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Sammanfattning 

Ett problem med elevers skrivande har varit att elever utvecklat ett rituellt skrivande utan 

kommunikativa intentioner. Eleverna har även haft svårigheter att skapa ett eget innehåll, 

vilket lett till att elever reproducerat eller plagierat material till sina texter. Till detta kommer 

undervisningstrend som bygger på tanken att elevers skrivfärdigheter förbättras av att 

analysera textstrukturer. 

   I studien granskas fyra läroböckers skrivdidaktik med avseende på hur eleverna får stöd i 

läroböckerna för utveckling av innehåll, kommunikation med andra läsare samt hur den 

eventuella undervisningen i genrer har utformats. 

   Resultaten visar att tankeskrivande utan tanke på formkrav inte förekommer i läroböckerna. 

Elevernas texter används inte heller som underlag för i att lyfta fram olika perspektiv i 

muntliga samtal mellan eleverna.  Med tanke på elevers behov att utveckla innehåll och 

utveckla sin förmåga att kommunicera med läsare, menar jag att läroböckernas didaktik är 

problematisk.  

   Uppgifterna i läroböckerna är vidare ofta fiktiva; det finns få skrivuppgifter som riktar sig 

till verkliga läsare. Läroböckerna lägger också (med ett undantag) ingen eller liten vikt på att 

eleverna ger respons på varandras texter. Detta menar jag, visar på samma problem, med 

läroböcker som inte ger stöd för eleverna att skapa mening i sina texter genom interaktion 

med andra personer. Det saknas stöd för en undervisning som innebär att eleverna får möta 

verkliga läsare, som kan påverka texters innehåll och form, så att eleverna utvecklar sin 

förmåga att kommunicera.  

    Tre av läroböckerna bygger på en skrivdidaktik där analys av texters struktur antas främja 

elevers förmåga att skriva i enlighet med en texttyp eller genre. En svårighet med detta menar 

jag är hur elever som har svårigheter med att skapa mening i texter, ska få stöd för sin 

skrivutveckling. Analys av hur texter är uppbyggda förutsätter rimligen redan att elever kan 

skapa mening om texters innehåll. I annat fall saknar eleven också förutsättningar för att 

analysera textstrukturer.  I studien föreslår jag därför ett alternativt sätt arbeta med texter, där 

primärt fokus i stället läggs på att skapa mening i texter och utifrån ett sådant arbete, skapa 

förutsättningar hos eleverna att uppmärksamma vissa genrespecifika drag. 

 

 

Nycklord: svenska, skrivdidaktik, skrivpedagogik, formalisering, funktionalisering, 

textanalys, genre, tankeskrivande, presenterande skrivande.
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1. Inledning 

1.1 Personlig bakgrund 

Enligt min erfarenhet har många gymnasieelever i gymnasieskolan det riktigt svårt med att 

skriva egna texter. Ett vanligt fenomen är ett elever producerar texter, men är starkt beroende 

eller kopierar direkt från sina källor. Eleverna, tycks det mig, drunknar också ofta i sina källor 

och verkar helt förlora sig själva som tänkande personer när de ska skriva. Många elever 

springer också runt i biblioteket och jagar källor utan att ha ro att först sätta sig ner och tänka 

själva, i tron på att de måste hitta den text som ordnar allt – fast de ofta har kunskaper i ämnet. 

Andra elever gör stapplande försök att tänka själva, men har så dålig tilltro till sin egen 

förmåga att de har svårt att komma vidare. Eleverna får uppenbarligen ofta inte den träning de 

behöver för att gå i dialog med källtexter eller andras tankar för att producera egen kunskap. 

Problemet handlar rimligen inte heller bara om ämnet svenska, för om elever har svårigheter 

med att utveckla tankar och om orden i texter bara flyter förbi, så är svårigheterna att skriva 

bara symptom på en svårighet som skulle behöva hanteras inom alla skolans ämnen. Det 

handlar om elever överhuvudtaget får en skolgång där de” få[r] stimulans att växa med 

uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar”
1
 

    När jag som utexaminerad lärare började ställa mig själv frågor om hur skrivdidaktik i 

undervisningen borde utformas, upptäckte jag att det ledde till nya och mer svårhanterliga 

frågor. I många ämnen kan man utgå från sina ämnesstudier och sedan kort sagt, utforma 

ämnets innehåll utifrån ämnesstudier och kursplan. Men kunskaperna om att skriva är inget 

man normalt erövrar i och med sina ämnesstudier, utan något som ämnesstudierna förutsätter.  

    En stor del av ämneskunskaperna i svenska handlar ofta om att analysera språket på olika 

nivåer, vilket framförallt ger ett slags kunskap om språklig form. Men vad man lär sig när 

man lär sig skriva, är knappast samma sak som att ha kunskaper om hur språket kan 

analyseras. Att lära sig att skriva handlar förstås till en del om att kunna sätta ihop meningar 

till hela texter i en lämplig språklig form. Men vad vi lär oss handlar också om en mer 

svårbeskrivbar process från barndom genom skolan och vidare i arbetsliv, där t.ex. händelser, 

                                                 
1
  Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 [Elektronisk resurs] : gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den 

kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda, 

Skolverket, Stockholm, 2006, s.6. 
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intressen och kontakten med andra människor, leder fram till skriftliga uttrycksbehov. Frågan 

om vad vi lär oss när vi lär oss att skriva, liknar på flera sätt också frågan om vad vi lärde oss 

när vi lärde oss tala och lärde oss de begrepp som nu genomsyrar vårt sätt tänka, se samband 

och förstå och påverka vår värld.  

   Utveckling av skrivande hör onekligen samman med en kunskap om språklig form, som 

utvecklas med vårt skrivande. Men påverkas gymnasieelevers skriv- och språkutveckling på 

ett positivt sätt av att elever får lära sig mer om språklig form och textanalys? Jag minns själv 

från min gymnasietid hur svårigheter uppstod när mitt eget intresse låg i att diskutera idéer i 

mina texter och hur min lärares intresse låg i att förklara sina rödmarkeringar - som blev fler 

om mitt engagemang ökade. Detta gjorde att jag kom att se svenska som ett tråkigt ämne som 

handlade om att skriva ner korrekta meningar. Jag har också senare genom iakttagelser i 

klassrum haft skäl att misstänka att fokus på språkriktighet och språkligform leder till 

osäkerhet och mindre engagemang hos elever. Så vilken roll ska ämneskunskaper om språklig 

form och språkriktighet ha i en bra undervisning? 

     Sådana tankar har lett mig fram till att problematisera explicit undervisning om språklig 

form, men samtidigt har jag inte helt velat avförda sådan kunskap som irrelevant. Frågan har 

för mig kommit att handla om hur språklig form bör utvecklas i samband med mycket annat 

som utvecklas hos eleven. 

   I den här studien är fokuserat på undervisning om genrer, där det funnits en intressant 

motsättning om undervisning i språklig form, som kan belysa de frågor som jag velat ställa. 

Explicit undervisning i genrer har haft ett ökat inflytande i svenskämnet, varför det också 

finns skäl att kritiskt granska utvecklingen. Men jag har också sett det som fruktbart att 

relatera frågor om undervisning i genrer till andra frågor om vilket stöd elever behöver få, för 

att utveckla sina texters innehåll. Enlig mitt synsätt vore det meningslöst att tala om hur elever 

utvecklar kunskaper om form, om detta inte också hörde ihop med frågor om hur elever 

utvecklar texters innehåll. Det finns helt enkelt ingen form utan ett innehåll. Utveckling av 

texters innehåll är enlig min mening också en mer grundläggande svårighet som eleverna 

behöver få stöd med. För om elever inte förmår att utveckla tankar i sina texter, är det svårt att 

förstå hur eleverna ska kunna se en poäng med att tala om hur deras tankar ska utformas. 
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1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att undersöka fyra läroböckers skrivdidaktik. Undersökningen 

begränsas med följande forskningsfrågor: 

 

Används både tankeskrivande och formellt skrivande? Finns det en arbetsgång som stödjer att 

olika elevperspektiv möts för att utveckla kunskap?  

 

Riktar sig skrivuppgifter mot verkliga eller fiktiva skrivsituationer? Ingår skrivandet in en 

autentiska kommunikativ situation med respons från verkliga läsare? 

 

Hur ser arbetsgången med genrer ut? Förespråkas en explicit undervisning av genrer, där 

mönstertexter används, eller ses arbetet med texters form som en integrerad del av arbetet 

med innehållet?  

  

1.3 Perspektiv 

Undersökningen görs utifrån ett didaktiskt perspektiv
2
, där fokus läggs på hur elevernas 

skrivutveckling kan stödjas. Jag har dock avgränsat undersökningen till att gälla olika former 

av diskursivt skrivande. Detta ska dock inte tolkas så att jag anser att arbetet med 

skönlitteratur bör integreras med övrigt skrivdidaktiskt arbete. Detta är enlig min mening en 

mycket intressant fråga som ligger i linje med att som jag gör, se problem i att 

skrivundervisningen reduceras till frågor om språklig form och språkriktighet. Men jag har 

valt att inte ta med den frågan i den här studien. 

   Det didaktiska perspektivet innebär att studien görs med fokus på hur undervisningen ska 

utformas för att elevernas skrivutveckling ska stödjas.  Enligt min mening så står det 

perspektivet dock inte i motsättning till ett elevperspektiv. Tvärtom menar jag kan kunskaper 

om elevers perspektiv, kan leda till mycket betydelsefulla insikter i ett didaktiskt perspektiv. 

                                                 
2
 jfr. Ulf Teleman, ”Om språkutveckling under skoltiden”, Svenska i skolan, nr. 4, 1991a,  s. 5-6. 
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2. Bakgrund 

2.1 Formalisering och funktionalisering 

Formaliserad modersmålsundervisning kännetecknas av att olika färdighetsmoment övas var 

för sig inom moment som antas bygga på varandra. Det kan handla om att träna ordkunskap, 

meningsbyggnad, ordböjning, referat, skriva argument eller att ta ut det väsentliga in en text. 

Momenten övas var för sig som en teknikträning och färdigheterna antas bygga på varandra, 

så att de bör komma stegvis och i en bestämd ordningsföljd. Eleven tränar först elementära 

färdigheter för att sedan fortsätta med mer komplicerade. Den pedagogiska tanken är att om 

färdigheten tränas så att den automatiseras, kan färdigheten sedan tillämpas på ett innehåll för 

ett visst syfte.  Eleverna arbetar också med modellinlärning, där formella mönster och 

modeller för hur man t.ex. argumenterar eller refererar används. I den här pedagogiken 

betonas som Lars–Göran Malmgren påpekar, formen på bekostnad av innehållet: ”språkets 

formsida antas kunna skiljas från dess innehåll och övas separat. Undervisningen 

kännetecknas av att det saknas ett sammanhängande innehåll och en uppsplittring på olika 

moment och stoffområden.
3
  

    I en funktionaliserad undervisning betonas innehåll och kommunikationssituation. Tanken 

är att språket utvecklas när det används i ett kunskapssökande helhet i ett sammanhang som 

intresserar elever.
4
 Malmgren ser gemensamma temaarbeten som ett sätt att skapa 

förutsättningar för att utmana elevers kunskaper, så att de inte stannar på en själbekräftande 

nivå, utan utmanas med ”problemställande perspektivbyten”
5
 Undersökningarna av Judith 

Langer visar också att i framgångsrika skolor, är det bl.a. betydelse fullt att undervisningen 

har en tyngdpunkt på djup istället för bredd.
6
 Detta här även samman med utformningen av 

läroböcker. Läroboksförfattare, menar Teleman, litar inte på att lärare kan skapa ett varierat 

intresseväckande djup in sin undervisning. Resultaten, menar han, blir därför läroböcker som 

inte ger sammanhang och kunskapsdjup utan hoppar mellan ämnen: 

 

 

                                                 
3
 Lars-Göran Malmgren, Svenskundervisning i grundskolan. 2., [aktualiserade] uppl. Studentlitteratur, Lund, 

1996, s. 54-58. 
4
 Ibid. s. 60. 

5
 Olle Holmberg, & Lars-Göran Malmgren, Språk, litteratur och projektundervisning, LiberUtbildningsförl., 

Stockholm: 1979, s.41.  
6
 Judith A. Langer, “Beating the odds: Teaching middle and high school students to read and write well”.    

