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Abstract 
Den australienska genrepedagogiken har formulerat en metod där genrer ska göras 

explicita i undervisningen för att ge fler elever tillgång till en utvecklad litteracitet. 

Metoden bygger på användandet av en cirkelmodell med fyra fält. Föreliggande 

undersökning ämnar undersöka om den genrepedagogiska metoden gjort avtryck i tre 

läroböcker för svenskämnet i gymnasieskolan, varav ett är uttalat genrepedagogiskt. 

Undersökningen baseras på innehållsanalys och närläsning av texterna i läroböckerna. 

Analysen visar det inte finns någon större skillnad mellan den uttalat genrepedagogiska 

läroboken och en av de andra läroböckerna. Det finns inslag av genreskolans metod i 

samtliga läroböcker, och två av dem innehåller i viss utsträckning stöd för samtliga delar 

i cirkelmodellen, oavsett om läroboken är uttalat genrepedagogiskt inriktad eller inte. 

Nyckelord 
Läromedel, genrepedagogik, genreskolan, svenskämnet, gymnasieskolan 

English title 
The genre school in the textbook. An analysis of three texbooks in Swedish for upper 

secondary school. 
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 Inledning 

Jag sitter med en hög papper framför mig. Det är ett tiotal insändare skrivna av elever 

som läser på gymnasieskolans Introduktionsprogram. För några veckor sedan var det 

knappt någon som hade sett eller hört talas om en insändare, men nu har eleverna skrivit 

sina egna. Vi har under dessa veckor bläddrat i tidningar, byggt upp ett metaspråk och 

tillsammans fyllt hela whiteboard-tavlan med text. Eleverna har skrivit, jämfört med 

mönstertexter och skrivit om. Vi har använt ett arbetssätt inspirerat av den australiska 

genreskolan som är utvecklat just för att hjälpa andraspråkstalare till en större språklig 

repertoar. De tio insändarna på mitt skrivbord speglar också tydligt genreskolans lockelse 

för pedagogen – den erbjuder ett sätt att överbygga de språkliga luckor som finns hos 

eleven och utlovar tydliga resultat. 

Det är inte konstigt att lärare dras till metoder som avser att bygga upp elevers språk 

och skrivande. Att kunna skriva egna texter är en del av en väl utvecklad litteracitet, vilket 

enligt OECD ses som ”en förutsättning för individen att kunna hantera en mängd olika 

situationer i vuxenlivet och som en premiss för ett mer avancerat tänkande och för 

förmågan att kommunicera sina tankar i olika situationer” (Andersson Varga, 2014, s.16). 

En utvecklad litteracitet är alltså något utöver att förstå texter och går även utöver 

avkodning och läsförståelse (Gibbons 2009). Att hjälpa en heterogen elevgrupp till 

självständigt skrivande på denna nivå är en komplex uppgift. 

Genreskolans idéer och specifikt tillämpningen av det som kallas cirkelmodellen är 

en av de metoder inom språkstärkande pedagogik som ofta används i svenska skolor. 

Även om genreskolan i grunden är tänkt att vara ämnesöverskridande är dess idéer 

tydligast framträdande i svenskämnet. En del av undervisningen som fortfarande är 

ofrånkomlig, är bruk av olika läroböcker. I föreliggande undersökning studeras hur 

genreskolans metod cirkelmodellen och dess fyra delar kunskap om genrer (där läsning 

av modelltexter, så kallade mönstertexter är en del), dekonstruktion av text, gemensam 

konstruktion och individuell konstruktion förkommer i tre läroböcker i svenska för 

gymnasieskolan. 

 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka om och hur genrepedagogikens idéer om 

genrekunskap med läsning av mönstertexter, dekonstruktion av text, gemensam 
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produktion av text och individuell produktion av text blir synliga i tre läroböcker i svenska 

på gymnasieskolan. Frågeställningarna är följande: 

• Hur blir genreskolans idéer om att bygga kunskap om genrer med hjälp av 

mönstertexter, dekonstruktion samt produktion av text realiserade i tre läroböcker 

för gymnasieskolan?  

• I vilken mån, och i relation till kritiken som riktats mot genreskolan, är 

läroböckerna preskriptiva? 

 Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras inledningsvis en definition av begreppen läromedel och 

lärobok. Därefter ges en överblicksbild av vilka inriktningar som finns inom forskning 

om läromedel, och vidare presenteras genreskolans utveckling och inriktning. Till sist ges 

en överblick av hur genrer beskrivs i ämnesplanen och kursplanerna för ämnet svenska i 

gymnasieskolan. 

 Definition av begreppen läromedel och lärobok 

Det förekommer olika definitioner av begreppet läromedel. Den snävaste definitionen är 

den som likställer läromedel med tryckt lärobok. En bredare definition av läromedel är 

den som anges i 1980 års läroplan, nämligen att läromedel är det material som hjälper 

eleven och läraren att uppnå uppsatta mål. Denna definition fokuserar på intentionen eller 

syftet med materialet, oavsett om det framställts för skolan eller inte (Skolverket, 2006). 

I denna vidare definition av läromedel kan även annat material inkluderas, exempelvis 

film, konst eller lärsituationer som studiebesök (ibid.). Parallellt med denna definition 

förekommer även begreppet pedagogisk text. En pedagogisk text är en text som 

tillkommit för att användas i undervisning, men inte behöver utgöras av en lärobok eller 

läromedel i traditionell mening (Waltå Lilja, 2011). Det är med andra ord så att läromedel 

inte begränsar sig till tryckta läroböcker, men att det i den tryckta läroboken finns avsnitt 

som inte är pedagogiska texter, exempelvis återpublicerade krönikor och debattartiklar. I 

föreliggande undersökning kommer både de pedagogiska texterna och andra 

återpublicerade texter inkluderas i benämningen lärobok.  

I dagens skola är det fortsatt vanligt att lärare använder läromedel i form av tryckta 

läroböcker. I en enkätundersökning som genomfördes 2003 uppgav endast två procent av 

lärarna att de aldrig använder läroböcker. I samma undersökning svarade 20 procent att 
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de använder läromedel under så gott som varje lektion (Skolverket, 2006). Läromedlens 

fortsatt höga status i skolan förklaras med följande faktorer: 

• Läromedlen har en kunskapsgaranterande-auktoriserande roll. 

• Läromedlen har en gemensamhetsskapande-sammanhållande roll, både 

tankemässigt-ideologiskt och praktiskt. 

• Läromedlen underlättar – genom kombinationen av de två förstnämnda 

funktionerna – utvärderingen av eleverna och deras kunskaper för lärarna. 

• Läromedlen underlättar i övrigt arbetet och livet först och främst för lärarna, men 

också för eleverna. 

• Läromedlen har en disciplinerande roll. (Skolverket, 2006) 

Läromedlet kan sägas strukturera och bidra till ordning på olika nivåer, och den 

strukturerande funktionen har även kallats ”den pedagogiska spiralen” (Ullström, 2009). 

Att lärare utgår från lärobokens texter i undervisningen och återkopplar till dessa inför till 

exempel prov och examinationer ger läroboken ett stort inflytande på undervisningen. 

Vilka läromedel som bedöms som tillräckligt kvalitativa för att användas i 

undervisning avgörs idag helt av de enskilda lärarna. De har ansvar för att granska 

läromedlen i och med att det idag inte finns någon förhandskontroll av läromedel som ges 

ut. Därmed ligger också en del av ansvaret på lärarutbildningen som ska se till att lärarna 

är kompetenta att göra genomtänkta val av läromedel (Calderon, 2015). 

