka hitta 
en  kontext  som  studiegruppen  gemensamt  uttrycker,  för  att  därefter  identifiera  vilka 
kvalitativa  aspekter  som  skiljer  en  persons  uppfattning  från  en  annan.  En  persons 
uppfattning av ett fenomen går således att finna genom att vi som forskare belyser och 
tolkar hur personen skapar mening i denna gemensamma kontext. För att med säkerhet få 
reda på att informanternas uppfattningar rör samma fenomen bör forskaren förtydliga hur 
de berörda uttrycker fenomenets gränser (Uljens 1989). I kontextuella analyser fokuseras 
det  undersökta  fenomenet  både  i  ett  smalt  och  rent perspektiv  fritt  från kringliggande 
element och hur fenomenet är en del av ett bredare sammanhang (Alexandersson 1994). 
Resultatet blir här att stifta kategorier av liknande uppfattningar inom gruppen och se hur 
respektive  kategori  förhåller  sig  till  andra  kategorier  (Svensson  1976).  Dessa 
beskrivningskategorier –  dvs.  sammanställda  kategorier  bestående  av  elevers 
uppfattningar av ett fenomen – är baserade på hur forskaren tolkar de uppfattningar som 
informanterna  uttrycker  i  just  den  stunden  som  intervjuerna  utförs.  Denna 
fenomenografiska analys beskrivs av många forskare som en frustrerande arbete. Dahlgren 
och Olsson (1985) betonar särskilt den ständigt överhängande risken att skapa kategorier 
som  redan  finns  beskrivna  i  andra  studier  eller  att  finna  allmängiltiga 
beskrivningskategorier som inte kommer öka vår förståelse för det fenomen vi undersöker. 
Larsson beskriver det centrala i en fenomenografisk analys nedan:



Kärnan i analysen, det fungerande verktyget – är jämförelsen mellan olika svar. Man söker 
ständigt  efter  likheter  och  skillnader,  likheter  och  skillnader.  Det  är  genom att  jämföra 
skillnader som en uppfattning får en gestalt – genom kontrasten till andra uppfattningar ser 
man det karaktäristiska för en uppfattning. (Larsson 1983, s 30)

I  den  här  studien  låg  analysens  kärna  i  att  försöka  hitta  de  kategorier  som  utifrån 
kvalitativa aspekter i högst grad beskriver distinktionen i hur elever uppfattar bakgrunden 
till genrers organisation. Kategoribildningen – dvs. skapandet av beskrivningskategorierna 
– pågick i flera etapper, i varje elevsvar skapades olika potentiella kategorier som ställdes 
mot resterande intervjuer, för att sedan förkastas eller förstärkas. Till slut mättades såväl 
skillnader som likheter och två huvudsakliga kategorier återstod. Till varje ansamling av 
uppfattningar  arbetades  det  sedan  fram  en  kategoribeskrivning,  där  kännetecken  och 
avgränsningar  i  elevernas  uppfattningar  benades  ut.  Sedan  analyserades  elevernas 
begreppsliggörande av fenomenet i ljuset av de teorier som är centrala för studien, i en så 
kallad kategoritolkning. Förutom de större teoretiska ramverken fenomenografi och genre 
har  även andra  begrepp – i  den  betydelse som beskrivs  under  tidigare  studier –  varit 
centrala i tolkningen av elevernas uppfattningar. Dessa är: metakognition (Flavells 1976, s 
232)  i  relation  till  metaspråk  (Barbeiro  2011;  Ruttle  2004),  kunskapsbeskrivande 
skrivmodell och  kunskapsomvandlande  skrivmodell (Bereiter  &  Scardamalia  1987; 
Fitzgerald & Shanahan 2000) samt metaspråklig terminologi (Pope 2005). 

5.3.2 Elevtexterna och dess utvecklingsgrad

Innan analysen av elevernas  uppfattningar  tog vid så utfördes ett  skrivtest.  Syftet  med 
skrivtestet var att på ett konkret sätt kunna undersöka hur utvecklade elevernas texter var. 
Ett resultat som sedan kan ställa mot elevens uppfattning. Då den här uppsatsen behandlar 
elevers  syn  på  texttypers  organisation  och  funktion  krävdes  således  ett  skrivtest  som 
hanterar dessa makroaspekter i en text. Valet att just undersöka de berättande elevtexterna 
– i stället för de beskrivande elevtexterna – härstammar ifrån att den narrativa genren är 
den  genre  som elever  i  störst  utsträckning möter  och  skriver  inom i  grundskolan  och 
således den genre som samtliga elever med högst sannolikhet har en klar uppfattning om 
(Øgreid & Hertzberg 2009, s 452).  Twist och Brill (2000, s v) presenterar ett test kallat 
Litteracy impact test som bedömer narrativa texter på både makro- och mikronivå. Varje 
aspekt av genrer som återfinns i elevens text krävs för att uppnå nästa nivå och ju bättre 
eleverna presterar  i  de  olika aspekterna  desto  högre värderas  deras  texter.  Då den här 
studien  endast  avser  behandla  den  berättande  textens  makronivå  kommer  således  bara 
aspekten  purpose and organisation –  målsättning och organisation – att användas. Twist 
och Brills ursprungliga tabell har här översatts till svenska och det tidigare poängsystemet 
har översatts till tre nivåer: låg-, medel- och högutvecklad; vilket presenteras i Tabell 1.

Tabell 1. Bedömningsnivåer för målsättning och organisation i narrativ genre.
Berättande textfunktioner och typiska drag Utvecklingsgrad

Centrala delar av en berättande textstruktur används (början, mitt, enklare avslut)
Händelser relaterar i viss mån till varandra och skapar en kronologisk ordningsföljd
Enklare karaktärer/scensättning och tecken på direkt eller indirekt tal

Låg

Centrala delar av en berättande textstruktur används, vissa delar är tydligt åtskilda
Händelser relaterar till varandra i en kronologisk följd; vissa är tydligt utvecklade
Viss samverkan mellan karaktärer/utvecklad scensättning/ bevis av direkt/indirekt tal

Medel

Centrala delar av en berättande textstruktur skapar ett allt som allt logiskt ramverk
Händelser relaterar till varandra och skapar en kronologisk/utvecklad ordningsföljd
Bevis på karaktärisering, scensättning, direkt/indirekt tal, försök på att fånga läsaren

Hög



Tabell 1 beskriver kriterier för tre utvecklingsgrader i analys av elevers berättande texter. 
För att exempelvis en berättande text ska belönas utvecklingsgrad Hög krävs det att eleven 
uppvisat  alla  tre  delkriterier  för  den  nivån.  Detta  innebär  att  om en text  innefattar  en 
utomordentlig textstruktur men innehåller vissa händelser som är outvecklade så kommer 
texten  räknas som utvecklingsgrad  Medel.  Skulle  det  dessutom visa sig  att  texten helt 
saknade  samverkan  mellan  karaktärerna  kommer  texten  slutligen  falla  in  under 
utvecklingsgrad Låg.

Burrell  och Beard (2010,  s  80)  använder  det  ovan beskrivna testet  i  sin  studie  för  att 
jämföra elevers berättande texter i årskurs fem och sex och menar att testets reliabilitet är 
duglig för texter av den karaktären.

5.4 Etiska överväganden

En vecka innan intervjustudien började delades ett brev till elevernas vårdnadshavare där 
de  antingen  kunde  bekräfta  sitt  barns  medverkande  eller  motsäga  sig  det  samma.  I 
samband med detta betonades det kollektivt av författaren, för samtliga berörda elever, att 
deltagandet i studien helt sker på frivillig basis. Brevet innehöll även en studiebeskrivning 
med  centrala  forskningsetiska  principer  –  så  som deltagarnas  totala  anonymitet  i  hela 
studien,  att  var  elev  har  rätt  att  dra  sig  ur  när  de  vill  utan  att  ange  varför  och  att 
datamaterialet  endast kommer användas i  studien för just  denna uppsats  (Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet 2007; Codex 2010). Samtyckesbrevet finns under 
uppsatsens  appendix. För att undvika att någon elev skulle känna sig bortvald samlades 
först samtliga texter in (Garpelin 1997); detta med förutsättning att eleven ville delta. Med 
bas i att samtycke anses extra problematiskt i studier rörande unga elever inleddes sedan 
varje elevintervju med att igen betona informantens frivilliga deltagandet och att hen när 
som  helst  får  avsluta  samtalet  (bl.a.  Dockett,  Einarsdottir  &  Perry  2009).  I 
intervjutillfällena lades en stor uppmärksamhet åt den maktbalans som finns mellan barn 
och vuxna, vilken således krävde en extra lyhördhet hos intervjuaren för att eleven inte 
förmår att explicit uttrycka sitt missnöje (Einarsdotttir 2007). Szönyi (2005) visar i sin 
studie att barn förväxlar vilket samtalsinnehåll som passar sig i en intervju med en forskare 
och i  ett  vardagligt  samtal med skolpersonal;  forskaren menar  att  ett  sätt  att  motverka 
förväxlingen  är  att  förtydliga  att  samtalet  faktiskt  spelas  in.  Ett  sådant  förtydligande 
gjordes således i den här studien genom att i början av varje intervjusituation presentera 
den diktafon som spelar in intervjun. Följaktligen lyftes även min roll som forskare och 
hur denna skiljer sig från en lärares.