American Educational Research Journal, 38(4), 2001, s. 857, 872. 
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Resultatet blir en lärobokstext som kommer att likna så många ”moderna” 

lektioner: den hoppar från det ena till det andra av fruktan att eleverna annars 

skulle bli uttråkade. Så återskapas i skolan de kommersialiserade massmediernas 

splittrade och platta värld. Läroboken avstår från att ge sammanhang och djup.
7
  

 

Kommunikativ användning och inlärning är också intimt sammanbundna. Fokuseringen på 

innehåll och kommunikation innebär dock inte att elevens arbete språklig form ska tas bort 

från undervisningen. Arbetet med språklig form sätts däremot in i ett kunskapssammanhang 

med ett meningsfullt innehåll: 

 

Ett arbete med språk i funktionellt sammanhang innebär alltså att 

språkfärdigheter som att lära sig nya ord, böja orden, stava dem och sätta ihop 

dem till meningar som bildar en hel framställning utvecklas då eleverna skriver, 

läser och talar för att skaffa sig kunskaper om både sin egen värld och om 

världen runtomkring. Språket görs till redskap för tänkande och 

begreppsbildning. Det innebär inte att arbetet med språkets formsida negligeras. 

Istället blir det arbetet konkret. Det sätts in i sociala situationer då man arbetar 

tillsammans med andra för att t ex reda ut ett problem, komma fram till ett 

gemensamt beslut eller till hur något i verkligheten förhåller sig. 
8
 

 

Tankar om världen och den språkliga formen kan alltså i en funktionaliserad undervisning 

sägas utvecklas ”hand i hand”
9
. Språkets meningssida ses som avgörande för språk- och 

tankeutveckling. Detta kan t.ex. innebära att om en elev upprörs av något i sin omvärld, så 

kommer tankarna igång och får en språklig form, där nya begrepp uppstår som det finns en 

anledning att kommunicera till andra. Som Teleman påpekar i Lära svenska handlar det om 

att betona ”allvar och sanning” i den funktionella synen på språkutveckling:  

 

 

 

                                                 
7
 Ulf Teleman, Lära svenska: om språkbruk och modersmålsundervisning, 1991b, s. 51. 

8
 Malmgren, 1996, s. 62. 

9
 Ibid., s. 63. 
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språkanvändning är språkinlärning, nämligen om det sker i allvar och sanning, 

dvs. om det sker inte för språkbrukets skull utan som led i tänkande och 

meddelelse.  

    Vi lär oss språk genom att använda språk i enlighet med våra intressen och 

behov, där det ger större utdelning för oss än att välja andra förhållningssätt.
10

  

 

Lars-Göran Malmgren betonar att formalisering och funktionalisering är fundamentalt olika 

positioner, vilket ställer läraren inför ett ställningstagande. Men i praktisk undervisning 

påpekar han dock att det är svårt att helt konsekvent bedriva undervisning enligt en princip 

och att undervisning aldrig är teoretiskt renodlad.
11

  

   Judith Langer har i en studie undersökt vad som kännetecknar lärares undervisning i klasser 

som presterar bättre resultat än andra klasser med liknande demografisk sammansättning av 

elever. I studien undersöks förmågan att läsa och skriva engelska i Nordamerikanska skolar. 

Langer delar in skrivuppgifterna i separerade-. simulerade- och integrerade uppgifter. 

Separerade uppgifter innebär att eleven tränar en förmåga separat t.ex. stavning eller 

ordkunskap. Simulerade uppgifter innebär t.ex. att eleven ska läsa eller skriva en text, där 

huvudsyftet är att träna en viss förmåga eller ett begrepp. Uppgiften kan t.ex. bestå i att 

analysera en text och ge exempel på att en viss förmåga eller ett visst begrepp blir använt. 

Integrerade uppgifter är uppgifter där elever förväntas uttrycka en viss förmåga eller kunskap 

inom en uppgift där arbetet har ett eget syfte och inte i första handlar om att träna en 

färdighet. Det kan t.ex. handla om att skriva brev, pjäs eller rapport. Resultaten från 

underökningen, visar att lärare i klasser med typiska resultat, så domineras undervisningen 

ofta en uppgiftsform. Klasser med högre resultat kännetecknas däremot av att alla tre 

uppgiftsformerna används. Mer framgångsrika klasser använde också till skillnad från mindre 

framgångsrika klasser separerade uppgifter på ett sätt som integrerats med aktiviteter i 

klassen. Langers resultat visar att träning av färdigheter som t.ex. ordförståelse ger bäst 

resultat om det integreras med integrerade och/eller simulerade uppgifter.
12

 Resultatet menar 

jag är hel konsistent med och ger empiriskt stöd till Malmgrens funktionella syn på 

språkutveckling. 

 

                                                 
10

 Teleman, 1991b, s. 13. 
11

 Malmgren, 1996, s. 67. 
12

 Judith A. Langer, s. 856-860. 
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2.2 Traditionell och processorienterad skrivdidaktisk inriktning 

Processorienterad pedagogik är en paraplyterm för flera olika pedagogiska inriktningar. 

Skillnaden till den traditionella undervisningen består huvudsakligen i att den 

produktorienterade pedagogiken lägger vikten på den avslutade texten, medan den 

processorienterade pedagogiken lägger större vikt på hur texten arbetas fram. Den 

traditionella produktorienterade pedagogiken, förstår däremot skrivande som en fråga om att 

skriva ner färdiga tankar i ett lämpligt språk. Eleven arbetar inom den produktorienterade 

pedagogiken också i hög grad på egen hand.  

    Den processorienterade pedagogiken ser däremot skrivande och utveckling av tankar som 

sammanflätade processer som är beroende av varandra.  Pedagogiken har stora likheter med 

den klassiska retorikens arbetsfaser med förarbete (insamling av stoff, tankestorm, 

diskussioner, läsning, anteckningar), skrivande av första utkast och bearbetning. Men i den 

klassiska retoriken sågs språket som en yttre dräkt för tanken, medan man i den nyretoriska 

riktningen menar att kunskaper och tankar skapas i språket.
13

 Inom den processorienterade 

pedagogiken ser man därför också det som betydelsefullt att elever samarbetar med läraren 

och andra elever för att utveckla sin text. Enligt Arthur Applebee, kan detta bl.a. innebära ett 

arbete med  

 

brainstorming, loggskrivande, fokus på elevernas idéer, lärar–elev konferenser, 

andra mottagare än läraren, betoning på fler utkast än ett, att man väntar med 

formella synpunkter på det skrivna till den sista versionen samt mindre tyngd 

lagd på betyg”.
14

 

 

Den processorienterade pedagogiken brukar delas in i fyra huvudinriktningar: expressiv, 

kognitiv, sociokulturell och nyretorisk inriktning. Den expressiva inriktningen fokuserar på 

skrivandets möjlighet som uttryck för en individs tankar och känslor, där skrivandet blir ett 

medel för att främja elevens självkänsla och personlighetsutveckling En central tanke är att 

eleverna ska utveckla sin egenart i skrivandet, genom att skriva om sin egen verklighet och 

                                                 
13

 Lennart A. Björk, & Ingegerd Blomstrand, Tanke- och skrivprocesser: skrivkurs för gymnasiet, 

Studentlitteratur, Lund, 1994, s. 22,30, 33-34. Torlaug Løkensgard Hoel, Skrivepedagogikk på norsk: 

prosessorientert skrivning i teori og praksis. Oslo: LNU/Cappelen, 1990, s. 16-18. Catharina Nyström, 

Skrivandet, kursplanerna och läromedlen: en studie av gymnasieskolans läromedel i svenska 1970-1995, Univ., 

Gruppen för nationella prov i svenska, Uppsala, 1996, s. 2-3. 
14

 Arthur N. Applebee, “Problems in process approaches: Toward a reconceptualization of process instruction”, 

Petrosky and Bartholomae (red.), The teaching of writing: Eighty-fifth yearbook of the National Society for the 

Study of Education, del II, 1986, s. 95. Översättningen är hämtat från Olga Dysthe, Det flerstämmiga 

klassrummet: att skriva och samtala för att lära, Studentlitteratur, Lund, 1996, s.157.  
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uttrycka sin fantasi. Riktningen är präglad av romantiska ideal som sätter det skapande 

subjektet/eleven i centrum.
15

 

 

I den kognitiva inriktningen betonas sambandet mellan språkutveckling och tankeutveckling 

genom att man är fokuserad på hjärnans aktiviteter under skrivandets gång. Många av 

forskarna inom riktningen har inspirerats av Piaget och ser språk som sekundärt till tänkande. 

Man tänker sig att tankar uppstår inom individen utan interaktion med andra människor, 

varefter tankarna ges en språklig form.  

    Inom den kognitiva inriktningen har också komplexiteten i skrivprocessen betonats, vilket 

man menar gör att det inte är lämpligt att dela in utvecklingen i åtskilda moment som gås 

igenom i en bestämd följd. Skribenter rör sig istället på ett oförutsägbart sätt, fram och 

tillbaks mellan olika moment. Skrivprocessen, menar man, kan också skilja sig åt för olika 

skribenter och beroende på ämne.
16

 

 

Till skillnad från den kognitiva riktningen, menar man inom den sociokulturella riktningen 

att vårt tänkande och språk utvecklas och formas i ett socialt sammanhang. Därför betonas 

också att skrivning inte är en privat, isolerad handling, utan istället ska förstås som en 

interaktion mellan skrivare, mottagare, språk, text och sociala och kulturella kontexten.
17

 Ett 

centralt resultat i den sociokulturella forskningen är att vi bygger på andras tankar när vi 

utvecklar tankar i vårt eget skrivande, vilket i sin tur kan leda till att läsares tankar utvecklas. 

Detta innebär att den individuella, kognitiva, språkliga och sociala utvecklingen är ömsesidigt 

beroende av varandra.
18

   I den sociokulturella inriktningen är också genrebegreppet centralt. 

Men genren ses inte som i nyretoriken som något statiskt, istället ses genren som ett mer 

relativt begrepp och som en konvention skapad av sociokulturella faktorer.
19

  

 

I den nyretoriska inriktningen studeras skrivandet som en kommunikativ process mellan 

individer. Man lägger då större vikt vid aspekter i det kommunikativa sammanhanget som 

mottagare, syfte, textstruktur och genrekonventioner.
20

 Inom riktningen har det funnits en 

kritisk reaktion mot andra processorienterade inriktningar, som man menar lägger alltför stor 

                                                 
15

 Björk & Blomstrand, s.19. Blåsjö, Mona, Skrivteori och skrivforskning: en forskningsöversikt, Institutionen för 

nordiska språk, Stockholms universitet, Stockholm, 2006, s. 10. 
16

 Björk & Blomstrand, s .22. Blåsjö, s.14. Hoel, 1990, s. 34-35. 
17

 Hoel, 1990, s. 28. 
18

 Blåsjö, s. 25. 
19

 Björk & Blomstrand, s. 31. 
20

 Björk & Blomstrand, s. 28. 
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vikt på processen och för lite fokus läggs på produkten. I stället har man velat skapa en bättre 

balans mellan produkten och processen. Detta har inneburit att större vikt har lagts på textens 

kommunikativa funktion mellan skribent och läsare?
21

  

   Inom riktningen finns en syn på genrer som sociala handlingar. Man menar också att det 

inte går att lära ut genrer genom explicit undervisning, utan att de sker genom socialisering.
22

  

 

2.3 Skolskrivande utan kommunikation  

Kjell Lars Berge skiljer mellan strategiska, rituella och kommunikativa handlingar.  En 

skrivhandling är strategisk i den mån som den görs för att uppnå ett mål som t.ex. kan vara att 

få ett godkänt betyg. Skrivhandlingen kan vidare vara rituell, som en dans eller lek och 

utföras för sin egen skull. Handlingen kan då t.ex. höra samman med att uppleva sig själv som 

deltagare i en viss social gemenskap. En kommunikativ skrivhandling, handlar enligt Berge 

om att få en mottagare att intressera sig för handlingens mening och få mottagaren att förstå. 