Fältet läroboksforskning har ett flertal inriktningar. Inom tidigare forskning syns en 

uppdelning i fyra olika kategorier. Det är processanalys som studerar hur läromedlen 

skapas av författare och andra yrkesgrupper samt olika infallsvinklar på detta. Det är 

produktanalys som studerar läromedlet som färdig produkt, bland annat utifrån ämne eller 

språk. Receptions- och läsforskning studerar mottagarens upplevelse och förståelse av 

läromedlet. Slutligen kan även nämnas didaktisk forskning om läromedel som studerar 

själva användningen av detsamma (Sandström, 2015).  

Något som begränsar läromedelsforskningen är enligt Sten-Olof Ullström att det 

bland lärare ofta finns en misstänksam inställning till läroboken. Enligt Ullström är det 

kännetecknande för många lärare att svära sig fria från läromedel, och därför blir 

forskning om läromedlens innehåll och funktion inom svenskämnet begränsad i omfång 

(Ullström, 2009). För att råda bot på detta krävs enligt Ullström forskning om läromedel 

som ställer frågor om ”[v]ilket stoff [de] innehåller […] hur är detta stoff organiserat och 

hur har det anpassats till tänkta pedagogiska situationer” (Ullström, 2009, s. 119). 



 

6 
 

 Definitioner av begreppen texttyp och genre 

I denna undersökning används två begrepp som beskriver texters form och sociala syfte; 

genre och texttyp. Detta är begrepp som kan definieras på olika sätt, men 

”genreklassificering utgår bland annat från texters sociala funktioner i olika syften” 

(Ledin 2001). Också inom genrepedagogiken definieras genre som något som är socialt 

betingat, det vill säga involverar ett socialt sammanhang (Rose 2009). En genre är därför 

till exempel argumenterande (det sociala syftet är att övertyga eller påverka) eller 

instruerande (det sociala syftet är att berätta hur någon sorts procedur går till). Texttyper 

å andra sidan är den roll texten spelar i sitt sociala sammanhang, en roll devis dikterad av 

konvention, delvis av stilistiska drag. En texttyp kan tangera flera genrer, till exempel är 

en debattartikel till stor del argumenterande, men kan innehålla såväl beskrivande som 

förklarande drag. Exempel på texttyper som omnämns i de undersökta läroböckerna är 

förutom debattartikel bland annat krönika, reportage och recension.  

 Genrer i styrdokumenten för ämnet svenska på gymnasieskolan  

När Skolverket beskriver syftet med ämnet svenska i gymnasieskolan finns formuleringen 

att ”undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att 

kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och 

andra typer av texter” (Skolverket, 2011). Eleverna ska också tillägna sig ”de språkliga 

redskap som krävs för vardags- och samhällsliv”, liksom ”att utveckla sådana kunskaper 

om muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare studier” 

(ibid.). Att den egna textproduktionen ska ta sin utgångspunkt i de texter man läser 

återfinns i formuleringen att eleven ska ”läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt 

granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa” (ibid.). 

Vidare återkommer två specifika genrer, utredande och argumenterande (jfr 

Kuyumcu, 2004), vid flera tillfällen i kursplanerna för svenska 1–3 (Skolverket, 2011). 

Som centralt innehåll i kursen svenska 1 återfinns att kursen ska innehålla undervisning i 

”språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text 

bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang”. Detta hänger samman med kunskapskravet 

att ”eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är 

sammanhängande och begripliga samt [...] anpassade till syfte, mottagare och 

kommunikationssituation” (Skolverket, 2011). Här nämns alltså inte utredande text som 

en genre som eleven bör ha presterat under kursen, och de ”andra texterna” kan vara 

instruerande eller återgivande.  
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I den påföljande kursen svenska 2 finns ett tydligt fokus på de genrer som kursen 

ska innehålla, nämligen ”uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat 

och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande 

texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper” (Skolverket, 2011). I likhet med 

kursen svenska 1 återkommer detta innehåll även som ett kunskapskrav: 

  Elever kan [...] samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med 

utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är 

sammanhängande [...]. Texterna är [...] anpassade till syfte, mottagare och 

kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i 

huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven kan i skriftlig eller muntlig 

argumentation formulera en tes och ge [...] argument till stöd för den. (Skolverket, 2011) 

För kursen svenska 3 finns ett tydligare fokus på den utredande texten i kursens centrala 

innehåll. Förutom att eleven fortfarande ska producera utredande texter som är korrekt 

skrivna och anpassade till situation och mottagare bör kursen ha fokus på ”viktiga 

generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär” samt 

”skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar 

någon aspekt av svenskämnet” (Skolverket, 2011). Denna del av det centrala innehållet 

återkommer i att eleven efter avslutad kurs ska kunna ”samla, sovra och sammanställa 

stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva 

texter av vetenskaplig karaktär och andra texter […]. Eleven behandlar källorna på ett 

rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet” (Skolverket, 2011). I 

kursen svenska 3 är även argumentationen ett specifikt kunskapskrav och eleven 

förväntas kunna ”formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den” (ibid). 

Detta kan syfta både på skriftlig eller muntlig framställning. 

 Teoretisk utgångpunkt  

Den så kallade genreskolan växte fram i Australien under den senare delen av 1980-talet 

när två forskningsprojekt utredde hur skolans skrivundervisning kunde förbättras 

(Kuyumcu, 2004). Forskningen tog avstamp i att det under 1990-talet skedde förändringar 

i den australiensiska ekonomin när landet gick från att ha många tillverkningsindustrier 

som sysselsatte lågutbildad, ofta migrerad arbetskraft, till en ekonomi med en 

informationsindustri och service. Detta ökade behov av en mer avancerad litteracitet hos 

arbetskraften skulle också avspeglas i skolans undervisning (Rose, 2009). En ökad 

medvetenhet om genrer kom även som en reaktion på det expressiva fria skrivandet som 
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metoden med processkrivande gav upphov till (Rose, 2009). Genrepedagogiken är inte 

uteslutande inriktad mot modersmålsundervisningen, men eftersom skrivande ingår alla 

skolans ämnen är genreskolans metoder tänkta att användas i samtliga 

undervisningsämnen (Kuyumcu, 2004). 

David Rose nämner som genreskolans teoretiska bakgrund ”functional linguistics 

and register theory […] the educational scociology of Basil Bernstein” (Rose, 2009, s. 

151). Ursprunget till den systemisk-funktionella grammatiken (functional liguististics) är 

M.A.K. Hallidays teorier som han började utveckla på 60-talet (Sellgren, 2001, s. 11). 

Hos Halliday studeras språket i relation till sin sociala kontext, och han anser att ”språket 

både konstrueras av, men också konturerar [sic!], den sociala kontexten” (Sellgren, 2001, 

s. 11). Registerteorin är den del av Hallidays arbete som tydliggör skillnaden mellan 

skolans språk och vardagsspråket (Sellgren, 2011). Basil Bernsteins teoribygge handlar i 

korthet om hur ”symbolisk kontroll utövas i och genom utbildningsinstitutioner” 

(Andersson Varga, 2014, s. 43), vilket i grunden innebär en klass- och maktanalys. Genom 

begreppet ”den pedagogiska apparaten” beskriver Bernstein hur makt, kunskap och 

medvetande regleras inom utbildningsystemet (Andersson Varga, 2014). 