6 Resultat och analys

Det avsnitt som här följer är ett försök att på ett så rent och precist sätt som möjligt återge 
vilka  elevuttalande,  erfarenheter  och  val  som  ligger  till  grund  för  uppsatsens 
beskrivningskategorier.  Det  första  delavsnittet  kommer  fungera  likt  en  bakgrund  som 
beskriver elevernas gemensamma erfarenheter av genre. Bakgrunden är helt baserad på de 
likheter som trädde fram i elevintervjuerna och vilket följaktligen kommer benämnas som 
elevernas  genrekontext. Därefter följer en kort beskrivning av elevernas  utfallsrum, dvs. 
den  inramning  som  elevernas  uppfattningar  tolkats  inom.  Sedan  presenteras  studiens 
beskrivningskategorier  genom  varsin  kategoribeskrivning  och  varsin  kategoritolkning. 
Med avsikt  att  beskriva  och  problematisera  elevernas  uppfattningar  kommer  elevernas 
utfallsrum att  återkomma i  avsnittets  slutskede.  Utfallsrummet  kommer denna gång att 
fungera som en arena där beskrivningskategorierna ställs mot varandra. Sist ut presenteras 
resultatet av skrivtestet som berörde elevernas berättande texter. Resultatet tolkas sedan i 
relation till beskrivningskategorierna.

6.1 Genrekontexten och det metaspråkliga registret i elevernas svar

Utifrån Svenssons ord om att vår relation med omvärlden är central för beskrivningen av 
våra uppfattningar kommer det här delkapitlet att fungera som ett underlag att luta sig mot 
i förståelsen av elevernas uppfattningar. Elevernas uppfattningar av genre måste således 
betraktas  utifrån  den relation  till  omvärlden –  till  genrekontexten –  som träder  fram i 
elevernas  utsagor  om  texttyper.  Som  tidigare  nämnt  fokuserar  en  fenomenologisk 
kategoribildning på att hitta distinktioner, dvs. de faktorer som skiljer uppfattningar åt. För 
att kunna förstå hur kommande kategoribildning gått till behövs därmed en redogörelse av 
den  gemensamma  genrekontext  som  distinktionerna  är  sprungna  ur  –  ur  olikheternas 
likheter.  Huvudtanken med delkapitlet  är  inte  att  förklara  hur  elevernas  metaspråkliga 
register och genremedvetenhet kommit till utan snarare att återge hur de båda tog sig i 
uttryck i intervjuerna.

I samtal om skrivande av olika texter visade samtliga elever prov på användning av en 
metaspråklig terminologi inom genreområdet. Eleverna kunde exempelvis namnen på ett 
flertal skolnära genrer. I exemplet beskriver elev B vilket slags skrivande som är typiskt 
för skolämnet svenska jämfört med SO:

B: mer liksom (3 s.) argumenterande texter och berättande (.) liksom blandat

Denna egenskap – att känna till olika texttyper och kunna skilja texttyper från varandra – 
beskrevs av eleverna som en viktig vetskap. I  utdraget  nedan frågar  intervjuare X om 
vilken poäng det finns i att lära sig skriva olika texttyper:

X: om jag säger såhär: varför tror du vi tränar att skriva olika slags texter?
G: det kan va bra (avbruten)
J: kan va bra (.) alla kommer man få användning av
GJ: troligtvis
J: berättande kanske man inte kommer få användning av men
G: inte alltid, men det kan vara bra å veta

I utdraget ovan kan vi utläsa hur eleverna ser något allmännyttigt i att ha en viss kännedom 
av  olika  texttyper,  och  då  i  synnerhet  för  utmaningar  som  väntar  i  framtiden. 



Genremedvetenhet  är  således något  som tycks värderas i  elevgruppen.  Samtliga elever 
uttryckte även i viss mån typiska genresteg för texter, samt vilka termer som hör till vilken 
texttyp. I utdraget nedan beskriver eleven L för intervjuaren X hur en typisk artikel ser ut:

L: aah men en sån här då, utan rubriker, det är ju som bara en hel berättelse...
X: mm
L: ...om själva (3 s.) som man (2 s.) det brukar ju stå typ, eh vad vare rubrik, ingress,  

brödtext (.) sen är det ju signatur å de

Transkriptionsutdragen visar  på att  någon form av samtal  om olika texttyper  troligtvis 
framkommit i elevernas skolgång. Elevernas uppfattningar av att texttyper skiljer sig från 
varandra är således inte ett blankt blad utan en viss relation finns mellan eleven och genre 
som fenomen.  Dessa  tankegångar  visade  sig  även  i  elevuttalanden  om genrers  skilda 
funktioner. Här svarar eleven K på en direkt fråga om varför berättande texter finns:

X: varför har man såna här texter, berättande texter?
K: men  den  här  (en  beskrivande  text)  ska  man  väl  typ  lära  sig  av  och  den  här  (en  

berättande text) är mera (3 s.) (skratt) underhålla

Utdraget ovan förtäljer inte K:s uppfattning av varför texttyper har  olika funktioner; inte 
heller vilken roll textens funktion har i texttypens genresteg. Vad utdraget däremot säger är 
att K både kan skilja de två texttyperna från varandra och leda en funktion till en texttyp. 
Denna förmåga uppvisade mer eller  mindre alla elever.  När däremot relationen mellan 
texttypens  funktion  och  texttypens  utformning  problematiserades  uppvisades  påtagliga 
skillnader inom elevgruppen; skillnader som gav upphov till de två beskrivningskategorier 
som behandlas nedan. 

6.2 Beskrivande introduktion av elevernas utfallsrum

Huvudingången  till  varje  intervjusituation  var  att  söka  finna  hur  elever  uppfattar 
bakgrunden  till  genrers  skilda  makrostrukturer.  Det  enklaste  viset  att  reda  ut  elevens 
uppfattning är troligen att lägga fram två texttyper och fråga varför ser texterna olika ut?, 
och en sådan typ av fråga ställdes även i varje intervjusituation i studien. Svaren som kom 
tillbaka visade sig dock – som trott – vara väldigt begränsade och inte sällan av en något 
tvetydig karaktär. Som ovan nämnts var elevgruppen förtrogen med att tänka i banor om 
texttypers  funktion  och  organisation.  Då  eleverna  kände  till  funktionen  för  de  två 
texttyperna i fokus tycks genre vara ett område som behandlats inom klassrummets väggar. 
Detta förde med sig att elevgruppen vid första anblick tycktes ha väldigt klart för sig vad 
som var ”det rätta svaret” på frågorna som ställdes. Vid en djupare och bredare analys, 
baserad på elevernas svar på närliggande frågor, visades dock en tydlig differens inom 
elevgruppen.  Dessa  närliggande  frågor  behandlade  exempelvis  ifall  det  finns  något 
samband i textens utformning, innehåll, process och funktion, eller vad som skulle hända 
ifall  genresteg från en texttyp skulle placeras i  en annan texttyp.  Denna differens eller 
dessa  två  poler  av  uppfattningar  är  vad  som  behandlas  nedan  i  två  skilda 
beskrivningskategorier. Dessa beskrivningskategorier kommer i  slutet  av kapitlet  ställas 
mot varandra i en tolkning av utfallsrummet.

6.3 A. Ett dynamiskt genrebegrepp 

Textens organisation och innehåll är styrd av genrens funktion. Totalt fem av tolv elever 
uttryckte ett dynamiskt genrebegrepp.



6.3.1 Kategoribeskrivning

Eleverna inom kategorin ser genrens innehåll och organisation som en potential att fylla en 
genrespecifik funktion. Med mer allmänna ordval är de meningar och stycken som finns i 
texten  och  de  specifika  ställena  de  i  regel  placeras  på  beroende  av  vad  vi  har  för 
målsättning med en text. Typiska texter inom genren ser alltså ut som de gör eftersom det 
bäst passar vad texten ska fylla för funktion. Detta kan förtydligas via följande utdrag ur en 
intervju med eleverna J och G. Den efterlöpande beskrivningen kommer i synnerhet betona 
den innehållsliga aspekten av ett dynamiskt genrebegrepp:
 

J: skriver man en faktatext då är det bra om man skriver tydligt, å så
X: tydligt med, innehållet eller?
J: innehållet, de ska va fakta inte min (avbruten)
G: åsikt
J: egna åsikt
J: i en saga då kan de va (avbruten)
G: då är det lite mer (avbruten)
J: påhitt (.) hur fantasirikt (.) att locka att läsa mer
G: då är det mer spännande, å så då ska det va typ såhära höjdkurvan

I samtalets inledning kan vi läsa hur både elev J och elev G uttrycker att en faktatext ska 
innehålla fakta. När eleverna sedan fokuserar mot den narrativa genren så berättar de hur 
sagans  målsättning  –  ”att  locka  att  läsa  mer”  respektive  att  vara  ”spännande”  –  och 
innehåll  –  ”fantasirikt”  –  kan  nås  med  hjälp  av  den  dramaturgiska  modellen – 
”höjdkurvan”. Vi kan här tala om att skrivande i den narrativa genren fokuserar att locka 
till att läsa eller  vara spännande och att denna målsättning kan uppnås genom att styra 
textens organisation efter höjdkurvan. Med detta sett att se på olika texter bestäms således 
textens innehåll och organisation – den utformning eller struktur genren följer och vad som 
har tillträde inom textens ramar – utifrån textens tilltänkta funktion, som i detta fall är att 
ge läsaren en spännande läsning. 