Det centrala med kommunikativa handlingar är därför förståelsen mellan deltagarna. 
23

 

   Berge menar att de tre skrivhandlingarna alltid finns med i någon form i skolan, men vilken 

av handlingarna som dominerar hänger samman med vilka mål som eleven uppfattar som 

förknippade med skrivandet i den aktuella situationen. Lärarens mål med 

norskundervisningen menar Berge, är dock ofta att lära eleverna de nödvändiga rituella 

reglerna som eleverna kan använda sig av dessa rituella regler för att åstadkomma en 

strategisk handling och t.ex. få ett godkänt betyg. Detta menar Berge är vad som skapar den 

typiska ”skolestilen”, som innebär att eleverna ”kopierar eller etteraper” handlingar som är 

verkligt kommunikativa.
24

  

    Reglerna för verkligt kommunikativa handlingar hör t.ex. samman med att avsändaren har 

kunskap om något, att hon tror på det hon säger och att hon vill förmedla något. Påståenden i 

kommunikativa handlingar, hör också samman med att avsändaren vill att mottagaren ska få 

veta något som han/hon inte har kunskap om. Men i skolan, påpekar Berge, måste eleven 

föreställa sig att mottagaren inte har kunskapen. I själva verket ska eleven överhuvudtaget inte 

förmedla någonting. Hon ska istället prestera ett slags innehåll som bara finns där som 

”nødvendig materiale til formen”. Detta innebär att i skolan ska eleven dels spela den vanliga 

                                                 
21

 Hoel, 1990, s. 33. 
22

 Blåsjö, s. 41. 
23

 Kjell Lars Berge, Skolestilen som genre: med påtvungen penn, Landslaget for norskundervisning, 

(LNU)/Cappelen, Oslo, 1988, s.56-58. 
24
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elevrollen, där hon mottar kunskap som han ska uppvisa för läraren. Men samtidigt ska hon 

också ikläda sig en roll där hon föreställer sig att hon förmedlar kunskap till någon som är 

ovetande. Dessa dubbla roller i den kommunikativa situationen leder, enligt Berge, till att 

eleverna skriver oengagerat och uppvisar lite intresse för att uttrycka sig skriftligt.
25

 Som jag 

uppfattar Berges analys av skolskrivandet, menar han att när eleverna inte befinner sig i en 

kommunikativ situation, där de behandlas som verkliga avsändare som kan avkrävas 

uppriktiga svar om innehåll som t.ex. är förbundet med vad de verkligen menar och står för, 

så resulterar detta i ett slags innehållslös ritual, där den enda avsikten blir att fylla i formen 

med något som kan leda till ett godkänt betyg. 

   Nils-Erik Nilssons menar i enlighet med Berge att skrivande i skolan ofta inte handlar om 

kommunikation med avsikt att förstå innebörder och att verksamheten i skolan är inriktad på 

att ”öva kommunikativa färdigheter”. Detta menar han skapar svårigheter för elever som inte 

förmår att anpassa sig till övningstraditionen.
26

 För att illustrera hur detta kan skapa 

svårigheter, diskuterar Nilsson ett exempel med elever i årskurs 3, som belyser Berges 

begrepp och liknande problem som kan finnas i högre årskurser: Elevernas uppgift är att 

skriva bokrecensioner. De förväntas följa ett bestämt mönster för hur recensioner skrivs och 

berätta något författaren och något om bokens handling, för att sedan skriva något om sin 

egen uppfattning om boken.
27

 En flicka skriver texten: 

 

 Bröderna Lejonhjärta 

Det är en bok som handlar om två pojkar. Den är bra för att den är spännande 

och att det nästan aldrig går som man tror. Den ena pojken heter jonatan och är 

stark och modig och den andre heter Karl och är svag och feg. Den är skriven av 

Astrid Lingren. Hon har skrivit många andra böcker okså bland annat Emil i 

Lönne berga.
28

  

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Ibid. s.72-73. 
26

 Nils-Erik Nilsson, Skriv med egna ord: en studie av läroprocesser när elever i grundskolans senare år skriver 

"forskningsrapporter", Området för lärarutbildning, Högsk., Diss. Lund : Univ., 2002, Malmö, 2002, s. 25- 26. 
27

 Ibid. s. 24. 
28

 Skolöverstyrelsen, Skrivdiagnos och skrivundervisning i grundskolan.. 1. uppl., LiberUtbildningsförl., 

Stockholm, 1983, s. 22. 
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En pojke i samma klass löser skrivuppgiften med spretig handstil på följande sätt: 

 

Bröderna leohjärta 

Dän är dän bästa boken jag har höt i alla mina dar. Jag kommer in i beretelsen så 

fot. dän är myket spänande dän handlar åm två påjkar såm jör myket eventyr tak 

fröken för at du har lest den för ås. 

 

Med Berges begrepp om dubbla roller kan man säga att uppgiften är att uppvisa kunskap för 

läraren som består i att följa de bestämda formkraven och bl.a. kan berätta om vad boken 

handlar om - vilket läraren vet. Men samtidigt hör det till en kommunikativt meningsfull 

handling att man inte berättar om något som man vet att mottagaren redan har kunskap om. 

    I pojkens text ignoreras formkraven för bokgenren, Nilsson menar att det verkar som om 

formkraven stör hans kommunikation med läraren. Att han ändå presterar en text man berörs 

av, beror på att han kommunicerar med läraren.
29

 Han strävar efter att upprätta en 

kommunikation med läraren, där han berättar hur han upplevt boken. Men med Berges 

begrepp om dubbla roller, så kan man säga att pojken ignorerar kravet på att spela elevrollen 

och vara den som uppvisar kunskap. I den konkreta kommunikationssituation som pojken 

förstår sitt skrivande i är också uppgiften meningslös - när det inte finns en poäng att berätta 

vad boken handlar om till den som redan vet vad boken handlar om. Anledningen till att 

formkraven ignoreras kan därför förstå på så sätt att pojken är inriktad på verklig 

kommunikation och inte ser hur formkraven kunde leda till en kommunikativt meningsfull 

text. Vad han då, med Berges analysbegrepp, inte lyckas med, är att genomskåda uppgiften 

och se att den egentligen inte består i att kommunicera något innehåll. 

   Flickans lösning av uppgiften, påpekar Nilsson, har tydliga rituella och strategiska drag, 

men det är mer tveksamt om flickan kommunicerar. Det paradoxala påpekar Nilsson är här att 

i ett skolsammanhang så framstår flickans text som den klart mest lyckade. Men utanför 

skolan, där syftet är att verkligen kommunicera, skulle pojkens text förmodligen fungera 

bättre.
30

 Den genre som flickan skriver i, menar jag, kunde betecknas som ett typfall av en 

skoluppsats, som elever i skolan fostras in i, istället för att tas med in i ett verkligt 

kommunikativt sammanhang. Det elever fostras in i är vad Teleman kallar för en ”låtsas 

genre” som ur vissa aspekter liknar genrer som används utanför skolan, men som i grunden är 

                                                 
29
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30
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skoluppsatser.
31

 Det handlar om vad man med Berges begrepp kunde karaktärisera som en 

uppsatsstil ”skolestil”, som påminner om verkligt kommunikativa handling, men som 

egentligen följer vissa rituella regler för att nå strategiska mål.
32

 Risken menar jag, är här att 

elever som flickan fostras vidare in ett sätt att sätt följa rituella regler och göra ”som man 

ska”, utan att egentligen delta i en kommunikativ situation. Samtidigt som elever som pojken i 

exemplet, får veta att deras försök att kommunicera inte ses som värdefulla bidrag som 

vidareutvecklas vidare i verklig dialog. 

 

2.4 Utveckling av tankar och texter genom interaktion  

Nystrand konstaterar att det finns mycket forskning som ger stöd för att elevsamarbete har en 

positiv påverkan på elevers utveckling av skrivfärdigheter. Elevsamarbete, menar han, 

fungerar därför att elever får en innehållsinriktad respons, så att elevernas skrivande kan 

formas av verkliga läsare. Det betydelsefulla består i att eleverna inte skriver utifrån en 

föreställning om en abstrakt läsare, utan att läsare konkretiseras för eleverna genom respons. 

Inom en sådan kommunikativ process, menar Nystrand att skribenten utveckla sin förmåga att 

väga sina egna avsikter mot läsares förväntningar.  

    För att skribenter ska kunna utveckla sin förmåga att bemästra skrivning som en 

kommunikativ process, menar Nystrand, att det har stor betydelse att eleverna deltar i 

autentiska samtal, där eleverna får en innehållsinriktad respons av intresserade läsare som 

strävar efter att söka mening i texten. Eleven behöver också läsare som värdesätter deras roll 

som en intressant skribent som har något att kommunicera. Risken i en skolmiljö menar 

Nystrand är annars att lärare, som experter på grammatik och språklig form, uppfattas som 

domare av texter och ämneskunskaper. Om lärare t.ex. bedömer texter utifrån effektiv 

argumentering eller huruvida tydliga förklaringar görs, så kommer det, enligt Nystrand, inte 

att tydliggöra den verkliga effekten som texten har på läsare för eleven som skriver. Texterna 

behandlas istället av lärare som idealtexter som rättas i förhållande till om de uppfyller vissa 

abstrakta skriftspråkliga krav, som inte hör samman med texternas mening. Detta, menar 

Nystrand, riskerar att leda till ett skrivande som inte formats genom kommunikativ påverkan 

av läsare. Därför efterlyser han en mer funktionell syn på problem i texter, så att problem i 

texter behandlas utifrån vad skribenten försöker förmedla med sin text. Frågarna till texten 

kan vara sådana som ”Vad handlar det här om?” eller ”Vad är poängen med det här?”, där 
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oklarheter och språkfel underordnas textens ändamål och behandlas utifrån vad skribenten vill 

förmedla.
33

 

    En hög grad av autenticitet, menar Nystrand, finns även i loggskrivning eftersom lärare då i 

högre grad tenderar att ge en respons som är fokuserat texternas innehåll, så att läraren 

tydliggör sig som en verklig läsare. Trots att loggskrivning karaktäriseras av löst organiserade 

och informellt skrivna texter, menar Nystrand att det ger eleverna värdefull hjälp att se läraren 

som en verklig läsare som intresserar sig för elevernas tankar. Och att detta också skapar 

förutsättningar för ett mer avancerat tänkande och ett mer formellt orienterat arbete.
34

  

    Palmér och Östlund-Stjärnegårdh skiljer mellan ett funktionellt skrivande med verkliga 

mottagare och skrivande som sker fiktiva situationer. I de skrivuppgifter som t.ex. används i 

nationella prov, beskrivs en skrivsituation och eleven måste föreställa sig ett visst socialt 

sammanhang, där eleven har ett visst syfte med det hon skriver. Eleverna skriver då inte i en 

verklig kommunikativ situation utan i en fiktiv situation. Att skriva i en fiktiv situation, menar 

Palmér och Östlund-Stjärnegård, ställer högre krav på elevens förmåga att leva sig in i en 

skrivsituation. Men fördelen menar de, är å andra sidan att eleverna får skriva i fler 

sammanhang, än om deras skrivande enbart skulle begränsas till den kommunikativa 

situationen i klassrummet.
35

 

   Nystrands forskning menar jag visar betydelsen av att elevtexter påverkas och formas av 

reaktioner från verkliga läsare. Detta kan tyckas skapa problem för fiktiva uppgifter eftersom 

texterna skrivs i en fiktiv situation och för fiktiva läsare. I många fiktiva uppgifter som t.ex. 

nyhetsnotis, artikel eller insändare, tillhör dock eleverna i den egna klassen den grupp av 

läsare som texten riktar sig till om än i ett fiktivt sammanhang. Detta menar jag utesluter inte 

att elever i klassrummet, kan fungera som verkliga läsare och ge respons utifrån sina egna 

reaktioner på texter. Det som gör att uppgifter som insändare eller recension till fiktiva 

uppgifter, är att texterna inte skrivs för publicering - vilket elever dock också skulle kunna 

göra. Men med fler försök skulle sannolikt fler elever t.ex. kunna publicera insändare. Detta 

gör att man kan se skrivundervisning som en process, där elever gradvis utvecklar sig som 

deltagare i en verklig social situation där texterna används. Det innebär också att gränsen 

mellan texter som skrivs för fiktiva och verkliga situationer inte är helt skarp, utan kan ses 

                                                 
33

 Martin Nystrand, ”Tekst på deling. Leseres invirkning på unge skrivere”, Evensen, Lars Sigfred & Hoel, 

Torlaug Løkensgard (red.), Skriveteorier og skolepraksis, Cappelen, Oslo, 1997, s. 142-145. Artikeln är en 
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8, 9 och gymnasiet], 1. uppl., Natur och kultur, Stockholm, 2005, s. 16. 
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som en gradvis övergång. Personligen har jag också svårt att acceptera att elever inte alls 

skulle skriva texter som t.ex. uttrycker tankar som är avsedda att påverka samhället utanför 

skolan. Men om elever däremot skriver fiktiva texter som inte är avsedda att läsas av andra i 

klassen, så försvåras och undergrävs också möjligheterna för andra eleverna att ta rollen som 

verkliga läsare och påverka textens utformning. 