I enlighet med Hallidays funktionella syn på grammatik definieras genrer utifrån 

sitt sociala syfte. Enligt Rose är genrer sociala företeelser (har med andra människor att 

göra), målfokuserad (har ett syfte) och uppdelad i steg i och med att det ofta tar några 

försök att komma dit vi vill (Sellgren, 2011). Den australiska genredefinitionen utgår 

alltså från textens sociala syfte snarare än dess form (som brev eller krönika). En 

förteckning över skolans genrer innefattar sju olika kategorier av genrer med en, två eller 

flera undergenrer i varje (Rose 2009). Något mer överskådlig är Eija Kuyumcus lista med 

sju genrer som återkommer i olika texter: 

1. berättande 

2. återgivande 

3. beskrivande 

4. instruerande 

5. utredande 

6. argumenterande 

7. förklarande (Kuyumcu, 2004, s. 579) 

En text kan i sig innehålla två eller flera olika genrer. En argumenterande text kan ha 

exempelvis innehålla berättande eller beskrivande delar.  
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Den australiska genreskolans tillämpning i undervisning illustreras ofta med en 

cirkel uppdelad i fyra faser och kallas därför ofta för ”cirkelmodellen”. Dessa är: 

1. Att skapa textförebilder för eleverna. Detta sker med hjälp av så kallade mönstertexter. Dessa 

analyseras utifrån kontext, den sociala funktionen (textens syfte) samt hur texten är uppbyggd 

schematiskt och språkligt. 

2. Skapa en text gemensamt i gruppen. Läraren fungerar som sekreterare och eleverna förhandlar 

om hur texten ska formuleras. 

3. Eleverna skriver texter individuellt med texterna från punkt 1 och 2 som utgångspunkt. 

4. Bygga upp kunskap om genren innan nästa skrivmoment. Innefattar andra aktiviteter som intervju 

eller läsning. (Kuyumcu, 2004) 

Ett annat sätt att illustrera modellen är att som Pauline Gibbons (2009) placera det 

kunskapsinsamlande momentet som det första momentet i arbetsgången som cirkeln 

visar: 

 

Ytterligare ett sätt att illustrera cirkelmodellen är att utesluta momentet med 

kunskapsinsamlande och enbart fokusera på skrivmomentet. Man får då en trefältare med 

rubrikerna dekonstruktion, gemensam konstruktion och individuell konstruktion (Rose, 

2009).  

Dessa två modeller förutsätter båda att: 

• Elever behöver textförebilder. 

• Skapa 
textförebilder.

• Skriva en 
gemensam text i 
gruppen.

• Bygga upp 
kunskap om 
genren inför 
skrivmomente
t.

• Skriva en 
individuell text.

4 1

23

Dekonstruktion 
av text.

Gemensam konstruktion.

Individuell 
konstruktion.
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• Kunskap om vad som kännetecknar genrer måste ingå i undervisningen. 

• Individuell textproduktion kommer först efter gemensamma aktiviteter. 

Till sist kan nämnas att det inom genreskolan inte finns några riktlinjer för hur länge varje 

stadie eller fält i cirkeln ska pågå eller hur mycket undervisning det ska inkludera.  

 Kritik mot genreskolan 

En skiljelinje när det gäller genrepedagogik går mellan de som anser att genrer går att lära 

ut, och de som menar att det är omöjligt. De senare menar att genrekunskap endast kan 

förvärvas genom socialisation (Kuyumcu, 2004), det vill säga att man lär sig att skriva i 

olika genrer genom att arbeta i miljöer där en viss typ av genrer förkommer. De som 

framför denna kritik menar också att explicit skrivundervisning som den australiska 

genremodellen ”nästan undantagsvis är överflödig, i vissa fall till och med övertydlig eller 

direkt felaktig” (Andersson Varga, 2014, s. 26). Att å ena sidan framställa genrer som 

komplexa och sammansatta fenomen och å andra sidan ha ambitionen att lära ut dem är 

motsägelsefullt (ibid.), och undervisningen tenderar att bli ”preskriptiv och 

grammatikinriktad” (Kuyumcu, 2004, s. 591). 

Ytterligare kritik som riktats mot genreskolan handlar om hur den konserverar 

normer för skrivande och berättande. Genom att göra genreundervisningen explicit blir 

det dominerande sättet att skriva i en genre en sorts artefakt för eleverna att förhålla sig 

till, och mindre utrymme frigörs för kreativitet och gränsöverskridande. Den australiska 

genreskolan fokuserar på att ge missgynnade grupper i samhället tillgång till de 

dominerande sätten att utrycka sig. Enligt kritikerna bör det finnas möjlighet för att förnya 

uttrycken och inte enbart legitimera dominerande sätt att skriva (Janks, 2009).  

 Metod och material  

I detta kapitel beskrivs den analysmetod som använts för att genomföra undersökningen. 

Här beskrivs också hur begreppen texttyp och genre kommer att användas i 

undersökningen.  

 Analysmetod 

För att genomföra denna studie har element hämtats från forskningsmetoden grounded 

theory. För att närma mig texterna i läroböckerna har jag genomfört en närläsning, (jfr 

Urquhart 2013) och applicerat så kallad top down coding. Denna metod går ut på att givna 
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analysenheter används som sökverktyg i en text (Urquhart & Fernandez 2013:225, 

Fernandez & Lehmann, 2005). I denna analys har analysenheterna varit desamma som i 

den fyrdelade cirkelmodellen: 

• Kunskap om genrer. I denna kategori inkluderas läroböckernas textförebilder och 

texter om genrer och texttyper. Mönstertexter som exempelvis debattartikel och 

krönika ingår i denna kategori. 

• Dekonstruktion av textförebild. Läroböckernas analyser av en textförebilder med 

syfte att skapa förståelse för hur texttypen fungerar på textuell nivå ingår i denna 

kategori. Det kan till exempel handla om att markera vad som är rubrik och ingress 

eller förklara hur man ska använda beskrivningar i ett reportage. 

• Gemensam konstruktion av text. Denna kategori består av läroböckernas 

uppmaningar att i grupp eller par skriva eller på annat sätt arbeta tillsammans med 

att skriva text.  

• Individuell konstruktion av text. I denna kategori finns läroböckernas hantering av 

det enskilda skrivandet som följer på de andra stegen i cirkelmodellen. Här kan 

det exempelvis röra sig om uppgiften att skriva en krönika eller recension. 

Genom att göra en systematiserad närläsning av materialet och med dessa kategorier som 

raster kan jag beskriva hur genreskolans idéer om mönstertexter, dekonstruktion och 

produktion av text blir realiserade i tre läroböcker för gymnasieskolan.  

 Material 

Som utgångspunkt i den här studien står delar av tre olika läroböcker för svenskämnet i 

gymnasieskolans, kurserna 1–3 eller 2–3, beroende på titel. Titlarna är: 

• Svenska timmar – språket, Gleerups (4 uppl., 2011).  

• Fixa genren, Natur och Kultur (1a uppl., 2011).  

• Insikter i svenska, svenska 2–3, Gleerups (1 uppl., 2013).  

I både Svenska timmar och Fixa genren står angivet att läromedlen är anpassade för 

svenska 1–3 på gymnasiet. Insikter i svenska anger att innehållet passar kurserna 2 och 3. 

Svenska timmar och Fixa genren riktar sig till gymnasieskolans studieförberedande 

program. För Insikter i svenska 2–3 finns inget dylikt angivet, men eftersom svenska 2 

och 3 i gymnasieskolan är studieförberedande kurser antas fokus vara detsamma. Ingen 

av titlarna gör en tydligare precisering av vilka delar i boken som passar till vilken kurs.  



 

12 
 

Insikter i svenska 2–3 finns i ett band, vilket beskrivs som en allt-i ett-bok med både 

språk och litteratur. Svenska timmar har ett separat band med skönlitterära texter. Fixa 

genren ingår i serien Fixa med uppdelningen genren, språket (två delar), grammatiken 

och litteraturen. Dessa tre läroböcker har alla förekommit på skolor jag varit verksam på, 

varför det går att argumentera för att de används i undervisning. Två av titlarna finns i 

flera upplagor vilket antyder att det finns ett fortsatt intresse för utgivning av dessa 

läroböcker.  