Ifall vi återvänder till inledningen, där faktatexten är i fokus, och behåller samma tes så är 
J:s uppfattning att textens borde vara berikad med fakta och objektivitet baserad på genrens 
åberopade funktion: att förmedla fakta. I det sistnämnda exemplet görs även en distinktion 
mellan  ”fakta”  och  ”min  […] egna  åsikt”. Egna  åsikter kan  här  ses  som  ett  slags 
motsatsord för det rätta alternativt det typiska innehållet för ”en faktatext”, vilket benämns 
med termen  fakta. I  en förlängning sätter här G och J i samklang ramarna för genrens 
innehåll.  Genom att  ställa  respektive  genrebeskrivning  mot  varandra  kan  vi  utläsa  en 
skillnad i  ramarna.  Elevernas  syn på faktatextens tilltänkta  innehåll  innefattar  en strikt 
gränsdragning mellan  fakta och  den egna åsikten. Det  förstnämnda inkluderas  och det 
sistnämnda  exkluderas  från  fenomenet  faktatext.  Fokuserar  vi  i  stället  elevernas 
uppfattning av ”en saga” kan vi urskilja en mer flytande beskrivning av genrens innehåll.  
Detta gestaltat av elevernas trevande och vaga beskrivning av de innehållsliga ramarna 
som innefattar allt från språkliga karaktärsdrag –  påhittigt och  fantasirikt – och textens 
organisation  –  höjdkurvan  – till  metoder  i  författandet  av  genren  –  att  locka  – som 
påverkar  såväl  textens  innehåll  som dennes  organisation.  Sagans innehåll  kan  inte  på 
samma vis som i fallet faktatexten ges tydliga autonymer – dvs. fakta kontra egen åsikt – 
eller konkreta felsteg i hur genren utformas – t.ex.  fantasilöst eller  tråkigt – men likväl 
skulle även i sagans fall motsatserna förhindra texten från att fylla en specifik funktion.  
Med andra ord skulle såväl en faktatext fylld med egna åsikter som en saga med ett tråkigt 
och fantasilöst innehåll inte fungera. Genrens innehåll bestäms således av den funktionen 
texten är påtänkt att fylla. 



För  att  ytterligare  förtydliga  elevernas  dynamiska  genrebegrepp  följer  nedan  ett 
transkriptionsutdrag om elevens uppfattning av vitsen med att lära sig urskilja och särskilja 
olika typer av texter. Det huvudsakliga fokuset kommer nu i stället flyttas mot hur genrens 
funktion styr textens organisation:

X: okej varför tror ni att ni skriver olika texter? varför tror ni att ni får lära er både att  
skriva  både  såna  här  typer  och  såna  här  typer?  (pekar  mot  en  berättande  och  en  
beskrivande text)

L: för man ska typ skriva. asså om det blir att man bara har lärt sig på ett sätt, vi säger det 
här sättet (pekar på en beskrivande texten om ett land), så ska man skriva en berättelse å  
så är det olika rubriker mitt i hela berättelsen (.) då är det inte så himla roligt att läsa den 
dåra. då de är typ såhär kalas (slår taktfullt fingret på olika ställen i texten för att liksom 
”illustrera” olika rubriker), ja typ olika

Även  i  detta  utdrag  kan  vi  notera  att  genrens  funktion  är  själva  hjärtat  av  textens 
organisation. Bakgrunden till varför L anser att vi behöver lära oss att skriva på olika sätt 
kan vi söka till den bakomliggande färdigheten: att kunna uppnå olika målsättningar med  
våra  texter.  I  slutskedet  ger  L  ett  exempel  på  detta  fenomen  som  skulle  kunna 
sammanfattas på följande vis: Ifall någon skulle skriva en berättelse med ett antal rubriker 
mitt i den så skulle det inte bli så kul att läsa texten. Här fokuserar L sin uppfattning av  
genrens funktion –  att roa – som själva fundamentet till ”berättelsens” existens. Ifall en 
författare skulle placera rubriker i en berättelse – vars själva rättfärdigade leverne hänger 
på att roa läsare – skulle texten inte längre uppfattas som roande. I detta fall kan vi tänka  
oss att L uppfattar  underrubrikens funktion som att tala om vilket textinnehåll som följer 
och att en berättelse med underrubriker därför skulle te sig förutsägbar. Kontentan blir 
därmed: Om vi endast kände till den beskrivande textens organisation och ville skriva en 
berättande text så skulle genrens målsättningen inte uppnås – dvs. texten skulle inte vara 
underhållande. L:s motiv för olika texttypers strukturer tycks då kunna kopplas till att fylla 
olika  funktioner.  Detta  kan  förtydligas  med  ett  ytterligare  utdrag  där  fenomenet 
underrubriker ställer sig till beskrivande och berättande text, här uttryckt av eleven E:

E: mm (3 s.) för om man inte hade rubrikerna (i en beskrivande text) då visste man väl 
inte vad det skulle handla om på direkten. då blir det ba som en stor sörja

X: mm det är sant. skulle man kunna göra på samma sätt med den här texten (pekar på en 
berättande text), med rubrikerna så där?

E: näe för då blir det så här inte lika spännande.

Först  ut  kan  vi  här  utläsa  att  E  anser  att  den  beskrivande  texten  skulle  genomgå  en 
försämring – ”blir det ba som en stor sörja” – ifall texten inte innehöll underrubriker. E 
menar  följaktligen  att  vi  i  ett  sådant  fall  inte  skulle  veta  vad  texten  ”handla  om  på 
direkten”. Vi kan därför anta att underrubriker, i förhållande till beskrivande texter, har den 
inneboende funktionen att de fungerar som representanter för att förmedla vad som komma 
skall i texten som följer (jämför ovan med L:s definition av underrubriker i förhållande till  
berättande  text).  Det  finns,  enligt  E,  således  en  poäng  i  att  en  beskrivande  text  ska 
innehålla underrubriker – då det hjälper läsaren att förstå ”vad det skulle handla om på 
direkten”.  Ifall  vi  tillåter  oss  att  söka  mellan  raderna  kan  vi  urskilja  den  beskrivande 
textens tilltänkta funktion: att på snabbaste vis delge läsaren information. Denna funktion 
styr den beskrivande textens organisation, i detta fall att texten innefattar underrubriker. I 
en förlängning skulle det således bli svårare att förstå vad man läser om eller hitta den 
information man vill hitta ifall underrubrikerna skulle försvinna. Denna logik rättfärdigar 
alltså  underrubrikens  existens  i  en  beskrivande  text.  Genrens  organisation  i  text  kan 
således sägas vara underkastad genrens funktion. När E i stället byter fokus mot relationen 



mellan underrubriker och den berättande texten yttras ett annat förhållningssätt.  I  detta 
förhållande  ses  underrubrikens  intåg  i  texten  som  något  negativt  och  avisas  av  E: 
underrubriken skulle  göra den berättande  texten ”inte  lika spännande”.  Den berättande 
textens  funktion  kan  således  beskrivas  som  något  i  stil  med:  att  ge  läsaren  en  
spänningsfylld läsning. Genrens målsättning skulle då till en mindre grad uppnås ifall det 
tillkom  underrubriker,  dvs.  det  skulle  inte  bli  lika  spännande  att  läsa  om  det  fanns 
underrubriker.  Här  kan vi  tolka  E:s  uppfattningar  som att  underrubriker  skulle  avslöja 
kommande händelser i förväg, vilket skulle sänka spänningsgraden för läsaren. Än en gång 
tycks den funktion som genren är påtänkt att fylla vara den avgörande faktorn för hur 
texten ska organiseras. 

6.3.2 Kategoritolkning

Eleverna  i  kategorin  ser  texttypens  organisation  som en  produkt  av  genrens  tilltänkta 
funktion. Detta samband framträder när eleven jämför hur en beskrivande texts genresteg 
skulle  påverka  den  berättande  textens  möjlighet  att  uppnå  sin  målsättning.  Den 
reflekterande inställningen till texttypens funktion och makroaspekter kan sägas tyda på ett 
slags metakognitivt förhållande till det egna skrivandet. Eleverna uppvisar en färdighet att 
kunna stega ut ur sitt eget textskapande och titta på det från avstånd. I detta läge får vi som 
observerar vara med om hur deras metaspråkliga medvetenhet kring textens möjligheter 
och begränsningar beror på vilken funktion texten har. Det är således textens funktion som 
bestämmer  en  texttyps  ramar.  Elevernas  skrivprocess  tycks  här  bestå  av  att  styra 
textinnehåll och textorganisation för att nå en målsättning. Vi kan tala om att eleverna inte 
begränsar  sitt  skrivande  till  att  återge  de  makrostrukturer  de  tidigare  mött  utan  även 
omskapar  texters organisation för att  uppnå syften eller  fylla  funktioner.  Ett dynamiskt 
genrebegrepp för med sig att eleverna på något vis problematiserar texttypen för att inte 
vara förutbestämd och orubblig. Eleverna vågar i stället böja på genrens struktur för att 
uppnå den målsättning de vill nå. Därmed kan texttyper ses som dynamiska texter som tål  
att  omkonstrueras.  I  en förlängning kan genretexter ses som förhandlingsbara och inte 
skrivna i sten. 

6.4 B. Ett statiskt genrebegrepp

Textens  organisation  är  en  produkt  av  den  skrivprocess  och  det  textinnehåll  som 
kringligger texten. Totalt sju av tolv elever uttryckte ett statiskt genrebegrepp.

6.4.1 Kategoribeskrivning

Den  berättande  textens  organisation  är  styrd  av  relationen  mellan  skrivprocess  och 
textinnehåll. Med andra ord ser texten ut som den gör eftersom det bäst passar hur det är  
att  skriva  texten och  vad  texten  innehåller.  Trots  att  vissa  elever  mer  betonade 
textinnehållet och andra skrivprocessen som den primära anledningen till textens struktur, 
så går de båda inte helt separera från varandra. Vilken av skrivprocess och textinnehåll som 
än var den primära enheten så fanns alltid textinnehåll respektive skrivprocess där som en 
sekundär enhet. Detta gav upphov till de två underkategorier som presenteras nedan.