 

Nils-Erik Nilsson har gjort en studie av elevers skrivande i årskurs 7-9. I de klasser som 

Nilsson undersöker har lärarna utarbetat mönster för hur de forskningsrapporter som eleverna 

skriver ska utformas ”som i stort sett följer den traditionella strukturen i vetenskapliga 

rapporter.”
36

 Nilsson analyserar elevernas texter bl.a. utifrån Berges begrepp om texters 

kommunikativa, strategiska och rituella mål. Resultatet visar att av 60 texter, så utfört endast 

10 texter kommunikativa handlingar. Övriga texter uppvisar olika former av strategiska 

språkhandlingar, där eleven producerat en text för att få ett godkänt betyg.
37

 Det visar sig 

också i studien att ingen av elevernas texter skrivs i genren forskningsrapport. Det som varit 

avgörande för elevernas val av genre menar Nilsson, har varit de mål som eleverna har haft 

med sitt skrivande, där flertalet av eleverna har haft det strategiska målet att redovisa att de 

utfört ett arbete.
38

 

   Nilsson analyserar även elevtexterna med avseende på ”i vilken grad deras egna röster 

kommer till tals”. Analysen visar att av 60 elevtexterna är 41 kopierade eller består av 

material som bär ”tydliga spår från originaltexten”. Elevernas texter består alltså i hög grad av 

olika former av reproducerat material, som eleverna till exempel skapar genom att sätta ihop 

plagierat material från olika källor.
39

 Drygt hälften av texterna består också material från 

källtexter som är fragmentariskt sammansatt. Nilsson menar att det tyder på att eleverna 

saknar förmågan att hantera sina texter och skilja på vad som är viktigt och oviktigt
40

  

 

Det verkar som om eleverna hamnar helt i händerna på sitt källmaterial och de 

kan inte hantera textmassan på annat sätt än att plocka ut sådana partier som de 

känner igen eller av olika anledningar fascineras av”
41

  

 

                                                 
36

 Nils-Erik Nilsson, ”Skriva, ett sätt att lära – om läroprocesser när elever i grundskolans senare år bedriver s.k. 

forskning och skriver ’forskningsrapporter’”, Linnerud, Moira (red.), Perspectives on Language and Learning, 

Karlstad University Press, Karlstad, 2004, s.93. 
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En viktig orsak till denna relation till källmaterialet, menar Nilsson, handlar om elevernas sätt 

att läsa och arbeta med texter. Eleverna använder framförallt texter för memorering och inte 

för att dra slutsatser och föra logiska resonemang och de texter eleverna sedan skriver 

uttrycker deras sätt att använda källtexter. Nilsson ser detta som en följd av skolans 

kunskapssyn som eleverna fostras in, med inriktning på att memorera kunskaper snarare än att 

förstå. Detta gör att eleverna blir passiva mottagare av fakta och leder till en ytlig läsning där 

elever missförstår innebörden i texter.
42

 Fenomenet uttrycks av en av eleverna i en 

undersökning av Säljö och Marton: 

 

Man blir distraherad. Man tänker ”jag måste komma ihåg det här nu. Och sen 

tänker man så hårt på att man måste minnas: det är därför man inte kommer ihåg 

nåt.
43

 

 

Det Nilsson anser borde göras, är att man i undervisningen använder kommunikativa 

praktiker som stöttar eleverna förmåga att förstå och producera egen kunskap. En stor 

potential för möjligheten att hjälpa eleverna ser Nilsson i en dialogisk undervisning, där 

”olika ”stämmor interagerar med varandra” och elevernas åsikter kan utmanas. Skolan menar 

Nilson, borde i högre grad vara inriktad på att verklig kommunikation för att utveckla elevers 

tänkande.
44

 

    Olga Dysthe skriver att när vi läser texter, är det ”fullt möjligt att gå i dialog med stoffet i 

sitt huvud”. För henne finns en avgörande skillnad mellan om man som läsare oreflekterat tar 

emot eller om man utvecklat en förmåga att ”sortera, reflektera och gå i dialog med stoffet”. 

Dysthe menar också att förmågan att gå i dialog med ett stoff och producera egen kunskap, är 

något som måste tränas ” genom olika varianter av socialt interaktiv undervisning, där 

eleverna blir vana att interagera i både muntlig och skriftlig form”. Elevernas skrivande och 

tänkande, stimuleras enligt Dysthe genom olika former av dialog och genom interaktion med 

andra röster (läsare, samtalspartners och andra skribenter) skapas förutsättningar för eleverna 

att utveckla tankar.
 45

 

   Dysthe kan också sägas lägga stor vikt vid informellt skrivande, avsett att kommuniceras i 

autentiska kommunikativa situationer, som stöd för att utveckla elevernas tankespråk. Det kan 
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t.ex. handla om kortare skrivuppgifter/loggskrivande som ställer krav på reflektion och som 

används in i en gemensam muntlig kommunikation i klassrummet. Pedagogiken handlar på så 

sätt i hög grad om att lyfta fram oenigheter som engagerar elever för diskussion i 

klassrummet, så att elever genom sitt engagemang driver på sin egen språkliga och 

tankmässiga utveckling. Studierna av klasser i Norge och Nordamerika ger också visst belägg 

för att elever genom pedagogiken, kan frångå tidigare skrivstrategier att kopiera texter, för att 

istället börja utveckla och producera egna kunskaper.
46

 

     Dysthe påpekar vidare att skrivande kan ha olika syften och hon skiljer mellan 

”tankeskrivande” och ”presenterande skrivande”. Tankeskrivandet kan t.ex. handla om att 

skriva för att ”tänka, lära sig och utforska ett stoff ” eller om att pröva andras idéer för att 

stimulera sitt eget tänkande. Här är processen det centrala; vi skriver för oss själva och 

behöver inte ta full hänsyn till läsare och formella krav. Den här sortens skrivande ser Dysthe 

som ett skrivande som kan utgöra ett ”förstadium till kommunikation med andra”.
47

 

    När vi å andra sidan skriver för att kommunicera med andra för att presentera ett innehåll, 

ligger tonviken på produkten. Här handlar det om att skriva så att läsare ska kunna förstå. 

Skrivandet blir mer mottaggarorienterat, där det finns andra behov av att organisera innehållet 

och ta hänsyn till genrekrav och vad som ska tas med och förklaras. Dysthe förnekar inte 

betydelsen av skrivande som en färdig produkt. Men det hon ser ett problem i sina 

undersökningar om elever måste prestera texter inom olika genrer, utan att ha lärt sig att 

använda skrivandet som ett ”redskap för inlärning och tänkande”
48

 Synen på språket som 

Dysthe vänder sig emot är att enbart se språket som en dräkt åt de tankar som förmedlas, så 

att språket uppfattas som ett slags behållare där vi sätter in våra tankar. Denna språksyn skiljer 

hon från att se på språket som något som vi använder för att utveckla tankar genom olika 

former av språklig interaktion.
49

 

    Ser man på högstadieeleverna i Nilssons studie ur Dysthes perspektiv, kan man säga att 

pedagogiken som tillämpas, består i att ställa krav på att eleverna följer formkraven för hur en 

forskningsrapport skrivs
50

, samtidigt som eleverna inte har verktyg och förmåga att utveckla 

tankar/kunskaper i förhållande till sitt källmaterial. Resultatet blir att eleverna inte – annat än i 

undantagsfall - har ett tankeinnehåll som det kan finnas en poäng att kommunicera och 

anpassa till en läsare. Utifrån det perspektivet består problemet inte bara i att eleverna inte 

                                                 
46

 Ibid. s. 137-138. 
47

 Ibid. s. 93-95. 
48

 Ibid. s. 93, 95, 156-158. 
49

 Ibid. s. 89, 154-156. 
50

 Nilsson, 2004, s. 93. 
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utför rituella och strategiska handlingar för att prestera en godkänd uppgift. Problemet består 

också i att eleverna är hänvisade till ett starkt beroende av sina källor som sin enda 

möjligheten att fylla sin text med ett innehåll och klara uppgiften. Om eleverna inte i 

tillräcklig grad har tränat upp sin förmåga att arbeta fram kunskaper, som de kunde ha ett 

kommunikativt syfte med, så är det hänvisade till att mer eller mindre oreflekterat stoppa in 

vad det hittar i den språkliga form som de hänvisats till. Eleverna har så att säga en form för 

hur en forskningsrapport ska skrivas (given i uppgiften), men de har inte tränat upp sin 

förmåga att arbeta fram ett innehåll som formen kan kopplas till. 

 

3.5 Genrer i skolan: undervisning genom socialisering eller 

explicit undervisning 

Begreppen genre och texttyp har används på flera sätt i litteraturen. Den terminologi som jag 

använder här, i enlighet med Ledin, skiljer på begreppen texttyp och genre. En texttyp kan 

definieras genom språkinterna funktioner. En texttyp kan t.ex. vara berättande, utredande 

argumenterande eller beskrivande. Detta innebär att samma text kan bestå av flera texttyper, 

så att en nyhetsartikel t.ex. kan vara uppbyggd av berättande, utredande och argumenterande 

partier. Till skillnad från begreppet texttyp handlar genre om texters sociala funktion. Den 

berättande texttypen kan t.ex. ha olika sociala funktioner som att underhålla, informera eller 

övertyga. En genre kan ibland relateras till en texttyp som dominerar. En typisk nyhet är t.ex. 

berättande, medan en typisk debattartikel är argumenterande.
 51

 En genre kan också vara 

förbunden med språkliga normer och förväntningar som påverkar variationen mellan olika 

texter inom genren.
 
Men texterna inom en genre kan också uppvisa många olikheter och kan 

även förändras med tiden.
52

 

 

Catharina Nyström har undersökt gymnasielevers texter i ämnet svenska från nationella 

provet. Hon menar att det är ett problem att elevernas texter ofta inte har formats av en 

kommunikativ intention och att texterna imiterar ett kommunikativt skrivande. Detta menar 

hon, gör att elevtexterna har en ”otydlig genrekaraktär” och hon påpekar att eleverna i 

provskrivandets fiktiva uppgifter imiterar ett kommunikativt skrivande.
53

 Nyströms studie 

visar vidare att fyra genrer dominerar i gymnasieskolan: utredande uppsats, recension, 

                                                 
51

 Per Ledin, Genrebegreppet: en forskningsöversikt, Univ. Institutionen för nordiska språk, Lund, 1996, s. 13. 
52

 Ibid., s. 31-33 
53

 Catharina Nyström, Gymnasisters skrivande: en studie av genre, textstruktur och sammanhang = Writing in 

upper secondary school : genre, text structure and cohesion. Diss. Uppsala : Univ, 2000, s. 234. 



18 

 

berättelse och faktaredovisning. Hon menar att utredande uppsats och faktaredovisning är 

skolinterna, men anser att berättelse och recension är genrer som är gångbara utanför skolans 

kontext.
54

  Problemet med detta påstående är att man - som Monica Blåsjö - kan invända att 

en recension och berättelse är minst lika skolinterna som utredande uppsats och 

faktaredovisning. Berättelse är i själva verket en texttyp som ingår i genrer som novell och 

nyhetsartikel.
55

 Nyström påpekar också att majoriteten av de recensioner hon granskat inte 

skulle fylla sin kommunikativa funktion i verkliga tidningar.
56

  De recensioner som eleverna 

skriver, kunde därför lika gärna beskrivas som skolinterna bokrapporter. Innebörden av detta 

är som Blåsjö påpekar att skolinterna genrer dominerar skolan i än högre grad än vad 

Nyström gjort gällande i sin studie.
57

 

   Det som framförallt framkommer i Nyströms studie är att fastän elever får fiktiva uppgifter, 

där de ska tänka sig in i en viss kommunikativ situation - så formar detta i liten grad deras 

skrivande. 
58

 Hennes intervjufrågor med eleverna visar att ”textens genre i liten utsträckning 

påverkar deras arbetsprocess”.
59

 Den slutsats Nyström drar av detta är att genrekunskapen 

borde ”formuleras istället för att förbli tyst”.
60

 Tanken som Nyström har, är som jag tolkar 

henne att om skrivandets genrekaraktär explicit tydliggörs för eleverna, så kommer de att 

skriva texter med en kommunikativ intention. Att uppgifterna är fiktiva ser hon visserligen 

som problematiskt, men ändå nödvändigt för ”genreperspektivet” och för att ”eleverna ska 

förvärva en skrivförmåga som är relevant i livet efter skolan”.
61

 

    Bristen i Nyströms resonemang består enligt min mening, i att förstå hur eleverna ska få 

stöd för sin utveckling att skriva kommunikativt, om de skriver fiktiva uppgifter som inte är 

avsedda att kommuniceras med verkliga läsare i skolan. Hur ska eleverna kunna föreställa sig 

läsare, om deras erfarenhet av hur läsare reagera på texter är mycket begränsad?  En annan 

möjlighet menar jag hade därför varit att förstå elevernas svårigheter att skriva kommunikativt 

som en konsekvens av att eleverna inte i tillräcklig mån skrivit texter till andra läsare, vars 

synpunkter kommer till uttryck i autentiska samtal och påverkat skribenten.
62

 Men en sådan 

undervisning skulle dock också behöva lägga mer fokus på verkliga uppgifter.  