 Avgränsningar 

Analysen fokuserar på de delar av läromedlen som uttryckligen syftar till träning i att 

skriva sakprosa, alltså det som i kursplan och kunskapskrav kallas argumenterande och 

utredande text. De delar av läromedlen som har andra fokus, som skönlitteratur, 

språkhistoria, grammatik, retorik och muntlig framställning samt studieteknik omfattas 

inte av denna studie. De kapitel som handlar om vetenskapligt skrivande och metod är 

också undantagna. Det är endast lärobokstexten som är föremål för undersökningen, och 

därför analyseras varken bilder eller layout. Eftersom analysen endast omfattar den 

skrivna texten i läroboken och inte den faktiska undervisningen lämnar det öppet för att 

annat material kan ingå, och för att läraren gör didaktiska val som på olika sätt fungerar 

språkutvecklande i situationen.  

Kritik mot föreliggande undersökning kan riktas mot de undersökta läromedlen som 

sådana och om de är de väl valda representanter för läroböcker i svenska. I 

undersökningen fanns ambitionen att undersöka en variation av läroböcker som används 

på gymnasieskolan. Det begränsade urvalet av sidor i läromedlen är en annan möjlig 

invändning, eftersom det analyserade materialet utgör en mindre del av de studerade 

läroböckerna. Undersökningen omfattar 87 sidor i Svenska timmar (23 % av hela 

läroboken), 86 sidor i Fixa genren (35 %) och 31 sidor av Insikter i svenska (9 %). Urvalet 

av sidor är gjort utifrån de avsnitt i böckerna som handlar om praktisk skrivträning och 

skrivande av sakprosa. Antalet och andelen sidor i Insikter i svenska utgör en mindre del 

än i de andra läroböckerna, eftersom boken innehåller fler skönlitterära texter än de andra 

läroböckerna.  

Slutligen finns i alltid en farhåga att resultatet kan påverkas av mina egna 

föreställningar om materialet. En annan studie med samma urval kan eventuellt resultera 

i en annan tolkning av materialet och ge andra resultat. För att det ska vara transparent 
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vad resultaten i denna undersökning baseras på kommer läroböckerna att citeras 

återkommande i analysavsnittet. 

 Analys 

I följande kapitel presenteras analysen uppdelad i cirkelmodellens olika delar (jfr Gibbons 

2009): bygga kunskap om genren genom läsning av mönstertexter, dekonstruktion av 

texter, gemensam produktion av text inom en viss genre samt individuell produktion av 

text inom en viss genre. Därefter följer ett avsnitt som gör en sammanfattande jämförelse 

mellan de olika läroböckerna. 

 Bygga kunskap om genren genom läsning av mönstertexter 

Det finns en tanke inom genrepedagogiken att elever måste ha kunskap om den genre de 

skriver inom för att kunna skriva egna texter. Därför måste undervisningen innehålla 

möjligheter för eleverna att tillägna sig sådan kunskap. Det finns många sätt att inkludera 

detta i undervisningen, och ett av dem är att använda läroböcker. Nedan beskrivs hur 

läromedlen beskriver två centrala element i genreskolan: läsning av textförebilder samt 

att bygga kunskap om genrer. 

 Mönstertexter 

Alla tre läromedlen i undersökningen innehåller i någon omfattning mönstertexter som 

presenteras på olika sätt. I Fixa genren och Insikter i svenska har samtliga mönstertexter 

rubriker som nyhetsartikel, debattartikel och krönika. I Fixa genren anges även bloggar 

som en egen texttyp. I Svenska timmar språket är mönstertexterna rubriksatta både som 

genrer och texttyper. Där samsas krönika, recension och debattartikel under 

huvudrubriken ”Skriva – argumentera” (Svenska timmar s.156). Det är genom att studera 

hur genretexterna har disponerats i läroboken som två olika ansatser till genreskrivande 

kan skönjas. Det första sättet innebär att visa exempel på olika sorts texter med 

information om dessa är argumenterande eller berättande, och på så vis ges eleven 

möjlighet att ”samla” texttyper i olika genrer. Den andra metoden är att först lära ut 

funktionen eller genren, till exempel argumenterande text, och därefter exemplifiera med 

olika texttyper. 

Insikter i svenska innehåller fyra mönstertexter inom ramen för ett kapitel. Dessa är 

nyhetsartikel, essä, reportage och debattartikel. De kan vara tänkta som mönstertexter, 

eftersom de ingår som en uttalad del av skrivundervisningen i boken. I en första ingress 
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till kapitlet anges att ”den gemensamma nämnaren för dem [texterna] är att de är 

utredande och informerande texttyper” (Insikter i svenska s. 52). Alla fyra texterna är 

hämtade från dagspress; Göteborgsposten (två texter), Svenska Dagbladet (en text) och 

Dagens Nyheter (en text). I Insikter i svenska är reportaget nedkortat till ungefär hälften 

av originalet; likaså är även essän delvis nedkortad i läroboken.  

Svenska timmar använder hela eller delar av autentiska texter för att illustrera eller 

stödja bokens olika fokusområden. De texter som här räknas till mönstertexter är de som 

uttryckligen ingår i läromedlets skrivträning, och det finns olika ansatser inom samma 

lärobok. Tre av texterna, reportage, instruktion och krönika, ingår i ett avsnitt (Svenska 

timmar s.142–155) där slutmålet är att eleven ska skriva en egen text i en given genre. I 

det längre kapitlet ”Skriva – argumentera” (Svenska timmar 157–189) presenteras sex 

olika texter som i större eller mindre omfattning kan sägas fungera som mönstertexter. 

Det tredje användningsområdet för mönstertexter är att det finns övningar (Svenska 

timmar s.110–113), där hela eller delar av autentiska texter ska diskuteras och 

genrebestämmas av eleven. Av de nio texter som finns med i sin helhet är två av texterna 

utan källa, eventuellt konstruerade av författarna till läromedlet.  

Fixa genren är den lärobok i studien som har en uttalad genrepedagogisk ansats, 

och det är därmed inte förvånande att boken är strukturerad efter cirkelmodellen. Varje 

nytt kapitel inleds med en eller att par mönstertexter. Kapitlen har rubrikssatts efter vilken 

texttyp som behandlas, och det finns åtta olika mönstertexter (Fixa genren s. 6–41, 128–

189). De är samtliga autentiska och har ursprungligen publicerats någon annanstans. Två 

texter kommer från Aftonbladet och en vardera från Skånska Dagbladet och Svenska 

Dagbladet. Två olika bloggtexter är hämtade från effektmagasin.se och en essätext 

skriven av historikern Peter Englund är först publicerad i bokform. Slutligen finns ett 

reportage som är hämtat från en personlig hemsida.  

Det flesta mönstertexterna i de tre läroböckerna är hämtade från de största 

dagstidningarna, ungefär jämnt fördelat mellan morgontidningar och kvällstidningar. Att 

så få publikationer är representerade kan bero på olika saker. Det kan måhända svårt att 

hitta renodlade exempel på textgenrer i andra publikationer, eller så borgar tidningen och 

skribentens renommé för att de gjort goda publicistiska beslut om form och innehåll. De 

stora dagstidningarna kan eventuellt också uppfattas som om de att definierar genrerna, 

och majoriteten av texterna är också författade av journalister eller andra som har 

skrivandet som profession.  
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 Beskrivning av genrer och texttyper 

Det finns en tydlig ambition i alla tre läromedlen att sätta in mönstertexten, eller texter 

generellt, i ett sammanhang med andra texter. Insikter i svenska och Fixa genren beskriver 

texttypen i anslutning till mönstertexten. Svenska timmar språket har ett längre avsnitt 

(cirka fyra sidor) där texter definieras utifrån syfte, texttyp och mottagare. Listan med 

texttyper påminner om Kuyumcus (2004) lista med genrer (se 2.3) men är något 

nedkortad. Under varje genre listas texttyper som ingår i denna. Ett faktaavsnitt av det 

här slaget saknas i de andra läromedlen. Här finns istället social kontext, mottagare och 

texttyp beskrivna i anslutning till mönstertexterna.  