B1. Statiskt genrebegrepp med skrivprocessen i fokus

Som nämnts ovan ses genrens organisation som en produkt av dels skrivprocess och dels 
textinnehåll.  Inom  delkategori  B1  talar  eleverna  speciellt  för  skrivprocessens  något 
dominerande roll  över textinnehållet.  Med andra ord väger  hur det är att  skriva texten 
något  tyngre än  vad som står i  texten, i  elevens inre förhandling över  hur en text ska  
organiseras. Inom delkategorin presenteras därför genrens organisation i synnerhet som en 



produkt av den process som kringligger att skapa genren.Texten ser alltså ut som den gör 
eftersom just den designen är bäst anpassad till hur det är att skriva texttypen. Utifrån detta 
förhållningssätt  kan således de organisatoriska aspekter som kringligger utformandet av 
genren sägas vara underkastade den specifika process som är  att skapa en texttyp. Detta 
förhållande  kommer  förklaras  närmare  via  ett  transkriptionsutdrag  nedan.  Utdraget  är 
uppdelat  i  två  delar,  den  första  del  berör  elevernas  uppfattning  av  berättande  text i 
förhållande till underrubriker:

X: aha. men i den här då (den berättande texten) varför är det inga underrubriker där?
K: det är (.) kanske svårt att sätta underrubriker

Ur utdraget  kan  vi  först  läsa  hur  K med en  viss  tvekan  tänker  högt  över  varför  den 
berättande texten inte är indelad i stycken med underrubriker. Huruvida K tidigare funderat 
över olikheter i strukturer hos olika genrer är oklart men hens spontana tanke tycks riktas 
åt att den som skriver skulle uppfatta handlingen att sätta underrubriker som svår när de 
producerar en berättande text. Den som skriver verkar här inte gestaltas av K själv, utan 
snarare en slags  betraktelse av  hur någon annan  skulle  kunna uppfatta  skrivandet.  Det 
verkar alltså som om ramarna för den berättande textens organisation är skapad i vördnad 
för den som ska ska skriva texter i genren. Att författare skulle uppfatta, eller har uppfattat,  
handlingen som problematiskt och därför bestämt att berättande texter inte ska struktureras 
med underrubriker. Sedan följer detta:

A: sen så (.) den här (den berättande texten) är lite mer fantasi 
X: mhm. så man kan inte skriva fantasi i underrubriker (2 s.) eller?
A: eh jo
K: jo det kan man nog
A: det kan nog vara lite svårt å komma på nå bra namn till underrubrikerna
K: asså dom här underrubrikerna i den hära (den beskrivande texten) brukar i alla fall jag 

typ (3 s.) ha hjälp för. asså då vet jag ungefär hur jag ska göra (skratt)

A verkar  instämma med K:s tidigare resonemang och gör även ett  visst  försök till  att 
utveckla K:s tes genom att addera ytterligare en förklaring till varför berättande texter inte 
har underrubriker:  genren innehåller en högre mängd fantasi. Det är alltså i detta skede 
såväl skrivprocess som textinnehåll som styr textens organisation. När X sedan uppmanar 
A till ett förtydligande verkar A utveckla tankarna om fantasi som ”bara” ett textinnehåll 
och även inkludera fantasi som en delkomponent av genrens skrivprocess. Med andra ord 
åsmakar  ett  fantasirikt  innehåll åsmakar  problem  för  den  författare  som  ska  utföra 
handlingen  att sätta underrubriker  i en berättande text. Väl värt att notera är att även A 
tycks distanserar sig själv från själva skrivprocessen och gestalta rollen som en iakttagare –  
snarare än någon som gör genre – genom de passiva orden ”det kan nog vara lite svårt”. I 
utdragets sista replik bekräftar K att underrubriker hör hemma i den beskrivande genren 
och att hen ”brukar i alla fall […] ha hjälp” av underrubriker när hen själv producerar 
beskrivande texter. Än igen beskrivs underrubriken inom kontexten skrivprocess, i stället 
för att exempelvis sätta underrubriker i relation till den som ska läsa texten. Trots att K nu 
bytt genre i fokus är den enstaka förändringen vi kan utläsa att K nu intagit en aktiv roll  
där hen relaterar och refererar till sin egen upplevelse. Resultatet blir alltså (igen) att den 
berättande  textens  organisation  är  bestämd  utifrån  textskaparens  svårighet  att  sätta 
underrubriker. Den enda modifikationen ligger i att svårigheten nu även är grundad i den 
höga halten fantasi som finns i den narrativa genrens innehåll. Textens organisation ser 
alltså ut som den gör på grund av den narrativa skrivprocessen förhållande till det narrativa 
textinnehållet.



B2. Statiskt genrebegrepp med textens innehåll i fokus

I kontrast till den förra underkategorin, där skrivprocessen var det huvudsakliga fokuset, 
uttryckte  eleverna  inom B2 att  textinnehållet är  den primära  orsaken till  hur texttyper 
organiseras. Detta synsätt skulle även kunna uttryckas som att det är  vad texten handlar  
om som styr hur texten kommer att struktureras. Även i denna delkategori finns dock den 
sekundära  enheten  –  i  detta  fall  skrivprocessen  – med som en bikomponent  av  själva 
förklaringsmodellen för textens organisation. Transkriptionsutdraget som nedan löper sitter 
egentligen ihop – dvs. är tagna från samma sekvens i ljudupptagningen av en elevintervju 
– men har av praktiska skäl kapats upp i två delar. Den första delen behandlar två elevers 
uppfattning  av  varför  deras  egna  berättande  texter  inte  har  styckeindelningar  med 
underrubriker.  I  intervjusituationen  ligger  såväl  elevernas  berättande  texter  som deras 
beskrivande texter framför dem:

X: aha men varför är det inte så (stycken med underrubriker) i den här (den berättande  
texten) då?

C: ah men det är därför att det där är en, ehm
D: den är en hel födelsedag
X: det är en hel födelsedag?
C: den e (avbruten)
D: nä men det är bara Iors födelsedag
C: men du säger samma sak som mig (slår handen i bordet)

I utdraget får vi vara med om hur eleverna liksom förhandlar fram en förklaringsmodell för 
varför de två texttypernas har skilda strukturer. Det finns således en viss tvekan i elevernas 
svar när den berättande texten är i fokus. Ett första komplett försök görs av D när hen 
betonar att det är ”en hel födelsedag”; vi kan här ana att  stycken med underrubriker inte 
behövs eftersom textens innehåll bara berör en dag. Dock bringar D ingen klarhet i om en 
text i så fall borde ha flera stycken om berättelsen berör flera födelsedagar. När X sedan 
ber D att utveckla resonemanget flyttar D fokus mot att det rör sig om ”Iors födelsedag”. 
Antingen kan vi tolka uttrycket som att (i) det rör sig om en persons födelsedag, dvs. att 
orsaken  igen  härstammar  i  en  dikotomi  mellan  singular-plural.  Den  berättande  textens 
organisation skulle i ett sådant hypotetiskt fall kunna delas in i stycken om textinnehållet 
behandlar flera personers födelsedagar. Vi kan även tolka fenomenet  utifrån (ii) att det 
beror på att födelsedagen just är Iors – i egenskap av fiktiv karaktär – och att texten därför 
ges en specifik utformning (jämför med  fantasirikt innehåll under B1). Att det är skilda 
ramar för en text om en födelsedag i vår verklighet och en text om en födelsedag i sagans 
värld.  Denna  tolkning  skulle  inte  vara  helt  otrolig  då  narrativ  genre,  i  motsats  till 
beskrivande genre, oftare behandlar fiktion. Oavsett vilket som är fallet så är det vad som 
historien behandlar som styr hur texten ska se ut; ett resonemang som även C tycks hålla 
med om i utdragets slutskede. Vi kan alltså tala om att eleverna i B2 ser den berättande 
textens innehåll som styrande av textens organisation. I transkriptionsutdragets sista del 
ställer elev D även styckeindelning i förhållande till beskrivande genre: 

D: ah asså man gjorde inte för man berättar om samma sak
X: aha
D: det är inte riktigt såhär som befolkning och natur och de

I början av utdraget landar D i att den berättande texten inte har styckeindelning eftersom 
att ”man berättar om samma sak” texten igenom. Elevens tes utvecklas i utdragets slutparti 
där  D  betonar  att  samma  regler  inte  gäller  i  den  beskrivande  texten,  som  behandlar 
”befolkning och natur och de”. Detta kan igen antingen tolkas som att den beskrivande 



texten delas upp eftersom (i) textinnehållet berör flera ämnen eller (ii) att befolkning och 
natur tillhör en verklig kontext (jämför resonemanget om Ior ovan och fantasirikt innehåll 
under B1). Huruvida den ena (i) eller andra (ii) teorin är den avgörande faktor så kan vi dra 
paralleller till att eleven hänvisar till skrivprocessen av sin egna beskrivande text om ett 
land, där hen delat upp textens innehåll i bl.a. underrubrikerna  befolkning och  natur. En 
viss del i skapandet av D:s förklaringsmodell tycks således utgå från den skrivprocess som 
kringligger att  författa texttyper.  Vi  kan därmed landa i  att  eleverna inom kategori  B2 
uppfattar genrens organisation som en konsekvens det textinnehåll och den skrivprocess 
som kringligger texten, men med stark betoning på det förstnämnda. 