                                                 
54

 Ibid., s.232. 
55

 Blåsjö, s.29-30. 
56

 Nyström, 2000, s.121. 
57

 Blåsjö, s. 29-30. 
58

 Nyström, 2000, s. 234. 
59

 Ibid. s. 233 
60

 Ibid.  s. 234.  
61

 Ibid. s. 234. 
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 jfr. Nystrand, s. 145-146. 
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    En möjlig hypotes här är dock att elever som har utvecklat en förmåga att skriva 

kommunikativ i samarbete med verkliga läsare genom verkliga uppgifter, har större 

möjligheter att lyckas med fiktiva uppgifter. Detta skulle inte underminera Nyströms genre 

perspektiv, men det skulle innebära att förverkligandet av hennes genreperspektiv inte enbart 

kan åstadkommas genom explicit undervisning om genrer och fiktiva uppgifter. 

 

En pågående internationell debatt gäller frågan om genre bäst lärs genom explicit 

undervisning eller om genrer bör läras implicit, genom att skribenter socialiseras in som 

deltagare i det sociala sammanhang där texterna används. Frågan handlar om förhållandet 

mellan att ha påståendekunskap om genrers formdrag och att ha färdighetskunskapen att på ett 

funktionellt sätt kunna skriva texter i sociala sammanhang.
63

 När det gäller undervisning om 

grammatik, visar en stor mängd forskningsresultat att sådan undervisning inte har någon 

positiv påverkan på elevers skrivfärdigheter.
64

 Det normala är inte heller att vi lär oss 

grammatiken i vårt eget modersmål genom att grammatiska regler formuleras för oss i en 

explicit undervisning. Detta lärande utgör istället en tyst kunskap, som aldrig behöver göras 

explicit som påståendekunskap.  

    Frågan är om explicit kunskap om genrer kan främja vår förmåga att skriva i genrer? Inom 

skrivpedagogiken finns ett spektrum av åsikter representerade om i vilken mån och på vilket 

sätt som explicit undervisning om genrer, kan gynna elevers skrivutveckling. Den expressiva 

positionen kan sägas representera den ena ytterpunkten, med uppfattningen är att genrer inte 

kan läras genom explicit undervisning. I den expressiva positionen hävdas också att 

kunskaper om form kommer som en biprodukt av arbete med innehållet. Arbetet med form, 

menar man, bör därför komma sent i elevernas skrivande, för att inte hämma deras språkliga 

reflektion och kommunikation med medmänniskor. Det primära är att eleverna får arbeta sig 

fram till en egen röst i sitt skrivande, som kan utgöra grunden för ett arbete med form.
65

 

   Inom den australiensiska genreskolan anser man att den expressiva positionen leder till att 

arbetet med form blir alltför underprioriterat. Ett argument är att många barn med invandrar- 

och arbetarbakgrund inte omges av genrer på samma sätt som medelklassbarn och att deras 

motivation att ta sig in i den skriftkulturen är låg. Detta menar man, leder till att skolan skapar 

förlorare genom att åsidosätta undervisning i konventionella genrer. I genreskolan anses det 

                                                 
63

 jfr. Frøydis Hertzberg, ”Tusenbenets vakre dans. Forholdet mellom formkunnskap 

og sjangerbeherskelse”. i Rhetorica Scandinavica, Nr. 18/juni, 2001, s. 93-94. 
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 Ibid. s. 94. George Hillocks, Research on written composition: new directions for teaching, National 

conference on research in English, New York, 1986. 
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därför helt nödvändigt att fokusera på formen och explicit lära ut genrer. Läraren arbetar då 

med en Vygotskij inspirerad stöttningspedagogik. Detta innebär att elever och lärare först 

undersöker en genre tillsammans med lärarens stöd, varefter eleverna själva skriver i genren. 

Arbetssättet delas in fyra faser:  

   

* Arbete med att hämta stoff från olika källor (field building) 

 

* En formorienterad fas där elever läser och analyserar modelltexter (modelling) 

 

* Elever och lärare skriver tillsammans en text med de aktuella genredragen 

(joint construction) 

 

* Eleverna skriver en egen text de sedan värderar tillsammans med läraren 

(independent construction)  

 

I användningen av modelltexterna är det tänkt att läraren – precis som föräldrar när barnet lär 

sig sitt modersmål – i interaktion med eleverna upprepar och fyller ut barnets ofullständiga 

yttranden, så att läraren tillsammans med eleverna förhandlar sig fram till acceptabla texter. 

De modelltexter som används bearbetas dessutom i flera steg. Pedagogiken innebär att elever 

i tioårsålder kan få analysera konnektivbindningar, verbsekvenser och makrostrukturer. 

Normalt behandlas en ny genre varje termin. Läraren lägger då vikt vid att modelltexterna ska 

vara anpassade till elevernas kunskaper och de kan ofta vara skrivna av andra elever.
66

   

    En av de saker som är kontroversiellt med genreskolan är som Hertzberg påpekar 

undervisningen av ”hårt standardiserade textmönster”. Problemet är att dessa textmönster 

stämmer illa in på den kommunikativa verkligheten, där texter inom genrer uppvisar olikheter 

emellan sig och förändras med tiden. Det är heller inte så att man kan säga att en viss 

textstruktur är liktydigt med en text som fungerar i ett visst kommunikativt sammanhang. 

Såsom Hertzberg visar finns det exempel på texter som bryter mot de genreförväntningar vi 

har om läsare, men som ändå fungerar mycket väl i sitt sammanhang.
67

   

 

                                                 
66

  Blåsjö, s. 33. Hertzberg, 2001, s. 99-100. 
67

 Frøydis Hertzberg, ”Genre skrivning under senare skolår: att berätta räcker inte”, Bjar, Louise (red.), Det 

hänger på språket: lärande och språkutveckling i grundskolan, Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 312-313. 
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Aviva Freedman har bl.a. studerat juridikstuderanden och beskrivit hur de - utan att ha mött 

texter som kan ha fungerat som modelltexter – har lärt sig att skriva inom genren utifrån att 

tidigare ha haft en vag föreställning om genrekraven. Freedman menar att eleverna genom en 

hög grad av interaktionen med bl.a. lärare, undervisningsassistenter och andra studenter, 

socialiserades in genom det dagliga arbetet med juridiska ämnen och problem.
68

 Freedman 

har även observerat hur grundskolelever har utvecklat en förmåga att använda 

berättelsestrukturer utan explicit undervisning. Från studierna drar Freedman slutsatsen att 

arbete med modelltexter inte är nödvändigt för att genrekunskaper ska utvecklas. 
69

 Men som 

Freedman också påpekar, är det en annan fråga om explicit undervisning kunde förbättra eller 

påskynda elevers utveckling av genrekunskaper.
70

 

    Freedman ser skrivande i genrer som skrivhandlingar inom ett återkommande 

sociokulturellt sammanhang. Detta innebär att det skapas ett problem med explicit 

undervisning om genrer om elever inte är deltagare i den sociala praktiken där genren har sin 

sociala roll. Det typiska är, enligt Freedman, att undervisningen går ut på att elever skriver 

texter i genrer, utan att vara deltagare i den sociala kontext inom vilken genren har sin 

sociokulturella innebörd. Det kan t.ex. handla om elever i ett skolsammanhang skriver texter 

som används av yrkesverksamma ingenjörer. Problemet är att utan det sociala sammanhanget 

så skapas därför svårigheter och begränsningar för vad en explicit undervisning om genrer 

kan åstadkomma. Det eleverna borde lära sig menar hon, handlar istället om att svara på och 

kommunicera i ett socialt sammanhang.
71

 

   Hertzberg menar att genreskolan ger en berättigad kritik av vissa former av 

processorienterad pedagogik, med ”spontant, kontextlöst och genreoberoende skrivande”, där 

elever själva väljer sina skrivuppgifter och skriver om saker som de har lust att skriva om, 

utan tanke på genre eller mottagare. Hon pekar på en stor amerikansk undersökning med 30 

000 elever tydligt visar att elever presterar bättre om deras skrivande föregås av ett mer 

strukturerat lärarstyrt förarbete med dispositioner, nyckelordslistor och diagram, än om elever 

fritt skriver sitt första utkast eller går direkt på texten. Men Hertzberg påpekar samtidigt att 

genreskolan i sin tur kan anklagas för att ha en ogrundad tro på att explicit uttryckt kunskap 
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leder till procedurkunskap. Detta, påpekar hon, är ett påstående som det finns få empiriska 

belägg för.
72

  

   Torlaug Løkensgard Hoel har i sina studier visat att när elever lånar, så förmår de ofta inte 

att göra något med sitt lån: ”lånegodset [blir] ståande nakent, ubearbeidd og isolert”. 

Undersökning från klassrum i gymnasiet, visar vidare att elever har lättare att införliva lån 

och inspireras av sina skolkamraters texter än av professionella skribenters texter. Detta 

förklaras av Hoel med hjälp av Vygotskijs begrepp, den närmaste utvecklingszonen, vilket 

innebär att eleverna inte alltid har utvecklat förutsättningarna för att införliva lånen i sitt eget 

skrivande.
73

  

    I en studie av Bereiter & Scardamalia undersöks elevers arbete med att skapa 

spänningstexter i årskurs 3-7. Eleverna arbetar efter att de gjort ett första utkast med 

modelltexter och explicit undervisning om principer för att skapa spänning. Resultaten visar 

att eleverna införlivade många drag i sina texter, men att dessa drag inte används på ett sätt 

som gjorde historierna mer spännande.
 74

 Hertzberg påpekar att experimentet är typiskt för 

liknade undersökningar om arbete med form och modelltexter, på så sätt att eleverna använder 

de inövade dragen utan texterna förbättras. Problemet kan förklaras med att undervisningen 

gjordes under alltför kort tid och att för få modelltexter använts.
75

 Men ett annat sätt att förstå 

Bereiter & Scardamalias undersökningar, är också enligt min mening att eleverna använder 

kunskap som de inte gjort ”till sin egen” och införlivat i sina egna tankar om hur texternas 

innehåll kan utvecklas. Studierna tyder på att om elever inte utifrån ett eget sätt att arbeta med 

innehåll och tankar i sina texter, kommer lån från modelltexter att tas in på ett ytligt och 

dekorativt sätt. Detta behöver inte enbart innebära att eleverna saknar förutsättningarna att 

införliva lån på ett konstruktivt sätt som förbättrar texterna (även om det också kan vara 

fallet). Men det kan även vara så att eleverna inte har en tilltro och vågar utgå från sitt eget 

tänkande, varför man i stället blint följer det som man tror att lärarens syn på hur texterna bör 

utformas. Lånet integreras därför inte i elevens egna engagemang i problemet med att skapa 

en bättre text, vilket gör att lånet fungerar på ett mer dekorativ sätt. Resultaten tyder därför 

enlig min mening på att arbete med texters form inte bör avskiljas från elevernas arbete med 

att skapa mening i sina texter. Hertzberg kritiserar också genre skolan för att den inte ger 

något utrymme med fri loggskrivning och personligt skrivande. Sådan skrivande menar hon är 
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bl.a. är viktigt för att det bidrar till elevers skrivlust och förmåga att göra ett stoff ”till sitt 

eget”.
76

 

    I Dysthes studie av elever i Nordamerikanska skolor, beskrivs hur en elev med kortare 

loggskrivande om olika teman och händelser utvecklar sin förmåga att åstadkomma egna 

reflektioner och skapa egen kunskap.
77

 Lärarens kommentarer var innehållsinriktade och 

uppgifterna var utformade så att de krävde egen reflektion av eleven. Delar av elevernas 

loggskrivande använde läraren också som utgångspunkt för gemensamma klassamtal. Dysthe 

noterar är att med växande tilltron till sin förmåga att skapa och kommunicera tankar, så kom 

en elev också att efterfråga kommentarer om sin språkhantering.
78

 Studien utgör givetvis ett 

för svagt underlag för generella slutsatser. Men studien ger en förståelse för hur elevers 

förmåga att se en poäng eller innebörd i formfrågor är underordat deras intresse och förmåga 

att utveckla och kommunicera tankar med andra. Elevens utveckling kan också kvalitativt 

förstås på så sätt eleven genom sitt aktiva deltagande i en kommunikativ praktik, befann sig i 

en social situation inom vilken hon kunde se en poäng i och veta vad kunskaper om form kan 

används till. 

    Det som är slående med genreskolan är att man arbetar i första hand med texters form och 

lär elever att skriva texter i enlighet med vissa textstrukturer. Det finns som Hertzberg 

påpekar en ”stark formorientering”.
79

 Detta resulterar också enligt min mening i en syn på 

språket som en dräkt dit idéer och tankar stoppas in. Tillskillnad från Dysthe ser man arbetet 

med textens form som avskilt från arbete med textens innehåll. Problemet med att elever tar in 

obearbetade lån i sina texter, kan också förstås som ett problem med att formen inte utvecklats 

som en integrerad del av det tankmässiga och innehållsliga arbetet med texter. Detta gör att 

lånet används som en dekoration eller del av ett procedurengagemang, som t.ex. utförs för att 

ha något att visa upp för läraren. Lånet används på ett rituellt sätt i texten, istället för att ha 

utarbetats i ett tankmässigt arbete med textens innehåll - som syftar till att skapa ett innehåll 

att kommunicera med läsare. 