Insikter i svenska nämner inledningsvis i kapitlet med mönstertexterna att dessa är 

”informerande och utredande texttyper” (Insikter i svenska s. 52). Därefter definieras 

varje texttyp enskilt, och det finns i alla dessa stycken en jämförelse med en annan texttyp. 

Debattartikeln jämförs med insändaren, reportaget jämförs med nyhetsartikeln och essän 

jämförs med krönikan och den vetenskapliga texten. Varken insändare eller krönika är 

texttyper som behandlas separat i Insikter i svenska. 

I Fixa genren har de flesta kapitlen en titel som motsvarar en texttyp. Inledningsvis 

ges en elevnära beskrivning av texttypen t ex: ”Om du har läst en underbar bok […] vill 

du kanske dela med dig av din upplevelse” (Fixa genren s.129). Efter mönstertexten följer 

ett faktaavsnitt omfattande ungefär en halv sida om den aktuella texttypen. Innehållet i 

dessa texter skiljer sig åt från kapitel till kapitel, men texttypen jämförs ofta med andra 

texttyper. Ibland förklaras benämningar (t ex att krönika kommer av grekiskans chronos). 

Avsändaren beskrivs ofta som att den som skriver essä kallas essäist, och den som 

recenserar är kritiker, men mottagaren beskrivs mer sällan. 

Sammanfattningsvis finns två huvudspår i hur kunskap om genrer presenteras i 

läromedlen: 

• Som ett eget avsnitt där begreppen genre och texttyp beskrivs, samt hur dessa kan 

definieras (Svenska timmar). 

• Genren eller texttypen beskrivs i anslutning till en mönstertext (Fixa genren, 

Insikter i svenska) 

 Dekonstruktion av textförebilder 

Genreskolan förespråkar dekonstruktion av textförebilder, vilket innebär en analys av 

texten för att se hur den är uppbyggd språkligt och schematiskt. Hur djup den här analysen 

behöver vara framgår inte, utan poängen är snarast att läsningen behöver kompletteras 
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med dessa aktiviteter för att fylla sitt syfte. Huvudtanken är att om att en textförebild ska 

fungera just som en förebild måste den analyseras och dekonstrueras. 

Av de tre läromedlen är Fixa genren det som tydligast omfamnar denna idé. 

Avsnittet ”Mönster” som återkommer i alla kapitel är tänkt som en genomgång av vad 

som är typiskt för exempelvis debattartikeln eller reportaget. I varje kapitel återkommer 

att en text består av olika delar, och dessa delar beskrivs påfallande lika, exempelvis 

genom samtliga texttyper har en inledning, en fördjupning och en avslutning. Därefter 

går Fixa genren djupare in i de olika delarna och exemplifierar med citat från kapitlets en 

eller två mönstertexter.  

Om debattartikel skriver Fixa genren att en ”debattartikel behöver en slagkraftig 

rubrik som speglar debattörens åsikt” (s.10). Något längre ner fortsätter man med att 

”[d]ebattartikeln inleds många gånger med en kort bakgrund” (Fixa genren s.11). Om en 

typisk avslutning i en krönika kommenterar författarna att ”[d]ebattartiklar avslutas ofta 

med att debattören betonar sin tes en sista gång” (Fixa genren s.15). Jämförelsevis säger 

författarna att ”[r]ubriken i en krönika ska vara slagkraftig” (Fixa genren s.28) och 

fortsätter med att ”[e]ftersom en krönika sällan har någon ingress måste krönikören snabbt 

presentera sitt ämne för läsaren” (Fixa genren s.28). På samma sätt som med 

debattartikeln konstateras att i ”slutet av krönikan måste man knyta ihop de åsikter och 

argument man har presenterat” (Fixa genren s.30). Även om avsnittet ”Mönster” verkar 

ha huvudsyftet att dekonstruera mönstertexten är det inte texten i sin helhet som 

analyseras. Istället används kortare citat från mönstertexten för att illustrera de rubriker 

som finns i kapitlet. Mönsteravsnitten är relativt långa (mellan tre och sex sidor löptext) 

och är både rumsligt och tematiskt placerade efter respektive mönstertext. Varje kapitel 

med mönstertext och dekonstruktion kräver alltså en relativt omfattande läsning. Läsaren 

behöver dessutom hålla mönstertexten i minnet under läsningen av dekonstruktionen. 

Svenska timmar har ett annat angreppssätt i sin dekonstruktion. När mönstertexterna 

kommenteras är det i anslutning till texten, och det sker grafiskt med hjälp av textrutor 

och pilar. Kommentarerna är generellt formulerade med verb i imperativ, till exempel 

”[Du-tilltal är rakt och tydligt.] Skriv inte man!” (Svenska timmar s.147). Det finns även 

frågor som ”I slutet skruvar författaren till det hela ännu ett varv. Det blir väl ganska kul?” 

(Svenska timmar s.152) och påståenden som ”Här görs en elegant och personlig koppling 

mellan huvudpersonens sökande efter sanning och recensentens försök att förstå sig på 

berättelsen” (Svenska timmar s. 165). På samma sätt som i Fixa genren analyseras inte 
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hela mönstertexten i Svenska timmar; kommentarerna är snarast till för att peka ut 

intressanta detaljer. 

Insikter i svenska har i anslutning till en mönstertext (nyhetsartikeln) pilar som 

pekar ut textdelar som rubrik, ingress och brödtext. Till de andra mönstertexterna finns 

en tillhörande fråga eller uppgift där läsaren själv ska markera delar som tes och argument 

(debattartikel) eller miljöbeskrivning och personbeskrivning (reportage). Här finns en 

antydan att en text ur en viss texttyp har vissa typiska delar, men eleven får inget stöd i 

texten om vilka dessa delar är. 

Det som är gemensamt för alla tre läroböckerna är att mönstertexten i viss mån 

används som en källa för kommentarer och att inget av läromedlen dekonstruerar 

mönstertexten i sin helhet. Läromedlen representerar sammanfattningsvis tre olika 

förhållningssätt till att analysera och dekonstruera mönstertexter: 

• En detaljerad genomgång i ett längre avsnitt där citat från mönstertexten används 

för förtydligande (Fixa genren). 

• Löpande och kortfattade kommentarer i marginalen till mönstertexten (Svenska 

timmar).  

• En dekonstruktion gjord av författarna saknas, men eleven uppmanas att titta efter 

vissa delar och på så sätt själv dekonstruera (Svenska timmar och Insikter i 

svenska). 

 Gemensam konstruktion 

Efter läsning och dekonstruktion av mönstertexter går cirkelmodellen in i den fas där 

eleverna ska skriva själva. För att inte lämnas ensamma med texten ingår ett moment med 

gemensamt skrivande, eller med andra ord konstruktion av text. Det finns begränsade 

inslag av gemensam konstruktion av text i de tre läromedlen.  

Svenska timmar har fyra skrivuppgifter som är utformade så att de ska göras 

tillsammans i par eller grupp. Uppgifterna handlar om en mindre del av en genre, till 

exempel om att träna argumentation. En av dessa uppgifter går ut på att läsa en 

klasskamrats text och föreslå ändringar, alltså det som vanligtvis kallas kamratrespons. 