6.4.2 Kategoritolkning

I en sammanslagning av transkriptionsutdrag kan vi utläsa ett mönster: Hur den berättande 
texttypen ser ut bestäms dels av vad texten innehåller och dels av hur det är att skapa 
textprodukter i genren. Det finns alltså ramar som säger att om en text innehåller vissa 
typiska kriterier – t.ex. en  sammanhållen fantasi eller  flera olika ämnen – så ska texten 
struktureras på ett visst sätt – t.ex. sammanhängande- eller styckindelad text. Elever inom 
kategorin  har  en  klar  uppfattning  över  hur  genrens  typiska  ramar  ser  ut,  hur  texterna 
typiskt organiseras. Däremot tycks eleverna inte vidare reflektera över hur de själva som 
aktörer kan påverka genrers utformning. Själva skrivprocessen beskrivs som en personlig 
och aktiv handling – något som eleverna själva utför – men däremot problematiserar inte 
eleverna bakgrunden till hur skrivprocessen skiljer sig utifrån vilken texttyp de producerar. 
Elevernas uppfattningar utgår alltså ifrån hur de texter de tidigare mött och skapat i genren 
brukar se ut och bli till. Utifrån tidigare erfarenheter har  hur texttyper  ska struktureras i 
genren därefter utvecklats. De genresteg som kan tillskrivas till en viss genre har således 
inte kommit fram ur exempelvis hur texten kommer upplevas av en tilltänkt läsare, utan är 
snarare på grund av tämligen ogreppbara bestämmelser och/eller överenskommelser. Vilka 
aktörer  som stiftat  spelreglerna  – ramarna  kring  hur  textinnehåll  och  skrivprocess styr 
textens  organisation  –  är  oklart.  De  kan  såväl  vara  lärare  eleverna  tidigare  mött  som 
ospecificerade författare i genren. Regelsystemet består både av vissa typiska drag som 
texttypen  ska/bör  innefatta  –  t.ex.  singular,  dvs.  endast  ”en  hel  födelsedag”  – och 
problemområden som författarna stött på i deras skrivprocess gentemot ett textinnehåll – 
t.ex.  svårt  att  sätta  rubriker  till  ett  fantasirikt  innehåll.  Vi  kan  här  tala  om  en 
metakognition som inte inbegriper reflektioner över vem som bestämt vad och varför hen i 
så fall gjort det. Detta innebär att eleven inte problematiserar andras eller sin egen roll i 
utformandet av en texts organisation. Eleverna konstaterar i stället att texten ser ut som 
texten  gör  och  att  vi  därför  får  se  till  förhålla  oss  till  det  faktumet. Fenomenet  kan 
beskrivas  så  som att  eleverna  skriver  för  att  återge  statiska  strukturer i  stället  för  att 
metakognitivt se över sitt skrivande och forma textens organisation för att uppnå en viss 
målsättning. 

6.5 Tolkning av elevernas utfallsrum

Bakgrunden  till  varför  ett  statiskt  respektive  ett  dynamiskt  genrebegrepp  skilts  från 
varandra kommer här att undersökas i ett utfallsrum. Delkapitlet kommer inledningsvis att 
beröra skillnader och likheter som legat till grund för beskrivningskategorierna i fråga. De 
två skilda genrebegreppen kommer därefter att sättas i relation till elevernas gemensamma 
genrekontext, som behandlades i början av resultatavsnittet.



6.5.1 En jämförelse mellan ett statiskt och ett dynamiskt genrebegrepp

Först ut följer ett intervjusituation som syftar till att illustrera två elever som uttrycker två 
skilda  genrebegrepp.  Transkriptionsutdraget  består  av  elev  B:s  förklaring  av  vad  en 
faktatext är – en beskrivande text om ett land – och vad en berättelse är – en berättande 
text  om åsnan  Ior.  B  uttrycker  ett  statiskt  genrebegrepp medan  elev  H formulerar  ett 
dynamiskt  genrebegrepp.  Då  ljudupptagningen  är  tagen  mitt  i  en  hektisk  debatt  där 
eleverna med ökande ljudvolym pratar i munnen på varandra presenteras hela urdraget i en 
stöt.  En  uppstyckning  av  transkriptionsutdraget  skulle  riskera  att  förlora  samtalets 
intensitet och klarhet:

X: här (i en berättande text) sa ni att det ska sitta ihop såhär, det ska va en början, det ska 
va ett slut, upplösning. är det samma sak i den här (den beskrivande texten)?

H: nej
B: näe...
X: varför inte?
B: ...inte alls
H: det här är ju mer (.) det här är en faktatext. de e (.) de e ingen berättelse de en faktatext
X: och vad är en faktatext då?
H: va? en faktatext är (4 s.)
B: man plockar ut fakta (skratt)
H: en faktatext e att man...
B: om ett land
H: ...har fakta om nånting
B: om ett land!
H: fakta kan också vara. jag har, jag kan faktiskt skriva fakta om dig (B). du är väl inget 

land?
B: näe en (.) det här (den beskrivande texten) är ju ett land
H: just det
B: men fakta e liksom. det är ju att plocka ut fakta, skriva stödord

I  utdragets  början kan vi  notera att  både elev B och H är överens om att  genrestegen 
början, slut och upplösning inte har med beskrivande texter att göra. De båda anser även 
att en faktatext ska innehålla fakta om något, fastän B i detta fall låser något till ”ett land” 
som behandlas i texten. B är även tydlig med att betona skrivprocessen roll för fenoment 
beskrivande  text.  Den  fundamentala  skillnaden  mellan  eleverna  ligger  i  hur  H 
problematiserar textinnehållet i en beskrivande text till att kunna behandla annan innehåll 
än landet – t.o.m. behandla elev B. Elev H:s beskrivning av texttypen är såldes en text som 
behandlar fakta och inom de ramarna kan vilket faktainnehåll som helst placeras in. B 
anser i stället att faktatext är ett uttryck för att beskriva den skrivprocess som kringligger 
skapandet av en beskrivande text hen mött i skolan, dvs. ”plocka ut fakta, skriva stödord”. 
B:s  uppfattning  av  fenomenet  faktatext innefattar  även  en  annan  aspekt,  nämligen  att 
textinnehållet  ska  handla  ”om ett  land”,  viket  är  just  vad  B:s  egna  text  gör.  De egna 
upplevelserna av texttyperna har alltså bildat en fast uppfattning som B nu hänvisar till. På 
detta vis kan B sägas uttrycka ett statiskt begreppsliggörande av genre. I kontrast till detta 
är H:s uppfattning av texttypen mer rörlig – så länge texten ”har fakta om nånting” är det 
en faktatext. Därmed kan H:s beskrivning av genre som fenomen sägas vara dynamisk.

6.5.2 Genrebegreppen i relation till genrekontexten och metaspråk

Utifrån den genrekontext och de beskrivningskategorier som ovan behandlats kan vi se att 
elevgruppen både känner till  och använder delar av det metaspråkliga terminologi som 
kringgärdar skolnära genrer. Eleverna använder exempelvis termer som upplösning för att 



markera  den  berättande  textens  sista  parti.  Särdragningen  beskrivningskategorierna 
emellan  ligger  i  stället  i  betydelsen  av  de  metaspråk  eleverna  använder  –  i  själva 
uppfattningen  av  vad  orden  betyder.  Elever  med  ett  dynamiskt  genrebegrepp  ser  att 
skrivande med underrubriker för med sig att texten blir mer förutsägbar, dvs. lättare att 
hitta i. Ifall  underrubriker då sätts in i en berättande text blir texttypen förutsägbar och 
därför misslyckad. Bakgrunden till detta är att kategorin värderar textens organisation efter 
hur väl den passar ihop med textens målsättning. Eleverna med ett statiskt genrebegrepp 
ser underrubriker som en konsekvens av en texttyps skrivprocess och textinnehåll. I detta 
fall  känner eleverna igen att  underrubrik tillhör  beskrivande texter  och inte berättande 
texter. De försöker därför styra underrubrikens funktion efter dels  hur det är att skapa 
beskrivande texter och dels vad beskrivande texter brukar innehålla. Resultatet för varför 
en  berättande  text  inte  har  underrubriker  blir  därför  varierat.  Elevernas  förklaringar 
sträcker sig från att  det är svårt att  sätta underrubriker när texten är fantasirik till  att 
berättelsers textinnehåll  bara får behandla en sak.  Sammanfattningsvis kan vi  anta att 
eleverna presenterar  två skilda  sätt  att  uppfatta  fenomenet  underrubriker,  i  relation till 
berättande och beskrivande text. 

Det  två  skilda  förklaringsmodellerna  kan  även  förtydligas  genom  att  jämföra  två 
elevuttalanden  om  hur  de  anser  att  de  kan  utveckla  sitt  skrivande,  här  i  relation  till 
berättande text. Första utdraget är ifrån en elev med ett statiskt genrebegrepp:

X: okej. hur tror ni att ni kan bli bättre på att skriva? en berättande text till exempel
F: tänka på kanske att man ska använda fler berättande ord eller hur man säger typ. jag 

använder inte de var en gång jag använder solig dag och speciell dag för jag tycker det 
var en gång låter tråkigt nu. man använder det typ i varje berättelse oftast 

Detta andra utdrag representerar i stället en elev med ett dynamiskt genrebegrepp:

X: mm och vad, hur skulle ni kunna bli bättre på det (att skriva berättande texter) då?
G: ööh, skrivandet?
X: aah, vad skulle behövas?
G: jag tror jag skulle behöva läsa andra, vad dom ha (.) hur dom ha gjort å hur dom gör