   Forskningsresultaten utesluter dock inte, enligt min mening, att explicit undervisning om 

genrers formdrag i vissa fall skulle kunna gagna elevers skrivfärdigheter, men det 

problematiserar synen på en stark formorientering, där arbete med form avskiljs från arbetet 

med textens innehåll. Resultaten stärker också Lars-Göran Malmgrens påstående att tankar 
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om världen och den språkliga formen utvecklas” ”hand i hand”.
80

 En sådan förståelse uttrycks 

också av Dysthe, när hon argumenterar för att kortare tankeskrivande utan genrekrav, ger 

elever en viktig grund för ”vidareutveckling av skrivande i mer formella genrer”. Dysthe 

menar också att genrekrav då kan ”hjälpa elever till ett mer stringent tänkande”
81

  

   En metaanalys om studier om värdet av att använda modelltexter som gjorts av Hillocks, 

visar också att modelltexter i mycket liten grad påverkar elevers skrivande på ett positivt sätt. 

Problemet menar också han består i att utveckling av idéer på ett väsentligt sätt ingår i arbetet 

med texters form:  

 

Generating data and making inferences about them appear to be a necessary 

antecedents, or at least concomitants, of making decisions about form. Programs 

which emphasize the study of models, however, ignore those necessary 

processes, expecting students to generate the data and make the necessary 

operations on them by themselves. It is one thing to know what the forms and 

rhetorical devices are (e.g., to list the parts of an argument) and quite another to 

generate the ideas and operate upon them so that they may be used in a new 

example of the form.
82
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2. Metod 

3.1 Urval 

Urvalet kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval. Jag har valt tillgängliga läroböcker 

avsedda för gymnasiets kurs A i svenska som fanns på Luleå Tekniska Universitets bibliotek. 

Av dessa böcker valde jag ut de senaste upplagorna (hänsyn togs dock inte till 

omtryckningar). Jag strävade också efter att olika förlag skulle finnas representerade (då ett 

förlags lärobok fanns i senare reviderad upplaga, ledde till att ett fjärrlån gjordes). 

 

De valda läroböckerna är: 

 

Björk, Lennart A. & Blomstrand, Ingegerd, Tänka, tala, skriva: skriftlig och muntlig 

kommunikation för svenska A och B, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 

 

Danielsson, Anita & Siljeholm, Ulla, Svenska i tiden. Lärobok. A grön, 2., [rev.] uppl., Natur 

och kultur, Stockholm, 2002. 

 

Markstedt, Carl-Johan & Eriksson, Sven, Svenska impulser. 1 : [svenska A], 1. uppl., Bonnier 

utbildning, Stockholm, 2008 

 

Skoglund, Svante, Gleerups texter & tankar. Språket, 2. uppl., Gleerup, Malmö, 2004. 

 

3.2 Tolkning och analys 

Läroböckerna analyseras utifrån forskningsfrågorna och bakgrunden. Vid första läsningen 

skapar jag mig ett helhetsintryck samtidigt som jag gör anteckningar.  Tolkningsprocessen 

kan beskrivas som en hermeneutisk cirkel, där delarna och helheten ömsesidigt belyser 

varandra. Detta innebär att jag utifrån min förförståelse tolkar delar av texten och relaterar 

tolkningen till en helhetsförståelse, så att den kan och forma eller förändra 

helhetsuppfattningen. Utifrån den nya helhetsuppfattningen tolkas därefter nya delar av 

texten, vilket återigen kan komma att förändra helhetsuppfattningen och så vidare: 
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Förståelsen av en text sker genom en process i vilken de enskilda delarnas 

mening bestäms av textens helhetliga mening, sådan den föregrips. Den närmare 

bestämningen av de enskilda delarnas mening kan så småningom förändra den 

ursprungligen föregripna meningen hos helheten, som återigen kan komma att 

förändra meningen hos de enskilda delarna och så vidare.
83

   

 

Tolkningen fortsätter till dess att ”rimliga mönster” och ett ”inre sammanhang” i tolkningen 

har nåtts och sammanställs samtidigt i en text.
84

   

 

Efter att tolkningen sammanställs till en text, blir texten omläst för att kritiskt pröva 

tolkningens hållbarhet, då texten också revideras vid behov. 

4. Resultat  

Svenska i tiden lärobok A grön 

Läroboken är uppdelad i teman under rubrikerna resor, utmaningar, kriser, kärlek, ”Myt och 

saga” samt ”Att äga ett språk”. Inom varje kapitel finns flera kortare texter som behandlas 

med skriv- och diskussionsuppgifter. Texterna behandlar avsnittets tema ur flera olika 

perspektiv och med olika slags texter. Ett sätt att arbeta som enligt min mening, är 

fördelaktigt för att skapa gemensamma samtal och djup i undervisningen. I flera fall är dock 

texterna utdrag ur längre texter. Men i vissa fall läroboken hänvisar också till hela texter. 

     Skrivuppgifterna, i anslutning till texterna, handlar bl.a. om att skriva bildtexter, 

debattinlägg, sina förebilder, notis, brev, dagbok, serie, sammanfattning, recension, insändare 

eller om att skriva ner erfarenheter om mobbning. Uppgifterna är i många fall fiktiva 

sammanhang, men inte alltid. De fiktiva uppgifterna är också sådana att i trots ett fiktivt 

sammanhang kan ses som avsedda att läsas av andra elever. Även olika former av 

skönlitterärt skrivande förekommer. Skrivuppgifterna handlar också påfallande ofta om 

ordkunskap, som att t.ex. förklara ords betydelse, skriva synonymer och motsatsord. Arbetet 

med ordkunskap görs i anslutning till andra muntliga och skriftliga uppgifter, som handlar om 

att skapa mening i texterna. I anslutning till varje text finns också en ansenlig mängd muntliga 

diskussionsuppgifter. Läroboken behandlar texternas innehåll både skriftligt och muntligt.    
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    Varje avsnitt avslutas även med längre skrivuppgifter, där eleverna framförallt får förslag 

på ämnen för utredande uppsatser, t.ex. ”Den enda stora kärleken – myt eller verklighet”, ”Att 

resa förr och nu”, Västerhjälten – några typiska drag”, ”Vad är egentligen mobbing?”. Men 

det finns uppgifter på presenterande skrivande i genrer som insändare och recension. 

    I boken behandlas inte respons på texter och uppgifterna. Det gör enligt min mening att de 

utredande uppsatserna i hög grad handlar om att skriva traditionella uppsatser. Det finns inget 

i läroboken som visar att texterna är avsedda att läsas av någon annan än elevernas lärare. Mer 

fritt utforskande tankeskrivande används inte. 

   Läroboken tar i många fall upp ämnen som enligt min mening kan tänkas skapa interaktion 

mellan eleverna, t.ex. med ämnen som homosexualitet, invandring, ätstörningar och 

nationalism. Men uppgifter där elevers olika perspektiv möts, är framförallt i muntliga samtal. 

Det finns ingen rekommenderad arbetsgång, där elevtexter används för att skapa interaktion 

och fördjupning. 

   Det finns en koppling mellan tematexternas skriv- och diskussionsuppgifter och de 

avslutande utredande uppsatserna. Det gäller t.ex. mellan diskussions- och skrivuppgifter om 

mobbning och avsnittets avlutande förslag att skriva en utredande uppsats om mobbning. Man 

kan allstå säga att i boken finns ett arbetssätt som går ut på att eleverna först arbetar fram 

tankar genom läsning, samtal och skrivuppgifter, som de sådan kan utgå från i de avslutande 

skrivuppgifterna.  

 

I arbetet med språklig form hänvisas eleverna till handbok som ingår i förlagets läromaterial, 

för att vid behov slå upp ”om du vill veta mera”. Inget särskilt avsnitt finns för referatteknik. 

Det kan rimligen uppfattas så att eleverna hänvisas till handboken, när behov uppstår i 

samband med deras eget skrivande. På så sätt kunde man sägas att läroboken svagt uttrycker 

en intention att arbetet med texters form underordnas arbetet med mening och innehåll. Men 

detta avgörs givetvis sedan av läraren som utformar undervisningen. 

    Läroboken ger ingen explicit undervisning för hur t.ex. insändare utformas. Eleverna 

hänvisas dock också här till handboken. Möjligen är tanken också här ”mellan raderna” att 

eleverna från början får skriva utifrån en ganska fri föreställning om genren, varefter eleverna 

i bästa fall utvecklar mottaglighet och intresse för formfrågor - då handboken kan få större 

betydelse.  Läroboken förespråkar dock inte uttryckligen ett sådant arbetssätt. Av den 

anledningen menar jag att läroboken lämnar mycket upp till läraren att själv utforma hur 

genrer behandlas i undervisningen. 
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Texter & tankar, språket 

I läroboken får eleverna välja skrivuppgifter bland de förslag som finns i läroboken. Det kan 

t.ex. handla om att skriva referat, insändare, artikel eller att skriva en motion. 

Skrivuppgifterna i läroboken är fiktiva, dvs. eleverna får skrivuppgifter som är tänkta att 

fungera i fiktiva sammanhang utanför skolan. Uppgifterna bygger också ofta på att eleverna 

ska föreställa sig att de är en annan person i en annan situation. Det kan t.ex. handla om att 

eleverna får föreställa sig att de är chefredaktören Sören Kask som ska berätta för sina utslitna 

medarbetare om en fest, skriva en fiktiv inbjudan eller referera en artikel om vänsterhänthet 

till det fiktiva månadsmagasinet Clavicula. Med det finns också fiktiva uppgifter där eleverna 

kan utgå från sig själva, när de t.ex. skriver insändare om djurförsök eller skriver en motion. 

Det saknas dock egentligen uppgifter där eleverna skriver texter som enbart är avsedda för 

verkliga läsare. Vissa av de fiktiva uppgifterna som t.ex. insändare är dock sådana att de i ett 

fiktivt sammanhang också riktar sig till läsare i den egna klassen. Boken är även helt 

fokuserad på presenterande skrivande och tankeskrivande förekommer inte. 

 

När eleverna får som uppgift att skriva insändare om djurförsök, finns ett antal texter som 

belyser frågan ur olika perspektiv. Eleverna uppmuntras också på ett sakligt sätt ”bortom 

känslorna” att muntligt ”resonera logiskt och klart” om ämnet.
85

  Om än man kan ana en viss 

oro för osaklig debatt i läroboken, så finns ändå ett exempel på en pedagogik som går ut på att 

eleverna, innan skrivarbetet, skapar kunskap genom att olika elevperspektiv möts. Men när 

eleverna skriver motioner saknas däremot interaktivt förararbete. Förarbetet är också 

uteslutande muntligt. Det är uteslutande i de muntliga uppgifter som olika elevers perspektiv 

ges utrymme i boken. 

   Många av uppgifterna om t.ex. abort, främlingsfientlighet och betyg, är sådana att de kan 

tänkas ge upphov till interaktion mellan elever.  I avsnittet ”Läsa och kommentera varandras 

texter” uttrycks också en syn på respons och kamratrespons som betydelsefull. Avsnittet ger 

råd för hur responsarbetet ska bedrivas, där eleverna uppmanas att fråga sig ”Hur väl textens 

fungerar i förhållande till syftet” och att sätta sig in i läsarens situation och fråga sig ”Hur 

skulle texten fungera utanför skolans väggar?” och ”tänka igenom syfte och mottagare”.
86

 

Råden för responsen är dock huvudsakligen fokuserade på texters form och i mindre grad på 

innehåll. Eleverna uppmanas att t.ex. kontrollera om texten har rätt längd, rätt rubrik, bra 

disposition, lämplig styckeindelning, om inledning, om avslutning finns och om texten har 
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stavfel.  Detta menar jag, gör det mycket tveksamt om upplägget för responsarbetet ger 

eleverna stöd för att reagera som verkliga läsare på ett sätt som skapar autentiska samtal. 

Utifrån Nystrands begrepp om verkliga läsare
87

, framstår det som paradoxalt att uppmana 

eleverna att tänka på läsaren, när de samtidigt inte får möjlighet att reagera som verkliga 

läsare på varandras texter. Hur ska man tänka på en läsare om man inte har konkret erfarenhet 

av hur verkliga läsare reagerar på texter? 

    

Referatteknik tränas i samband med fiktiva skrivuppgifter. Men läroboken behandlar bl.a. 

disposition, rubriksättning, inledningar, styckeindelning, meningslängd, meningsbyggnad och 

andra språkliga formfrågor i separata avsnitt. Avsnitten kan möjligen användas av eleverna 

för att slå upp vid behov i samband med andra skrivuppgifter och på så sätt underordnas 

arbetet med texters innehåll. Men läroboken ger dock inte stöd för en arbetsgång där form 

underordnats arbete med att skapa mening i texter. De separata avsnitten för formfrågor ger 

enligt min mening i stället stöd för en mer formfokuserad undervisning.  