Två av uppgifterna avslutas med att klassen ska rösta om vilket förslag som är bäst. Den 

gemensamma uppgiften som syftar till att träna argumentation avslutas med följande 

uppmaning:  
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Låt någon i klassen läsa åsikt argument och motargument. Rösta efter varje lapp om argumenten för 

eller emot åsikten är starkast. Om ni håller med eller inte spelar ingen roll; ni ska bedöma vem som 

argumenterar mest övertygande för eller mot åsikten. (Svenska timmar s. 160)  

Även en annan gemensam uppgift avslutas med en liknande omröstning. 

Fixa genren har fem utförligt beskrivna uppgifter som syftar till en gemensam 

textproduktion. Dessa följer alla ungefär samma upplägg: först ett moment som går ut på 

att skriva rubriker, komma på ämnen att skriva om, inledningar eller kortare texter 

tillsammans parvis eller i mindre grupper, och därefter följs en del av uppgifterna av ett 

moment där eleverna skriver individuellt. Avslutningsvis sker en diskussion eller 

presentation i helklass. I övningarna i Fixa genren är det gemensamma skrivandet tydligt 

kopplat till den texttyp kapitlet handlar om. En uppgift kopplad till att skriva krönika 

växlar mellan gemensamt och individuellt skrivande, vilket framgår av följande 

instruktion: 

1 Diskutera i gruppen vilka olika ämnen man kan skriva krönikor om. Skriv upp minst tre ämnen på 

varsitt papper […] 

2 Skriv en kort inledning till varje ämne.  

3 Sätt upp era förslag i klassrummet och gå runt och läs vad de andra har skrivit. Välj sedan ett av 

ämnena att arbeta vidare med på egen hand. (Fixa genren s.36) 

Insikter i svenska, slutligen, saknar helt uppmaningar till eleverna att samarbeta i 

skrivandet.  

Den stora skillnaden mellan de två läroböcker som har uppmaningar till gemensam 

konstruktion är att Svenska timmar har inslag av konkurrens mellan elever, som till 

exempel en omröstning av den bästa texten, vilket helt saknas i Fixa genren. 

 Individuell konstruktion 

Att skriva en egen text är både den sista delen i cirkelmodellen och målet för 

undervisningen. Genom att arbeta med de andra stegen i cirkeln får eleven det stöd som 

behövs för att kunna producera egen text. I undervisningen är det oftast den individuella 

texten som används i en bedömning utifrån kunskapskraven. I alla tre läromedlen finns 

individuella skrivuppgifter beskrivna, och uppgifterna visualiseras genom numrerade 

listor där eleven uppmanas att arbeta med ett steg i taget. 

En skillnad mellan de olika läromedlen är hur mycket stöd själva 

uppgiftsformuleringen ger. Uppgiften att skriva ett reportage skiljer sig till exempel åt i 

vilken omfattning själva skrivmomentet konkretiseras för eleven. I Insikter i svenska ges 



 

19 
 

instruktioner till förarbetet, men själva skrivandet begränsas till formuleringen ”Skriv till 

sist ditt reportage” (Insikter i svenska s. 61). I den här läroboken förekommer alltså inget 

explicit stöd för själva skrivandet. Svenska timmar har valt att beskriva skrivprocessen i 

flera punkter som exempelvis att ”Sovra sedan det insamlade materialet. Ta bort det 

ointressanta och plocka ut det som verkligen säger något om personen […]” (Svenska 

timmar s.146). Därefter följer några punkter om att skriva en disposition och ett utkast 

som sedan ska arbetas om. Sista punkten ställer ett antal frågor om språkriktighet och 

läsbarhet: 

Nu är det dags att kontrollera texten. Ger den verkligen en god beskrivning av personen? Är den 

läsarvänlig? Lockar rubriken och inledningen till vidare läsning? Är styckeindelningen korrekt? Hur 

är stavningen? Stor och liten bokstav? Skiljetecken? Använd checklistan på sidan 140 och ta 

dessutom hjälp av kapitlet ”skrivregler”. (Svenska timmar s.146) 

Uppgiften är tydligt formulerad, och det finns en grundlig arbetsordning att följa, i vilken 

eleven stegvis ska arbeta fram till en slutprodukt. Tyngdpunkten läggs på språkriktighet 

och att skrivreglerna följs. 

Även i Fixa genren finns en utförlig genomgång av hur själva skrivandet av texten 

ska gå till: 

Nu har du ett stort material av fakta, intervjuer och egna iakttagelser och upplevelser. Bestäm i vilken 

ordning du vill berätta. Ta hjälp av en tankekarta eller ett stolpmanus. Se över vilka delar av intervjun 

du vill ha med och vad som kan vara direkta citat och vad du kan återberätta. […] Skriv ditt 

reportage. Tänk på att variera din text mellan att berätta, beskriva, citera och återge. När du har 

skrivit klart brödtexten skriver du en passande rubrik och ingress som både lockar och informerar 

vad ditt reportage handlar om. Foga även in bilder och/eller faktarutor för att komplettera ditt 

reportage. (Fixa genren s.171)  

Uppgiften är som liksom i Svenska timmar stegvis indelad. Det finns en arbetsordning att 

följa, och textens alla delar gås igenom. Det som kan vara värt att nämna både i fråga om 

Svenska timmar och Fixa genren är att instruktionerna innehåller en del värderande 

språkbruk; rubriken och ingressen/inledningen beskrivs i båda läroböckerna som något 

som ska vara ”lockande”. Ingen av de tre läroböckerna har en skrivuppgift (undantaget 

recensionen) som berör svenskämnets innehåll (till exempel skönlitteratur eller 

språksociologi). Istället förväntas innehållet vara intervjuer med intressanta personer, 

samhällsfrågor eller ett historiskt reportage. 

Sammanfattningsvis visar det sig att läroböckerna har två olika sätt att formulera de 

individuella skrivuppgifterna: 
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• Stegvis arbetsordning med utförliga kommentarer om skrivprocessen (Svenska 

timmar och Fixa genren). 

• Ingen explicit instruktion till skrivprocessen (Insikter i svenska). 

 Jämförelse mellan läromedlen 

Med undantag för momentet gemensam konstruktion av text (som saknas i Insikter i 

svenska) finns alla momenten i cirkelmodellen representerade i de tre läroböckerna. Det 

betyder att kunskap om genrer och mönstertexter, beskriven dekonstruktion, gemensam 

konstruktion av text samt uppgiften att skriva individuellt i en uttalad genre återfinns i 

läroböckerna. Av detta kan man anta att författarna till de olika läromedlen har gjort 

liknande didaktiska val oavsett om de har en uttalad genrepedagogisk ansats eller inte. 

När det gäller Fixa genren är detta inte så förvånande, eftersom det är en uttalat 

genrepedagogisk lärobok. Det som kan vara intressant är att Fixa genren saknar ett avsnitt 

som sätter in genre och texttyp i ett större sammanhang, vilket är något som däremot 

återfinns i eget avsnitt i Svenska timmar. Fixa genren har istället det omvända 

perspektivet – här sker en genomgång av en texttyp i taget, och denna kopplas sedan till 

en viss genre. Samma metod används i Insikter i svenska.  

Alla tre av de undersökta läromedlen innehåller exempeltexter av olika slag som i 

olika omfattning presenteras som mönstertexter. Den tydligaste inriktningen mot 

genrepedagogiken har Fixa genren, som presenterar texter just som mönstertexter. 