Vi kan här utläsa två skilda uppfattningar av hur egen inlärning och utveckling kan nås i 
processen att skapa berättande text. I första utdraget söker elev F utvecklingspotential i sin 
egna skrivprocess där hen vill ”använda fler berättande ord”, något som verkar höra ihop 
med ett mer varierat  språkbruk. Motivet bakom att  variera berättelsers inledningsfraser 
tycks vara att F själv upplever uttrycket det var en gång som tråkigt. Men ”fler berättande 
ord” verkar även ha en inneboende statisk funktion som något i sig eftersträvansvärt, då 
det enligt F är något att ”tänka på” att ta med vid skapandet av berättande texter. Syftet 
bakom att utveckla det egna skrivandet genom fler varierade genreenliga uttryck är således 
dels att detta ses som något  allmännyttigt och dels för  att göra den egna skrivprocessen  
roligare. Intressant är att här även notera utdragets sista meningen, där eleven menar att 
man – dvs. troligtvis  gemene man eller en  allmän norm – använder uttrycket  det var en 
gång ”typ i varje berättelse oftast”.  Detta påstående kan i allra högsta grad stämma för 
majoriteten av de texter en elev i årskurs 5 mött under sina dagar i skolan och hemmet, 
men  blir  desto  tveksammare  ifall  referensramarna  töjs.  Elevens  uttalande symboliserar 
därmed  en  betraktelse  av  genre  som  främst  inbegriper  perspektiv  utifrån  egna 
upplevelserna av genrer, dvs. texttyper betraktas som lokala fenomen istället för  globala 
fenomen. Detta är en direkt kontrast till elev G:s beskrivning i det andra utdraget. G menar 
att nästa steg i hens egna skrivutveckling är att ”läsa andra” och inspireras av ”hur dom ha 
gjort å hur dom gör”. Genre uppfattas här i stället som något ogreppbart som författare gör 



och äger tillsammans. Vi kan har tala om ett dynamiskt och globalt fenomen utanför egna 
upplevelser och den egna sfären; och för att vi själva ska utveckla vårat skrivande krävs 
således att vi betraktar de som gör genren. I jämförelse med vad F uttryckte i det första 
utdraget finns här inga uttalade  allmängiltigt goda statiska komponenter – t.ex. byta från 
det var en gång till det var en solig dag – som skulle förhöja den berättande textens värde. 
Utifrån en annan infallsvinkel kan vi även tala om att eleven med ett statiskt genrebegrepp 
skriver för att återge ett innehåll – dvs. uttalar kunskap hen redan besitter – medan eleven 
med  ett  dynamiskt  genrebegrepp skriver  för  att  omskapa  ett  innehåll  – dvs.  skapa  ny 
kunskap.  Detta  kan  utläsas  i  transkriptionsutdragen  genom  att  F  uttrycker 
utvecklingspotentialer  hen  redan  känner  till  –  så  som  att  tänka  på  att  använda  fler  
berättande ord – medan G ser utvecklingspotential i författare och texter hen inte än läst. I 
en  förlängning  kan  det  dynamiska  synsättet  på  genre  ses  som  en  mer  autonom  och 
metakognitiv förhållning till såväl sitt skrivande som kunskap i allmänhet. Exempelvis ifall  
de båda elevgrupper skulle möta en okände genre skulle vi kunna anta att elever med ett 
dynamiskt  genrebegrepp  först  skulle  söka  textens  tilltänkta  funktion  för  att  sedan  låta 
funktionen styra tolkningen av textens utformning. Eleverna med ett statiskt genrebegrepp 
skulle  däremot  troligen  söka  efter  hur  textens  utseende  och  innehåll  liknar 
textuppbyggnader  de  tidigare  mött  och  sedan  låta  den  gamla  texttyp  som är  mest  lik 
fungera som mall för den nya genren.

6.6 Fokusering av elevgruppens berättande texter

Detta delkapitel avser att belysa det skrivtest som behandlades under metoddelen. Först 
och främst redovisas den mån av textfunktioner elevernas berättande texter innehöll, dvs. 
textens  utvecklingsgrad.  Sedan  följer  en  tolkning  av  hur  elevens  genrebegrepp  och 
narrativa skrivande ställer sig till varandra.

6.6.1 Redovisning av elevtexternas grad av utveckling

Utifrån det ramverk som beskrivs under metodavsnittet i Tabell 1 har de berättande texter 
som författats av intervjustudiens elevgrupp delats in i låg, medel och hög utvecklingsgrad. 
Dessa  tre  utvecklingsgrader  benämns  i  Tabell  2  under  namnen  Låg-  Medel-  och  
Högutvecklad  text. I  tabellen  nedan  kommer  elevtexterna  att  presenteras  utifrån  det 
genrebegrepp som författaren uttryckt. Noterbart är igen att skrivtestet gjordes innan den 
analys  som skapade  de  två  genrebegreppen.  Elevtexternas  utvecklingsgrad  var  således 
frikopplade elevernas uppfattningar, men är här nedan sammanställda.

Tabell 2. Sammanställning av de berättande texternas utvecklingsgrad.
 Dynamiskt genrebegrepp (A) Statiskt genrebegrepp (B)

Lågutvecklad text
Medelutvecklad text
Högutvecklad text

0 %
60 %
40 %

43 %
57 %
0 %

Totalt 100,00% 100,00%

I Tabell 2 kan vi kan utläsa hur elevtexterna fördelar sig på grad av utvecklad text. Dessa 
elevtexter  redovisas  utifrån  den  beskrivningskategori  författaren  tillhör.  Resultatet 
presenteras  i  procent.  Under  kolumn  Dynamiskt  genrebegrepp  (A)  presenteras  hur  de 
elever med ett dynamiskt genrebegrepp fördelar sig över grad av utvecklad text. Vi kan se 
att  ingen,  med  andra  ord  0  %,  av  elevtexterna  inom  kategori  A har  klassats  som 
lågutvecklade.  60  % av  elevtexterna  har  klassats  vara  medelutvecklade  och  40  % av 
elevtexterna  har  uppnått  kriterierna  för  högutvecklad  text.  Under  kolumn  Statiskt  
genrebegrepp (B) presenteras hur de elever med ett statiskt genrebegrepp fördelar sig över 
grad av utvecklad text. 43 % av elevtexterna har klassats som lågutvecklade.  57 % av 



elevtexterna i kategori B har klassats som medelutvecklade. Slutligen har ingen elevtext 
inom  beskrivningskategorin  uppvisat  de  genredrag  som  krävs  för  att  beskrivas  som 
högutvecklad. 

Baserat på Tabell  2 kan vi se att det finns såväl skillnader som likheter i  fördelningen 
mellan de två beskrivningskategorierna. Hos båda kategorierna har runt 60 % fördelat sig i 
Medelutvecklad text. Men hos låg- och högutvecklad text ser fördelning olika ut beroende 
på vilket genrebegrepp eleven uttryckt. Ingen elevtext inom kategori A har klassats som 
lågutvecklad,  samtidigt  som  43  %  bland  elevtexterna  i  kategori  A har  klassats  som 
lågutvecklade. Ingen elevtext inom kategori B har uppvisat de kriterier som krävs för att 
klassas som högutvecklad text. I en jämförelse har 40 % av elevtexterna skrivna av elever 
med ett dynamiskt genrebegrepp bedömts vara högutvecklade.

6.6.2 Tolkning av utvecklingsgrad i förhållande till genrebegreppen

Som beskrivet i  den inledande redogörelsen av studiens utfallsrum var samtliga elever 
bekanta med de mest övergripande och typiska texttyperna för skolan. De särskiljde de två 
huvudsakliga  genrerna  från  varandra  genom  att  bl.a.  uttrycka  att  vissa  topiker  eller 
övergripande strukturer var typiskt för en texttyp men inte för den andra. Det är därför inte  
speciellt  förvånande  att  majoriteten  av  eleverna  uppnådde  kriterierna  för  en 
medelutvecklad text. Vad som däremot ter sig intressant är att samtliga av de elever som 
uttryckte  ett  dynamiskt  genrebegrepp  uppnådde  mellannivån,  samt  att  det  var  två 
femtedelar som till och med lyckades nå högsta utvecklingsnivån. Ifall vi i stället fokuserar 
texter  skrivna  av  elever  med  ett  statisk  genrebegrepp  skrev  fyra  av  sju  elever  en 
medelutvecklad text medan resterande texter hamnade på det lägsta utvecklingssteget. I en 
jämförelse  kategorierna  emellan  har  texterna  skrivna  av  elever  med  ett  dynamisk 
genrebegrepp  såväl  en  högre  lägsta  nivå  som  en  högre  högsta  nivå  i  förhållande  till 
utvecklingsnivå,  gentemot  elevtexter  skrivna  utifrån  ett  statiskt  genrebegrepp.  I  en 
förlängning kan det  således  sägas  att  elevens  förhållningssätt  till  narrativ  genre  skulle 
kunna korreleras till vilka texter de producerar inom samma genre.

Något  som är  speciellt  intressant  med att  det  visade  sig  att  det  var  elevgruppen  som 
uttryckte  ett  dynamiskt  genrebegrepp som även producerade  texter  med högre grad av 
textfunktioner  är  deras  uppfattning  av  genre  som  formbar.  Detta  är  anmärkningsvärt 
eftersom det i stället var eleverna med ett statiska genrebegrepp som kännetecknades av att 
förhålla sig till  skolans norm – att inte ifrågasätta att en typisk organisation bäst fyller en 
genres funktion – men ändå var det  den elevgruppens textprodukter som i  högre grad 
saknade centrala textfunktioner typiska för genren. Det var alltså i stället de elever som 
förhöll sig till texttyper som en dynamisk produkt som de själva och andra författare styr  
över som  skrev  berättande  texter  som  fyllde  såväl  typiska  organisations-  som 
funktionsenliga aspekter av narrativ genre.



7 Diskussion

Nedan följer en diskussion av studiens empiri.  De två underrubrikerna berör relationen 
mellan  studiens  resultat  och  tidigare  studier  om  elevers  uppfattningar  av  skrivande. 
Grunden till  delavsnitten är att  pröva studiens resultatet  mot andra studiers teorier och 
slutsatser. Detta görs både för att kolla studiens relevans och för att söka forma potentiella 
hypoteser. I den andra underrubriken löper även en diskussion över hur studiens resultat 
kan tolkas i en pedagogisk kontext.  