   Avsnittet där eleverna skriver insändare, inleds med en färdiganalyserad text som illustrerar 

hur insändare är uppbyggda, där nyckel begrepp också förklaras och andra skrivråd ges. 

Eleverna får sedan också som uppgift att själva söka rätt på insändare, vars uppbyggnad de får 

analysera på ett analogt sätt. Det finns också exempel på hur en utredande text kan 

disponeras. Även i arbetet med motioner och utredningar finns texter, vilkas argument 

eleverna får som uppgift att analysera. I läroboken finns därför, som jag tolkar det, en 

pedagogik, där arbetet med analys av textstrukturer tänks främja elevernas skrivande.  

 

Svenska impulser 1 

Läroboken ger längre skrivuppgifter som består av att göra referat, recension, insändare, 

reportage och rapport. Inför uppgifterna ger läroboken också modelltexter som analyserats 

med avseende på uppbyggnad. I en av uppgifterna får eleverna sedan också göra en egen 

textanalys av en recension. Men i de andra fallen följs bokens analys av att eleverna får 

uppgiften att samtala om den analyserade texten med fokus textens mening och reflektera 

över vilken funktion som textens delar har. Det kan t.ex. handla om att hitta motargument till 

insändaren; fråga sig varför en tes upprepas flera gånger; varför/varför inte en recension 

väcker intresse; vilken stämning som inledningen till ett reportage förmedlar eller varför man 

läser recensioner. Läroboken, menar jag, arbetar med en pedagogik där arbetet med analys av 
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textstrukturer tänks främja elevernas skrivande. Men samtidigt finns en strävan att få eleverna 

att inte bara följer textmönster, utan att också få elever reflektera över vilken social innebörd 

som olika delar i texten har. 

    Det saknas skrivuppgifter som är avsedda för verkliga mottagare. Texterna som eleverna 

skriver är avsedda att fungera i kommunikativa situationer utanför klassrummet och är därför 

fiktiva, men texterna – t.ex. insändaren - kan också i den fiktiva situationen rikta sig till andra 

elever i klassen. Texterna bygger inte på att eleverna intar en roll. Eleverna skriver och väljer 

i stället uppgifter efter egna intressen.  

 

Läroboken går igenom skrivprocessen steg (förarbete, skrivarbete och efterarbete) på två 

sidor. Men det förekommer inget tankeskrivande eller reflekterande skrivande, som mer fritt 

kunde tänkas träna upp elevernas förmåga att producera kunskaper innan de påbörjar sitt 

skrivarbete med längre texter. I samma kapitel görs även en kort genomgång om 

kamratrespons. Men genomgången måste beskrivas som mycket kortfattad och allmän. 

Responsarbetet har inte heller kopplats ihop med enskilda uppgifter och måste därför sägas ge 

ett mycket svagt stöd till eleverna för att utveckla en innehållsinriktad respons och upprätta 

autentisk kommunikation. 

    Läroboken visar hur man kan gör tankekartor, men arbetet med tankekartor är inte kopplat 

till skrivuppgifterna och används alltså inte som ett verktyg för tankeutveckling inför 

skrivuppgifterna. Eleverna introduceras också till användningen av läsloggar. Men 

loggskrivandet begränsar sig till skönlitterärt läsande och används inte heller som en metod 

för att skapa tankar och interaktion mellan olika elevperspektiv. Bokens uppgifter handlar om 

presenterande skrivande och tankeskrivande förekommer inte.  

    De muntliga uppgifter som eleverna får innan de startar sitt eget skrivande är förutom 

nämnda samtal om modelltexterna, t.ex. att hitta argument för och emot en tes eller, att ha en 

debatt mellan två lag. Uppgifterna kan beskrivas som en träning i att argumentera. Men 

uppgifterna bygger inte på interaktion mellan åsikter som eleverna själva står för. Uppgiften 

handlar mer om att delta i en spelad interaktion än att delta i en verklig interaktion mellan 

olika perspektiv. Eleverna får inte heller som uppgift att muntligt pröva och utforska sina 

olika perspektiv i frågor där elever kan ha olika perspektiv (som mobbning, djurförsök, 

genusfrågor etc.). Detta hänger samman med att boken inte är uppbyggd som Svenska i tiden 

för att skapa fokus kring olika teman. Eleverna väljer i stället fritt innehållet till sina 

skrivuppgifter. I läroboken används alltså språket för att utmana och utveckla elevers tankar i 

olika frågor genom att olika perspektiv får mötas. 
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Tänka, tala, skriva: skriftlig och muntlig kommunikation för svenska A och B.  

Boken är uppdelad i momenten där olika texttyper behandlas. Varje moment inleds med 

mönstertexter. Texterna är analyserade för att synliggöra det aktuella textmönstret, varefter 

eleverna själva får analysera och ibland också sammanfatta en modelltext. Detta följs sedan 

ofta av uppgifter med muntliga diskussioner, där eleverna t.ex. diskuterar orsakerna till ökad 

rasism i samhället. Eleverna får sedan slutligen skriva utkast till en egen text som de själv valt 

inom den textstruktur som behandlas. Texterna granskas därefter i kamratrespons för att sedan 

bearbetas på nytt av skribenten. Momenten avslutas med att eleverna skriver en logg, där de 

reflekterar över sitt eget lärande. Arbetsgången upprepas på ett snarlikt sätt i flera moment 

och mitt intryck är att läroboken rekommenderar en hårt strukturerad arbetsgång, där 

mönstertexter används på ett normativt sätt. Vitsen med att använda boken bygger på att 

läraren ganska strikt följer arbetsgången. 

   Eleverna får som uppgift att skriva texter som är orsaksanalyserande, argumenterande, 

sammanfattning/referat texter. Även platsansökan och brev till en förening eller organisation 

ingår i skrivuppgifterna. Läroboken ger även anvisningar för arbete med fördjupningsuppgift 

och projektarbete. Förutom platsannonsen och brevskrivningen och en referatuppgift, sätter 

läroboken inte in texterna i ett socialt sammanhang, utan fokus ligger på texternas 

uppbyggnad. Eleverna får alltså inte som uppgift att t.ex. skriva en debattartikel eller en 

insändare, som är tänkt att fungerar i ett visst socialt sammanhang. I stället för att arbeta med 

att låta eleverna tänka sig in i ett fiktivt socialt sammanhang som eleverna inte befinner sig i, 

arbetar man istället ofta med att helt utan att ge dem ett socialt sammanhang. Uppgifterna blir 

då att följa ett visst textmönster som fungerar som norm.  

    Hertzberg beskriver hur en genreundervisning som är starkt fokuserad på form med 

modelltexter som inte är autentiska utan konstruerade.  Tänka, tala, skriva menar jag är i hög 

grad ett exempel på en lärobok med en sådan fokusering på form. För elever som har 

svårigheter med att utveckla kommunikativa drag i sitt skrivande, menar jag att denna 

didaktik är problematisk. Rimligen finns ens stor risk att elever utvecklar den uppsatsstil utan 

kommunikativa intentioner som Berge beskriver.
88

 

   Det som i viss grad motsäger min analys att läroboken ger uppgifter utan sociala 

sammanhang är att eleverna uppmanas att tänka på vem de vill rikta sig till med sin text. 

Vilket innebär att huruvida uppgiften är fiktiv eller enbart riktar sig eleverna i klassen är upp 
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till eleven själv att bestämma. Eftersom kamratrespons har stor betydelse i läroboken kan man 

misstänka att eleverna styrs mot att skriva texter som riktar sig till elever i den egna klassen. 

Men samtidigt menar jag, finns det en klar risk att det starka fokuset på att följa normativa 

textmönster leder till att eleverna visserligen följer normen, men utan att skriva texter med 

kommunikativa intentioner.  

   I senare delen av boken ges fiktiva uppgifter om platsannons och brev till en förening eller 

organisation. Detta tyder möjligen på en arbetsgång som går mot fler uppgifter i genrer som 

har betydelse utanför skolan. 

   Interaktionen mellan eleverna lyfts främst fram genom gruppdiskussioner som föregår 

elevernas eget skrivande. Eleverna får rådet att skriva utkast under skrivprocessen, men 

eleverna får sedan aldrig en sådan uppgift. I boken används överhuvudtaget inte kortare och 

mer fritt och personligt skrivande, för att mer förutsättningslös utforska frågor och skapa 

interaktion mellan elevers perspektiv. Detta menar jag gör att eleverna får ganska begränsat 

med stöd för att skapa mening i texter i relation till andra elevperspektiv. Sannolikt påverkar 

det också, menar jag, i vilken grad som autentisk kommunikation uppstår under 

kamratresponsen. 

    Flera responsguider finns i läroboken och de har utformats specifikt för de olika 

skrivuppgifterna, för att ge eleverna stöd under kamratresponsen. De föreslagna 

responsfrågorna är inriktade på frågor om textens tydlighet och innehåll. Det kan t.ex. vara 

frågor som om det finns andra tolkningar och infallsvinklar på innehållet; vad som är viktigt 

och mindre viktigt i texten, eller vad som var svårt att förstå. Responsguiderna avslutas i regel 

med formfrågor om styckeindelning meningsbyggnad och kommatering. I viss mån finns 

också frågor som bygger på textanalys som ”Var nämns orsaker till problemet?”
89

. Min 

uppfattning är ändå att responsguiderna primärt är avsedda för att ge eleverna stöd att 

fokusera sig på texternas innehåll och att formfrågor behandlas därefter. 

   Det som också slår mig i responsguiderna, är också formuleringar som ”Var kan tolkningen 

ifrågasättas” ”Vilka motargument kan du komma på?”
90

 Användningen av ”kan” ger intryck 

av uppgiften består i att  rada upp alla motargument man kan komma på istället för att ge 

argument som man själv vill ställa sig bakom. Genom att i stället välja en formulering som 

”På vilket sätt vill du ifrågasätta tolkningen?”, kunde man i stället ha signalerat till eleverna 

att det är en autentisk kommunikation mellan olika perspektiv som efterfrågas och inte en 
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uppräknande redogörelse av hur man kan tycka. På så sätt hade man i högre grad kunnat 

arbeta utifrån Telemans Sokratiska devis att språkutveckling sker i ”allvar och sanning”
91

  

 

5. Diskussion 

5.1 Sammanfattande resultatdiskussion 

 

Används både tankeskrivande och formellt skrivande? Finns det en arbetsgång som stödjer 

att olika elevperspektiv möts för att utveckla kunskap?  

Resultaten visar att utforskande tankeskrivande inte förekommer i läroböckerna. I Tänka, tala, 

skriva betonas visserligen betydelsen av att skriva ett första utkast. Men tankeskrivande utan 

hänsyn till formella krav används inte i någon av läroböckerna. Det är förstås möjligt att 

eleverna i undervisning med läroböckerna spontant påbörjar fritt utforskande skrivande. Men 

läroboken ger inget stöd för eleverna att uppmärksamma den möjligheten. Forskningen visar 

att elever har svårigheter att utveckla egna tankar i sina texter
92

  och att tankeskrivande kan 

användas som en del av ett betydelsefullt sätt att ge stöd till elever, som har svårt att skriva i 

mer formella genrer.
93

 Av den anledningen menar jag att det är olyckligt om elever inte får 

stöd att fritt utforska sina tankar inom olika områden. Möjligen beror bristen på att fritt 

utforskande av ett område inte utgör en tillräcklig tydlig uppgift för läroboksförfattarna. En 

annan möjlighet är också att det i läroböckerna finns en tanke om att texter med formella krav, 

är nödvändiga för att träna eleverna att skriva läsartillvända texter. Men såsom Dysthe 

påpekar kan elevers tankeskrivande också i stället ses som en del av processen att utforma 

texter med mer formella krav.
94

 Att elever får läsarreaktioner på fritt utformade tankar, menar 

jag, bör ses som en del av att eleverna får stöd att utveckla sin förmåga att skapa mening i 

texter som kan kommuniceras med andra läsare. Tankeskrivande bör därför inte ses som 

något som står i motsättning till ett att utveckla ett mer läsartillvänt skrivande. 

   I tre av läroböckerna finns muntliga diskussionsuppgifter som kan leda till att elevers tankar 

utvecklas genom att olika elevperspektiv möts (gäller inte Svenska impulser 1). Men det finns 

ingen arbetsgång där olika elevers texter används för att lyfta fram olika perspektiv i klassen. 