Svenska timmar språket har ingen uttalad genrepedagogisk inriktning men visar i andra 

formuleringar att textexemplen är avsedda att dekonstrueras och att användas som 

mönster för det egna skrivandet. Detta syns till exempel genom att författarna lagt in 

kommentarer i anslutning till mönstertexten. Insikter i svenska har exempeltexter, men 

uttrycker inte explicit att dessa ska användas som mönstertexter. Här finns däremot 

uppgifter som syftar till att eleven själv dekonstruerar den lästa texten och synliggör 

mönstret. Det faktum att alla tre läromedlen innehåller textförebilder, alltså 

mönstertexter, visar att likande didaktiska val har legat till grund för utformningen av 

läroboken.  

Mönstertexterna inte är fullt ut autentiska utan anpassade till lärobokens kontext. 

De flesta av de undersökta mönstexterna är redigerade i större eller mindre i liten 

utsträckning. Den i särklass vanligaste redigeringen är en av författarna struken faktaruta 

och/eller ingress. Ett par av texterna Insikter i svenska är nästan till hälften strukna i 

läroboken. I något fall har författarna till läroboken skrivit en egen ingress om en sådan 
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saknats i originalpubliceringen eller ändrat en signatur. Mönstertexterna är med andra ord 

bara delvis autentiska i läromedlen, varför autenticitet kan antas ha varit en problematik 

för böckernas författare.  

Läroböckerna har olika anspråk. I anslutning till mönstertexten recension i Svenska 

timmar står det att läsa: ”Och tro inte att det räcker att läsa boken en enda gång. I de allra 

flesta fall är det bäst att först snabbläsa boken och sedan läsa om den mer noggrant” 

(Svenska timmar s.163). I Fixa genren är ambitionsnivån mer nedtonad. I motsvarande 

stycke i Fixa genren finns följande uppmaning: ”Gör det [läs eller titta] helst flera gånger. 

Det kan vara svårt med längre verk, men fungerar bra för kortare” (Fixa genren s.138). 

Svenska timmar instruerar i skrivuppgiften om recension att eleven ska öka sin förståelse 

med hjälp av mönstertexter, men nämner inte hur man ska gå tillväga. Det handlar om att 

läsa ”ett antal recensioner på nätet […] så du förstår lite hur de är gjorda” (Svenska timmar 

s.168). Att eleven uppmanas att söka upp fler mönstertexter återkommer också i varje 

kapitel i Fixa genren. I avsnittet ”Workshop” i kapitlet Recension uppmanas eleven leta 

upp olika recensioner av en nyligen sedd film och diskutera dessa med en klasskamrat 

(Fixa genren s.137). Fokus i uppgiften ligger dock att ta ställning till budskapet i 

recensionen än på textens form, eftersom frågan till eleven är formulerad ”Håller du 

med?” (ibid.).  

 Det finns ingen skillnad i hur potentiellt svårlästa mönstertexterna är i de olika 

läroböckerna, i den betydelsen att någon av de undersökta läroböckerna skulle ha 

innehålla lättare texter. Tvärtom finns en påfallande samsyn om vilken nivå som fungerar 

på gymnasienivå. I Svenska timmar språket är mönstertexten recension (Svenska timmar 

s. 164–166) den för läsaren mest utmanande texten. Texten innehåller ovanliga ord och 

fackuttryck som ”tabula rasa” och ”fantastik”, meningarna är ibland långa och 

meningsbyggnaden är stundtals invecklad med inskjutna bisatser. Textens komplexitet 

ökar även av att författarna refererar till en bok som läsaren lär känna genom recensionen. 

Både Insikter i svenska och Fixa genren har mönstertexter som på liknande sätt ställer 

höga krav på läsaren. Reportaget Nazister i paradiset (Fixa genren s. 159–161) och essän 

Rymmarna jagas ännu efter 50 år (Insikter i svenska s. 62–66) är båda fulla av historiska 

och kulturella referenser av ett slag som kanske inte är helt kända för dagens 

gymnasieelever. I ljuset av detta verkar det inte som att författarna till läroböckerna haft 

hur förmodat lättlästa texterna är som en urvalsprincip. Det som däremot kan påverka 

läsningen är hur mycket stöd eleven får. Både Fixa genren och Svenska timmar har en 

tydlig ansats att dekonstruera texten. Fixa genren har utöver detta uppgifter till varje 
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mönstertext, där eleven ska ta reda på vad olika ord och uttryck i texten betyder. Denna 

typ av stöttning saknas i Insikter i svenska, där eleven förväntas klara av läsningen utan 

stöd av läroboken. 

 Trots variation i ambitionsnivå, språkbruk och varierande krav på eleven finns det 

flera likheter mellan Fixa genren och Svenska timmar. Båda läroböckerna har någon 

uppgift som berör alla delar av cirkelmodellen, men inget av de två läromedlen använder 

cirkelmodellens arbetsgång fullt ut. Det verkar därför finnas en gemensam intention hos 

författarna att genrer måste synliggöras för eleven, och det finns också ett tydligt fokus 

på stöd i läsning och skrivande av text i olika genrer, varför bland annat skrivuppgifterna 

är detaljerat beskrivna. Insikter i svenska arbetar inte på samma sätt med genrer. Här 

beskrivs istället texttyperna, och man har valt ut ett antal mönstertexter. Dessa 

dekonstrueras dock inte, utan läsaren uppmanas själv att hitta textens delar. Här finns 

ingen gemensam textkonstruktion, och de individuella skrivuppgifterna är mycket 

kortfattade. Det är med andra ord osäkert om upphovsmännen till Insikter i svenska låtit 

sig inspireras av genreskolans förhållningsätt till text och skrivande. 

 Diskussion 

De tre undersökta läroböckerna i svenska för gymnasieskolans kurser innehåller tydliga 

spår av genrepedagogikens metod för att träna elevers skrivande i olika genrer. Detta sker 

egentligen oavsett om lärobokens författare har en uttalad genrepedagogisk ansats (som i 

Fixa genren) eller inte (Svenska timmar). Det kan också delvis finnas en ansats att närma 

sig genrepedagogiken, som i Insikter i svenska. Det finns därför fog att ställa sig frågan 

om genreskolans idégods är integrerat i svenska läroböcker, eller om genreskolans syn på 

text och skrivande innehåller så självklara inslag att en annan didaktisk ingång ändå leder 

fram till liknande struktur och innehåll i läroböckerna. För att möta frågan från andra 

hållet kan man dra slutsatsen att för den lärare som vill arbeta enligt cirkelmodellen i 

undervisningen så finns någon form stöd för detta i alla de tre undersökta läroböckerna, 

även om kanske ingen av dem är heltäckande. 

Genrepedagogiken bygger, som tidigare beskrivits, på M.A.K. Hallidays 

systemisk-funktionella grammatik där den sociala kontexten formar och formas av 

språket. Den bygger också på Basil Bernsteins kritik mot utbildningssystemet, och därför 

har genreskolan i grunden emancipatoriska ambitioner (Andersson Varga 2014 s. 28). 

Dess utgångspunkt är att elever från missgynnade miljöer ska få tillgång till textbaserade 

diskurser, med hjälp av undervisningen i skolan. I förlängningen är detta en 
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demokratiserande åtgärd, och därför en stor och viktig uppgift som genrepedagogiken 

säger sig kunna utgöra ett led i. Det finns även kritik som riktats mot genrepedagogiken 

(jfr Andersson Varga 2014, Kuyumcu, 2004), eftersom den har problem med att uppfylla 

ett högre emancipatoriskt syfte, och för att genrer i undervisningen blir artefakter att 

förhålla sig till snarare än att ta vara på de olika sätt att förhålla sig till text som finns i ett 

klassrum. 