7.1 Empirin i relation till elevers metaspråk, metakognition och genre

Den här  studien  ansluter  sig  till  Popes  (2005)  resultat  och  tankegångar,  där  forskaren 
betonar vikten av en metaspråklig medvetenhet och en korrekt  metaspråklig terminologi. 
Pope menar att dessa två insikter krävs för att vi som författare ska kunna relatera begrepp 
om skrivande till vårt egna skrivande. Den här studiens resultat föreslår dock en ytterligare 
problematisering av Popes resonemang, genom att proponera vikten av att även undersöka 
elevens uppfattning av de metaspråkliga termer hen uttrycker. Av de elever som deltog i 
den  här  studien  uttryckte  samtliga  någon  eller  några  centrala  och  mer  eller  mindre 
elementära metaspråkliga termer.  Elevgruppen som helhet  kan således sägas besitta  ett 
visst grundläggande metaspråkligt register. När däremot elevernas utsagor analyserades i 
ett mer djupgående perspektiv visade det sig att betydelsen av en term eller ett skriftligt  
fenomen – t.ex. underrubrik i relation till beskrivande text och berättande text – hade vitt 
skilda  innerbörder  hos  olika  individer.  Elevernas  formalistiska  ”vad-uppfattning”  av 
underrubrik var gemensam, och kan beskrivas som ”rubrik som styckar upp en texthelhet i 
sektioner”. När det däremot kommer till den mer funktionella ”varför-uppfattningen” av 
underrubriker,  som t.ex.  kan  uttryckas  som ”varför  underrubriken  har  sin  plats  i  viss 
texttyp men inte annan”, skiljer sig förklaringsmodellen åt mellan de två genrebegreppen. 
Denna skiljelinje  mellan beskrivningskategoriernas metaspråklig medvetenhet  hade inte 
trätt fram ifall analysen stannat vid att endast behandla de formalistiska aspekterna av de 
termer eleven uttryckte. 

Barbeiro  (2011)  och  Ruttle  (2004)  skriver  varsin  artikel  som  behandlar  elevers 
metakognition. Genom att betrakta elevens syn på sitt skrivande – här uttryckt genom ett 
metaskrivande – menar Barbeiro att vi kan förstå de svårigheter som hen möter, och på 
samma vis  de framgångar  hen uppnår.  Att  lyssna  till  elevens  ord om sin  skrivprocess 
förtäljer således elevens metakognitiva nivå. Ruttle menar på samma linje att elevernas 
metakognitiva nivå finns inbyggt i elevernas metaspråk – dvs. det språk eleverna använder 
när de talar  om sitt  språkande.  Den här studien ligger  i  lag med Barbeiros tes  då den 
föreslår att det kan finnas ett viss syfte i att undersöka elevens uppfattningar av aspekter i 
skrivande som fenomen – att deras sätt att betrakta textens komponenter kan säga något 
elevers skilda möten med olika texttyper. Uppfattningar kan sedan betraktas utifrån vad 
som eftersträvas i  den kontext eleven möter.  I  denna studie är kontexten uppbyggd av 
genreteorins ramverk (Martin & Rose 2003, ss 7-8; Schleppegrell 2004, s 82). Fastän det 
här resultatet visar på att elevens uppfattning och metaspråk kan förtälja delar av elevens 
skrivprocess,  gör  ändå studien  ett  försök till  att  problematisera  Ruttles  beskrivning  av 
bakgrunden till det metaspråk eleverna bär. Ruttle menar att elevernas metaspråk i högsta 
grad är format av det klassrum de aktivt eller passivt lever i. Ett sådant resonemang stämde 
även  i  denna  studie,  där  samtliga  elever  uttryckte  metaspråkliga  termer.  De  två 
genrebegreppen visar dock på vilka följder skiljelinjer i elevers meningsskapande kan få 



för  innebörden  i  det  gemensamma  metaspråk  som gruppen  bär  på.  Barbeiros  resultat 
visade  på  att  elevers  fokus  i  synnerhet  är  inriktat  mot  formalistiska  drag  medan  mer 
funktionella drag så som genre har lägre prioritet. Detta kan liknas vid resultatet i den här 
studien som påvisade att en liten majoritet av gruppen uttryckte ett statiskt genrebegrepp – 
som i hög grad kan liknas vid en formalistisk syn på skrivande, där komponenter spelar en 
högre roll än textens funktion – medan minoriteten uttryckte ett dynamiskt genrebegrepp. 
Medan forskare så som Beers och Nagys (2010) och Tolchinsky och Sandbanks (1994) 
uppmärksammade  elevernas  förmåga att  skilja  på  mikrostrukturella  aspekter  behandlar 
genrebegreppen hur elever kan skilja på makrostrukturer – i så väl tal som skrift. I linje  
med  Tolchinsky  och  Sandbanks  artikel  visade  även  det  här  resultatet  att  eleverna 
producerade olika texter i narrativ respektive icke-narrativ genre. 

7.2 Genrebegrepp och skrivmodeller i en pedagogisk inramning

Scheuer et al. (2006) menar att vi kan utveckla en elevs synsätt och relation gentemot sin 
skrivprocess genom att undersöka hur eleven uttrycker sin uppfattning av att skriva. Denna 
förändring i en uppfattningar av ett fenomen kan liknas vid Svenssons (1984) diskussion 
av begreppet inlärning inom fenomenografin. Ifall den här studiens resultat belyses i ljuset 
av Scheuers ord skulle således en eleven som företräder ett statiskt genrebegrepp kunna 
delges ett  dynamisk  genrebegrepp,  dvs.  skapa  en  form av  inlärning  av  metaspråkliga 
medvetenhet. Som studiens analys dock antyder kan inte de två genrebegreppen begränsas 
till att endast ses som två nivåer av metaspråklig medvetenhet som alla går igenom. Med 
grund  i  Fitzgerald  och  Shanahans  (2000)  tolkning  och  problematisering  av  två  skilda 
skrivmodeller  (Bereiter & Scardamalias 1987) kan genrebegreppen i stället betraktas likt 
två parallella plan av uppfattningar kring ett fenomen som kan samexistera sida vid sida i 
samhället.  Med andra ord kan personer med en  kunskapsyttrande skrivmodell leva med 
personer  med  en  kunskapsomvandlande  skrivmodell utan  att  någon  av  dem  byter 
skrivmodell. Och likheterna mellan skrivmodell och genrebegrepp slutar inte där. Bereiter 
och Scardamalia menar att människor antingen skriver för att reproducera ett innehåll – 
dvs. kunskapsyttrande skrivmodell – eller omskapa ett innehåll för att fylla kommunikativa 
funktioner  –  dvs.  kunskapsomvandlande  skrivmodell.  På  detta  vis  kan  ett  statiskt 
genrebegrepp  närmast  liknas  vid  en  beskrivning  ”i  huvudet”  på  en  eleven  som 
”förkroppsligar” en kunskapsyttrande skrivmodell inom genreteorin. Ett motiv som ligger 
till grund för den hypotesen går att finna i hur eleverna bygger sin förklaringsmodell till  
texternas skilda utseende efter statiska mallar och komponenter. Eleverna med ett statiskt 
genrebegrepp ser  skrivandets utveckling  som konsten att  kunna innefatta  fler  av dessa 
komponenter i texten, dvs. komponenter som är baserade på den kunskap det redan har i 
huvudet. Således är skrivandet en process där eleven yttrar kunskap – eller reproducerar ett 
innehåll – som redan är känd. 

En liknande jämförelse kan göras mellan en kunskapsomvandlande skrivmodell och ett 
dynamiska  genrebegrepp.  Den  huvudsakliga  anledningen  till  texttypers  särart  och 
fortlevnad är enligt ett dynamiskt genrebegrepp att texttyperna fyller skilda funktioner. En 
berättande text finns för att ge läsaren en  rolig eller  läskig upplevelse, och kommer att 
fortsätta göra så tills den slutar roa eller skrämma. På samma vis existerar den beskrivande 
genren  för  att  förmedla  fakta  –  vilket  gör  att  ”egna  åsikter”  skulle  hindra  texttypens 
tilltänkta  målsättning.  Elevernas  uttalanden  kan  således  liknas  vid  en 
kunskapsomvandlande skrivmodell eftersom de styr textens innehåll och organisation för 
att  fylla  kommunikativa funktioner.  Genrebegreppen kan därför  sägas bygga vidare på 
tanken  om  att  skriftlig  utveckling  går  från  att  återge  kunskap  till  omskapa  kunskap 
(Bereiter & Scardiamalia 1987; Fitzgerald & Shanahan 2000). Översatt i den här studien 
kan en skriftliga utveckling eller ökad metaspråklig medvetenhet gestaltas i hur eleverna 



med ett  dynamiska  genrebegrepp i  högre  grad  producerade  mer  utvecklade  berättande 
texter, gentemot eleverna med ett statiskt genrebegrepp (Scheuer et al. 2006). Som tidigare 
nämnt  ser  Fitzgerald  och  Shanahan  (2000)  dock  inte  denna  utveckling  som en  lineär 
självklarhet. Ifall inlärning ska kunna ske – i den mån Scheuer et al. (2006) menar kan vara 
möjlig – kan vi således behöva identifiera hur eleven ser på sitt skrivande. Ett motiv för 
detta är att de eleverna som uttryckte ett statiskt genrebegrepp inte uppfattade kopplingen 
mellan  genrers  struktur  och  målsättning  –  dvs.  att  texters  organisation  är  baserade  på 
texters målsättning – och skrev därför för att återge de genreorganisationer de tidigare mött 
i skolan. Detta kan bli ett problem eftersom genrer anses förändras över tid och rum – dvs.  
texter har olika strukturer och målsättningar i såväl olika delar av samhället  som olika 
historiska  epoker  (Martin  &  Rose  2003,  s  7-8).  På  så  vis  kan  genre  betraktas  som 
dynamiskt; medan majoriteten av eleverna dock uttryckte begreppet som statiskt.