Det är därför min mening att skapande av mening genom interaktion med olika 
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elevperspektiv, används på ett mycket begränsat sätt. Detta innebär enlig min mening också 

en klar risk för att eleverna inte får tillräckligt med stöd för att arbeta på ett mer koncentrerat 

sätt med förarbete. En uppenbar risk är också att de elever, som inte aktivt deltar i muntliga 

diskussioner, får otillräckligt med stöd för utveckla sina tankar. För elever som har lätt för att 

samtala, men svårare för att skriva, finns också en risk att deras förmåga att interagera och 

utveckla tankar muntligt, får otillräckligt med stöd samt att elevernas muntliga förmåga inte 

kopplas samman med och utvecklas med deras skrivande.  

 

Riktar sig skrivuppgifter mot verkliga eller fiktiva skrivsituationer? Ingår skrivandet in en 

autentiska kommunikativ situation med respons från verkliga läsare? 

Två av de fyra läroböcker, Svenska impulser 1 och Texter & tankar, har övervägande fiktiva 

skrivuppgifter. I Svenska i tiden förkommer förutom fiktiva uppgifter också mer traditionellt 

utredande uppsatser och kortare uppgifter som att sammanfatta texter som inte heller kan ses 

som ett skrivande riktat till verkliga läsare. Tänka, tala, skriva är den lärobok som lägger 

minst vikt på genrer i sociala sammanhang med få direkt fiktiva uppgifter. Uppgifterna består 

där ofta i att rätta sig efter normativt specificerade textmönster, vilket gör att det inte går att 

avgöra om texten skrivs i ett verkligt eller fiktivt socialt sammanhang.  

   Det samtliga läroböckerna saknar är uppgifter som riktar sig till verkliga läsare i 

klassrummet. De fiktiva uppgifterna, t.ex. insändare, är dock oftast sådan att de också kan ha 

elever i klassen som läsare om än i ett fiktivt sammanhang. 

    Läroböckerna har en svagt utarbetad arbetsgång, när det gäller kamratrespons, eller så är 

lärobokens behandling av kamratresponsen fokuserad på formfrågor istället för textens 

innehåll. På den här punkten skiljer sig dock Tänka tala skriva, där mer genomtänkta 

responsguider finns med inriktning på textens innehåll och funktion. Men skrivuppgifterna 

består där i att skriva texter enligt vissa textmönster. Med tanke på att både kamratrespons och 

normativa textmönster har en stor betydelse i läroboken, så menar jag dock att det finns en 

risk för att eleverna följer bokens textnormer utan att utveckla sina kommunikativa intentioner 

trots det genomarbetade stödet för kamratresponsen. Detta gör det mer tveksamt om man kan 

säga att uppgifterna avser texter till verkliga mottagare eller om uppgiften egentligen består i 

att uppfylla normativa krav. Ett annat problem menar jag, är också här att läroboken 

föreskriver normer för hur texter ska byggas upp, utan att egentligen ta hänsyn till de sociala 

sammanhang där normerna har sin innebörd. 
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    Läroböckerna domineras av fiktiva och inte riktar sig till de verkliga läsare som finns 

tillgängliga. Dessutom är kamratresponsen i tre av de fyra läroböckerna svagt utarbetad. Detta 

gör att det egentligen saknas verkliga skrivuppgifter som t.ex. riktar sig till läsare i den egna 

klassen. Detta förstärker problemet med att läroböckerna lägger liten vikt vid att ge eleverna 

stöd för att skapa mening och tankar i interaktion med andra elevers perspektiv, för att på så 

sätt skapa ett innehåll som man kan ha en kommunikativ intention med. Som Nystrand 

påpekar finns ett problem om eleverna inte möter verklig läsare gör att eleven kan utveckla 

sin förmåga att väga sina egna avsikter mot läsares förväntningar.
95

 I läroböcker som lägger 

liten vikt vid respons från verkliga läsare, uppstår problemet med hur eleverna ska lära sig att 

ta hänsyn till läsares perspektiv i utformningen av sina texter.  Möjligen tänker sig läroboks-

författarna att innebörden av att ta hänsyn till sina läsare på ett självklart sätt ingår i allt 

skrivande. För mer erfarna skribenter kan också säkert innebörden och betydelsen av att ta 

hänsyn till läsarperspektiv tas för givna. Men för elever som har svårigheter med att utforma 

sina texter och som har begränsade erfarenhet av att kommunicera med sitt skrivande, så 

saknar läroböckerna en pedagogik, där man i praktiken tydliggör andra läsarperspektiv för 

eleverna. Det uppstår i själva verket ett slags skolskrivande i en social situation, där 

kommunikation med läsare saknas. Detta menar jag innebär klara risker för att eleverna 

utvecklar - som Berge beskriver saken - ett skrivande utan kommunikativa intentioner.
96

  

Eleverna tvingas att skriva något som de kan visa upp för läraren. Men poängen med att nå 

fram till läsare att ha saker att säga, stå för och försvara, blir i läroböckerna inte en integrerad 

del av elevernas skrivsituation. Och det uppstår ett problem med att eleverna inte möter läsare 

som värdesätter dem som skribenter som har något intressant att kommunicera.
97

 

 

Hur ser arbetsgången med genrer ut? Förespråkas en explicit undervisning av genrer, där 

mönstertexter används, eller ses arbetet med texters form som en integrerad del av arbetet 

med innehållet? 

Mönstertexterna används av Tänka, tala, skriva och Svenska impulser och av Texter & tankar. 

Läroboken Svenska impulser skiljer sig dock genom att inbjuda eleverna att reflektera över 

vilken social roll som olika delar av texten har. Detta bidrar enligt min mening till att skapa 

stöd för elever att inte enbart mekaniskt följa normer, utan att också reflektera över och förstå 

den sociala innebörden av olika sätt att utforma texter. 
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   Den pedagogiska tanken i de tre läroböckerna som använder mönstertexter menar jag, 

bygger ändå i hög grad på att formell kunskap om texters struktur generellt leder till 

procedurkunskap och främjar elevernas förmåga att skriva i enlighet med texttypen/genren.  

Det kontroversiella i tanken är som Hertzberg påpekar ”tonvikten på språk och textanalys som 

medel för bättre skrivfärdighet”. Och som hon också påpekar, har den tanken svagt stöd i 

empirisk forskning.
98

 En svårighet med tanken är, enlig min mening, hur elever som redan har 

svårigheter med att skapa mening i texter, genom att gå i dialog med innehållet, ska få stöd 

för sin skrivutveckling. Analys av hur texter är uppbyggda förutsätter rimligen redan att 

elever redan kan skapa mening om texters innehåll. I annat fall saknar eleven förutsättningar 

för att analysera textens struktur. För elever som har svårigheter med att skapa mening i 

texter, menar jag därför att det är oerhört naivt att tro att eleverna, genom fokus på texters 

form, istället för innehåll, ska få lämpligt stöd för sin skriv- och språkutveckling. 

   Forskning har visat att elever som arbetar med modelltexter på ett ytligt eller dekorativt sätt 

tar in språkliga former, utan att det egentligen förbättrar texterna. Hoel ser på detta som en 

svårighet med att eleverna inte har utveckla förutsättningarna för att ta in lånen i sitt 

skrivande.
99

 Detta menar jag innebär att arbetet med att skapa mening i texter och mellan 

olika personers perspektiv inte bör avskiljas från arbetet med texters form. Ett mer fruktbart 

sätt att använda modelltexter, vore därför att istället använda dem som utgångspunkt för ett 

innehållsfokuserat meningsskapande, för att genom interaktion med texten och andra elevers 

perspektiv på texten, träna elevers förmåga att skapa mening. Utifrån en sådan träning menar 

jag, kan det i högre grad skapas förutsättningar för att på ett funktionellt sätt uppmärksamma 

vissa formdrag. Detta behöver dock inte innebära att målet är att skapa långa listor med olika 

texters formella drag. Som Freedman har påvisat så kan formdrag även läras som en tyst 

kunskap.
100

  

 

5.2. Validitet och reliabilitet 

Validitet berör frågan om en metod ”undersöker det som den påstås undersöka”
101

 Den metod 

jag använt har inneburit kritiska omläsningar för att validera tolkningarnas hållbarhet. Detta 

visade sig också vara ett fruktbart sätt att arbeta på som ledde till flera revideringar av 

resultatet och att rena missförstånd kunde undvikas. Ett sätt att förbättra studiens validitet 

                                                 
98

 Hertzberg, 2006, s.310. 
99

 Hoel, 1997, s.35. 
100

 Freedman, 1994, s.196. 
101

 Kvale & Brinkmann , 2009, s.264. 



37 

 

hade också kunnat åstadkommas genom att fler personer läst texterna och jämfört sina 

tolkningar. Ett sådant arbetssätt hade kunna eliminera risken för missförstånd och det hade 

kunna leda till intressanta jämförelser av olika sätt att förstå läroböckerna. 

   Syftet var att undersöka läroböckernas skrivpedagogik. Men den skrivpedagogik som finns 

uttryckt i läroböckerna, beror givetvis inte enbart på vad som står i böckerna utan på hur 

läroböckerna används. Hur läroböcker används påverkas sannolikt också av olika faktorer i 

den sociala och kulturella miljön på skolan används samt av lärarens kunskaper, bakgrund, 

målsättningar. Detta kan sannolikt innebära att de tolkningar av läroböckerna som jag gjort 

egentligen inte motsvaras av hur läroböckerna används. Vad som utifrån min tolkning av 

texten, ter sig som ett sätt att använda läroboken, behöver därför inte motsvaras av hur 

läroboken används i praktiken. Tolkningarna av läroböckernas kunde därför också ha relateras 

till deras faktiska användning. En möjlighet att göra detta hade kunnat vara att jämföra 

resultat från texttolkningen av läroböcker med empiriska undersökningar från den sociala och 

kulturella miljö där läroböckerna används. Detta hade också kunnat leda till en intressant 

kunskap om vilken roll läroböcker har för lärare i deras undervisning.  

   I kvalitativa undersökningar finns ingen objektiv position utifrån vilken man kunde 

fastställa vad som är den korrekta tolkningen. Utifrån olika teorietiska perspektiv skulle också 

olika forskare sannolikt göra tolkningar som skulle stå i motsättning till varandra. Det finns 

knappast heller helt entydiga regler och procedurer för tolkningen av texter, som leder till att 

identiska resultat kan fås av andra forskare som upprepar undersökningen. Syftet med studien 

är därför snarare att bidra till hur svårigheterna i undervisning och läroböcker kan förstås 

genom trovärdiga och rimliga tolkningar. Dessa tolkningar har sedan sin innebörd i relation 

till andra teoretiska perspektiv, utifrån vilka resultaten också kan granskas.
102

 

6. Vidare forskning 

När det gäller frågan om undervisning i genrer, menar jag att den intressanta frågan inte är 

huruvida genredrag kan eller inte kan läras ut genom explicit undervisning. Att generellt 

förneka möjligheten att vissa genredrag explicit kan läras ut och förbättra texter, menar jag 

skulle också strida mot många lärares vardagserfarenhet. Men forskningsresultaten visar att 

elever ofta har svårt att införliva kunskaper om genre/textstruktur på ett sätt som förbättrar 

deras texter. Mycket tyder på att svårigheten handlar om eleverna inte har utvecklat de 
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förutsättningarna som krävs för att införliva lånen i sitt eget skrivande. Det som behövs menar 

jag är därför mer kunskap om hur träning av elevers förmåga att kommunicera och utveckla 

egna tankar, kan skapa förutsättningar för undervisning i genrer. I det sammanhanget för 

också Dysthe ett intressant resonemang, när hon hävdar att tankeskrivande utan tanke på 

formella krav kan skapa förutsättningar för skrivande i ”mer formella genrer”.
103

  

 

I flera av läroböckerna i den här studien sker undervisningen om texters strukturer genom 

textanalyser. I den här studien har jag pekat på möjligheten till ett alternativt sätt arbeta med 

texter, där primärt fokus i stället läggs på att skapa mening i texter och utifrån ett sådant 

arbete, skapa förutsättningar hos eleverna för att uppmärksamma vissa genrespecifika drag. 

Det skulle därför vara intressant att empiriskt undersöka elevernas lärande i en undervisning 

med fokus på textanalys och jämföra det med elevers lärande i en undervisning med fokus på 

att skapa mening i texter. 

 

En ytterligare fråga är hur långtgående en explicit undervisning i genrer bör vara. Som 

Josephson påpekat, innebär en fullständig analys av de drag som utmärker en genre ett 

mycket omfattande arbete.
104

 Enligt min mening betyder detta att allt som utmärker en genre 

inte kan föras fram i explicit undervisning, för att inte formligen dränka elever i regler om hur 

texter utformas. Detta behöver dock inte innebära att vissa drag med fördel kunde förtydligas 

och diskuteras utifrån ett funktionellt perspektiv. Men det innebär också att det finns behov av 

mer kunskap om avvägningar om vad som bör tas upp i explicit undervisning och vad som 

bör läras genom implicit undervisning.  
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