De genrepedagogiska inslagen i läroböckerna i den här studien går att kritisera för 

att vara preskriptiva. Som tidigare framgått är detta en kritik som går att rikta mot alla tre 

läroböckerna. Frågan är dock om detta inte är en just en inneboende svaghet i den 

australiska genreskolan, varför den med nödvändighet måste åtminstone blandas upp med 

andra didaktiska ingångar för att inte bli alltför styrande. Ser man till läroböckernas 

beskrivning av genrer och skrivande är det alltså en i stora drag preskriptiv skrivinlärning 

som framträder. Texttypen presenteras just som en artefakt, ofta med någon formulering 

om vilken yrkesgrupp (journalist, debattör o.s.v.) som brukar vara upphov till texttypen. 

Instruktionerna styr eleven mot att skriva en egen version av mönstertexten, med mer 

eller mindre stöd på vägen. Intressant nog gäller detta inte minst den uttalat 

genrepedagogiska läroboken Fixa genren. Fördelen med ett sådant arbetssätt är mätbara 

resultat, nämligen att det går att se hur många elever som lyckas producera en exempelvis 

en nyhetsartikel eller debattartikel.  

När man använder mönstertexter finns det en risk i att behandla texter som om de 

vore möjliga att skala av tills bara formen återstår, lite som en guldvaskare som tvättar 

bort sanden och når guldkornen. Varje text kan anses vara ett exempel på skrivande i en 

viss genre, men är på samma gång en helhet där ingenting kan tas bort utan att helheten 

på något sätt går förlorad. En närläsning av det förhållandevis lilla urvalet av texter i den 

här undersökningen visar just det. I de undersökta läroböckerna finns en spännvidd av 

stilar, från psykologens fallbeskrivning, via livstilsbloggarens bruksprosa till den avvägda 

användningen av metaforer som kännetecknar en mycket van skribent. Med andra ord: en 

text är alltid så mycket mer än bara sina beståndsdelar. Ett enstaka exempel från varje 

genre är därför väldigt begränsat om målet är att eleverna ska förstå olika språkliga koder 

och hur texters syfte på olika sätt kan kommuniceras. 

Om textskrivandets hantverk är intakt över tid så är däremot textlandskapet något 

som ständigt förändras, och urvalet av texter och kontexter som eleverna möter kanske 

inte är representativt för de texter och kontexter och som man kan förvänta sig att de 

kommer att möta senare i livet. Hänvisningar till såväl insändarsidor som debattsidor i 



 

24 
 

läromedlen känns redan något föråldrat. För unga mediakonsumenter saknas sådana 

tydliga rubriker ofta, eftersom allt levereras i ett flöde i digitala miljöer. Samtidigt finns 

det texttyper som blir allt svårare att nå genom sökmotorer, bland annat verkar det långa 

reportaget av featuretyp bli alltmer svårtillgängligt. När nyheter blev allt svårare att ta 

betalt för var det fördjupade texter som fick bli tidningarnas grund för försäljning. Därför 

finns denna typ av texter sällan gratis tillgängliga på internet.  

På samma sätt är kanske den klassiska recensionen på väg att spela ut sin roll. 

Varför ska du läsa en recension i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet när du redan 

läst i två bloggar om boken? Nya medier som dataspel har också funnit egna kanaler för 

recensioner (exempelvis youtubern PewDiePie). På samma sätt som till exempel 

serieromanen gjort sitt inträde i den skönlitterära läsningen i skolan1 bör genrer i skolan 

också innefatta de texttyper som har relevans för unga idag.  

Genrepedagogiken uppkom som en reaktion på krav på en mer fördjupad litteracitet 

för en ökad del av befolkningen. Genrepedagogikens ursprungliga målgrupp, 

andraspråkeleverna, kan och bör få använda alla sina språkliga uttryck och kulturella 

influenser i utvecklandet av sin litteracitet. Men alla elever ska inte bara kunna känna 

igen olika genrer utan också själv kunna producera texter med olika syften, kanske att 

argumentera för något eller utreda något. En liknande ambition återspeglas i Gy11 och 

kursplanerna i svenska för gymnasieskolan. Som en del av syftet för ämnet svenska på 

gymnasieskolan nämns följande: 

Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja deras 

personliga utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga 

och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv. De ska också ges 

möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i 

arbetslivet och för vidare studier. (Skolverket 2011) 

Formuleringen ovan får didaktiska implikationer. Genom att låta eleverna möta många 

olika texttyper och arbeta med olika genrer kan kunskap och medvetenhet skapas. Till 

exempel kan det hjälpa eleven att se skillnad på en argumenterande och en informerande 

text eller att utveckla lässtrategier för att ta till sig nya texttyper som exempelvis 

vetenskaplig text. Att i det egna skrivandet arbeta med imitationer av autentiska texttyper 

skapar variation i undervisningen och kan ge upphov till kreativa texter. Men när det är 

                                                 
1 I Läsrörelsens satsning ”Berättelser som förändrar” är en av titlarna serieromanen Mitt extra liv. 
http://www.mynewsdesk.com/se/laesroerelsen/pressreleases/de-tio-boktitlarna-i-laesroerelsens-stora-
nationella-laessatsning-presenterades-paa-bokmaessan-1567964 
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stort fokus på form finns det en risk att eleverna fokuserar på det istället för att arbeta 

med andra komplexa operationer, till exempel att upptäcka samband, analysera och dra 

slutsatser. Arbete med genrer i svenskundervisningen är med andra ord viktigt för att inte 

säga nödvändigt, medan produktion av texter i en mängd olika texttyper förmodligen inte 

är det. Dels är det framför allt undervisning om textkonventioner (hur man vanligtvis 

uttrycker sig i en essä jämfört med i en krönika), dels tränar det något som har en 

begränsad användning i verkligheten efter studierna. Ett utvecklat skrivande behöver med 

andra ord inte betyda att man kan hantera flera olika texttyper, utan att texterna innehåller 

avancerade tankegångar som analys eller utredning. I en tillbakablick på skolskrivandet 

säger norska Laila Aase (2006) att den länge dominerande texttypen inom skrivandet i 

skolan var ”skolstilen”, en sorts essä utan motpart i världen utanför skolans sfär. Det 

faktum att texttyperna i de undersökta läromedlen kommer från autentiska sammanhang 

betyder inte att de är autentiska exempel på texter som eleverna kommer att läsa eller 

skriva i framtiden. Med andra ord kan skrivandet i olika texttyper ses som en uppdatering 

av ”skolstilen” snarare än något helt nytt.  

Om det finns ett maktperspektiv i den tappning av genrepedagogiken som blir 

synlig i det undersökta materialet är något oklart utifrån analysen. I alla tre läroböckerna 

innebär skrivandet i de olika texttyperna ofta ett sätt att uttrycka en egen åsikt i en fråga 

man redan känner till, eller att återge något välbekant. Det finns dock i alla tre 

läroböckerna exempel på uppgifter där eleven förväntas ta skrivandet vidare och göra en 

utredning, delta i en existerande debatt eller använda stoff från andra skolämnen i sitt 

skrivande. Här finns kanske svaret på hur genreskolans emancipatoriska ambition står att 

finna i det undersökta materialet – i det att modellen för textbyggande ger möjlighet för 

alla elever att få tillgång till verktygen för skrivandet i olika genrer. 

 Vidare forskning 

En möjlig ingång för fortsatt forskning på området är att jämföra läroböcker som är 

skrivna med nuvarande styrdokument i åtanke med äldre läroböcker i svenska för att 

studera hur skrivande i olika genrer presenteras och om det ökade intresset för skrivande 

i olika texttyper och genrer innebär att texterna förväntas vara mer eller mindre diskursiva 

(d.v.s. innehålla avancerade tankegångar). 

En annan möjlig ingång vore att studera hur läroböcker konkret används i 

undervisningen. Vilka didaktiska avvägningar gör läraren och vilka förhandlingar sker 

runt lärobokstexten när den möter sina läsare?  
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