8 Konklusion

Syftet  med  uppsatsen  var  att  öka  förståelse  för  hur  elever  uppfattar  texttypers  skilda 
organisationer och funktioner. Då få tidigare försök gjorts där systemfunktionell lingvistisk  
genreteori belyst genom fenomenografisk teori och metod, sträckte sig även syftet till att 
undersöka  kombinationens  möjligheter.  Studien  presenterar  två  beskrivningskategorier 
som behandlar två olika sätt att uppfatta bakgrunden till en beskrivande och en berättande 
texts organisation: ett dynamiskt genrebegrepp och ett statiskt genrebegrepp. Eleverna med 
ett dynamiska genrebegrepp producerade i högre grad mer utvecklade texter än eleverna 
med ett statiskt genrebegrepp. Här nedan kommer en avslutande diskussion att föras där 
studiens empiri översätts till framtida studier och lärarens praktik.

8.1 Konsekvenser för framtida studier

Den här studien föreslår att en djupdykning i ett fenomen – som är en del av ett större 
fenomen – kan säga något om ett större fenomen. I detta fall hur metaspråkliga termer 
kring texters organisation – såsom underrubriker – kan förtälja något om hur personer ser 
på texttypers funktioner och t.o.m. genre som fenomen. Denna problematisering av vilken  
beskrivning elever tilldelar  en term eller  hur  de uppfattar  ett  visst  begrepp föreslår  en 
signifikans  av  fler  djupgående  studier  om  elevers  metaspråkliga  terminologi.  Studien 
föreslår även att  det kan finnas såväl pragmatisk som teoretisk relevans i att didaktiker 
undersöker  elevers  uppfattningar av det  undervisningsinnehåll  som behandlas  i  skolan. 
Genom att  elevernas  uppfattningar  sedan  kan placeras  i  beskrivningskategorier  kan  vi 
sedan  få  en  överblick  i  en  större  grupp  än  bara  den  enskilda  individen.  Fastän 
genrebegreppen inte säger något om hela populationen femmor i svenska skolan så skapar 
beskrivningskategorier en något generellare insikt om hur elever uppfattar makroaspekter 
av texttyper än om studien bara skulle behandla två elever. Sammanfattningsvis skänker 
denna studien en vädjan om fler studier som behandlar elevers uppfattningar av fenomen, 
begrepp, genre och språkande inom framtida didaktikforskning.

8.2 Konsekvenser för lärarens praktik

För att utveckla elever till goda skribenter krävs mer förståelse än att eleven ska kunna 
uttala rätt vokabulär – vi måste även se över vilken mening eleverna lägger i de begrepp de 
uttrycker. I praktiken kan pedagoger således översätta detta förhållningssätt av metaspråk 
till  deras  egna  klassrum  och  upptäcka  små  men  fundamentala  detaljer.  Detta  kan 
exempelvis vara hur eleverna ser på underrubriker och hur dessa uppfattningar kan ge en 
inblick i hur elever ser på hela fenomenet genre. Genom att genrebegreppen ställdes mot 
varandra  –  där  det  ena  synsättet  har  urskiljts  som  producenter  av  mer  utvecklade 
berättande texter – bör även pedagogen se vilken uppfattning som måste förändras i eleven 
för  att  en  eftersträvansvärda  inlärning  ska  ske.  I  detta  fall  hur  elever  med ett  statiskt 
genrebegrepp  ska  förstå  fenomenet  underrubriker  på  samma  vis  som  elever  med  ett 
dynamiskt genrebegrepp. Att få elever att överta ett mer dynamiskt synsätt  på text kan 
således möjligen hjälpa dem att producera mer utvecklade texter. En annan risk ifall elever 
med  ett  statiskt  genrebegrepp  aldrig  uppfattar  kopplingen  mellan  genrers  struktur  och 
målsättning – att textens organisation är en produkt av textens målsättning – är att de kan 
stanna vid att endast återge de genreorganisationer som de mött i sin skolgång. Elever med 
ett  statiskt  synsätt  riskerar  således  att  inte  kunna  möta  den  uppsjö  av  nya  skriftliga 
utmaningar som väntar i utbildning, jobb och samhället i stort. Eleverna får därmed inte 
med  sig  den  form  av  förberedelse  som  krävs  för  att  verka  i  vårt  land,  dvs.  skolan 



misslyckas  att  nå  upp  till  ett  av  kraven  som  stiftats  av  högre  instanser  (bl.a. 
Utbildningsdepartementet 2011). 

Studien lämnar dock oss med en öppen fråga: Hur ska vi få elever att ändra genrebegrepp 
eller uppfattningar generellt? Detta är för var pedagog att översätta i sin egen klasskontext, 
utifrån  den specifika elevgruppens förkunskaper  och erfarenheter.  Vad studien däremot 
föreslår  är  en  modell  för  att  ta  reda  på  elevers  uppfattningar  utifrån  fenomenografisk 
metodteori (bl.a Larsson 1983; Marton & Booth 1997). Läraren kan genom samtal med en 
elever undersöka deras uppfattningar av ett begrepp. Elevens uppfattning kan sedan ställs 
mot andra uppfattningar i klassrummet och vi kan där ta reda på i vilken mån eleverna 
faktiskt  förstår  begreppet,  samt  på  vilket  sätt  de  använder  begreppen  –  t.ex.  i  deras 
skrivande. Studiens jämförelse av föreställning och skrivprestation indikerar på att elevens 
uppfattning dessutom skulle kunna förtälja hur väl någon omsätter begreppet i skriftliga 
produktioner.  Det  blir  slutligen  upp  till  den  enskilda  pedagogen  att  avgöra  vilken 
uppfattning hen tycker är eftersträvansvärd.
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Appendix

Elev I: Exempel beskrivande texttyp.



Elev C: Exempel lågutvecklad berättande texttyp.



Elev V: Exempel medelutvecklad berättande texttyp.



Elev G: Exempel högutvecklad berättande texttyp.



Samtalsmall.

Skrivande som fenomen 
Varför ska man kunna skriva?
Varför är det viktigt att skriva texter?
Skiljer sig att kunna skriva från att inte kunna skriva?
Varför ska vi uppmana yngre att lära sig skriva?
Hur skulle det vara ifall du var ensam i hela världen om att kunna skriva?
Hur skulle det vara ifall ingen kunde skriva?
Hur skulle du lära någon som inte kan skriva att skriva?
Hur lärde du dig att skriva?
Hur gör du när du skriver?
Brukar du ändra idén, eller köra på första tanken rakt igenom?
Planerar du ditt skrivande?
Hur skulle du kunna förbättra ditt skrivande?
Känner du någon som är bra på att skriva? Hur gör hen?
Tycker du att du är bra på att skriva?
Hur skriver du nu jämfört med förr?

Skrivande i skolämnena SO och svenska
Varför skriver vi i olika ämnen?
Skriver vi i alla ämnen?
Varför inte bara skriva i svenska?
Finns det skillnader mellan att skriva i svenska och SO?
Finns det skillnader i vad som anses vara bra/dåligt skrivet i svenska och SO?
Finns det likheter i vad som anses vara bra/dåligt skrivet i svenska och SO? 
Varför värderas olika saker i de olika ämnena?
Vad är typiskt för att skriva i Svenska?
Vad är typiskt för att skriva i SO?

Skrivning i narrativ och beskrivande text. 
Varför skriver ni olika texter?
Varför skriver ni berättande text?
Varför skriver ni beskrivande text?
Finns skillnader i vad som anses vara bra/dåligt skrivet i berättande och beskrivande text?
Varför värderas olika saker i de olika texterna?
Finns skillnader i hur en berättande och en beskrivande text ser ut?
Varför ser de olika ut?
Finns skillnader i hur det är att skriva en berättande och en beskrivande text?
Varför gör man olika när man skriver berättande och beskrivande text?
Finns skillnader i innehållet i en berättande och en beskrivande text?
Vilken av texterna är roligare att skriva? Varför?
Vilken av texterna är viktigare att kunna skriva? Varför?
Hur skulle du kunna bli bättre på att skriva berättande text?
Hur skulle du kunna bli bättre på att skriva beskrivande text?



Samtyckesbrev.

Hej,

Jag  heter  Josef  Dahlberg  och  är  en  student  som  läser  lärarprogrammet  vid  Uppsala 
universitet. Nu i vår har jag fått förmånen att skriva mitt examensarbete i ert barns klass på 
xxx. Uppsatsen är inriktat mot att undersöka elevers skrivande i årskurs fem.

Jag har talat med xxx och hon har godkänt att jag samlar in texter från klassen. Min fråga  
till Dig/Er är dels ifall jag får utföra en kortare intervju med Ert barn och dels ifall jag får 
kopiera  två  av  hans/hennes  skrivna  texter.  Ljudupptagningen  från  intervju  och  de 
kopierade elevtexterna kommer endast användas i forskningssyfte.

I mitt arbete kommer varken barnets namn, klass eller skola finnas utskrivna, men både 
citat  från  elevtexterna  och  elevintervjun  kan  förekomma  i  skriven  form.  Samtliga 
medverkande har rätt att dra sig ur studien när som helst och behöver då inte ange varför.

Om Ni har några frågor kan ni kontakta mig eller min handledare Niklas Norén.

Vänligen,

Josef Dahlberg
073-xxxxxxx
j  osef.dahlberg.4253@student.uu.se  

Handledare
Niklas Norén
niklas.noren@edu.uu.se

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Fyll i och lämna till xxx före den 23:e april.

______ JA, jag/vi godkänner att mitt barn deltar och att hans/hennes texter kan kopieras.

______ NEJ,  jag/vi  godkänner  varken att  mitt  barn deltar  eller  att  hans/hennes texter  
kopieras.

Barnets namn: ___________________________________________________________

Vårdnadshavarens underskrift: ______________________________________________

och (om två vårdnadshavare):________________________________________________

Datum:__________________________________________________________________

mailto:Josef.Dahlberg.4253@student.uu.se
mailto:niklas.noren@edu.uu.se
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