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Enligt styrdokumenten skall elever rustas inför dagens samhällsliv, fortsatta studier och 

kommande arbetsliv vilket förutsätter att eleverna kan möta och förstå texter av olika 

slag. För att klara de nationella proven i åk 3 krävs att eleverna behärskar olika texttyper 

och vi vill med denna studie se hur arbetet med olika texter i en åk 3 ser ut samt vilka 

relationer mellan klassrummets textarbete och styrdokumentens intentioner vi kan utlä-

sa. Vi är även intresserade av om undervisningen kring texter är inspirerad av literacy-

forskning eller en mer traditionell syn på läs- och skrivinlärning. Vi tänker oss att denna 

studie kan leda till att verksamma lärare och lärarstudenter får upp ögonen för hur arbe-

tet med olika texter kan se ut för att uppnå styrdokumentens intentioner. Vi har i studien 

använt oss av en empirisk kvalitativ observationsstudie för att få ett så trovärdigt resul-

tat som möjligt. Resultatet visade att eleverna mestadels arbetade med texter av berät-

tande karaktär och att undervisningen framför allt speglar en traditionell färdighetssyn 

där mycket fokus ligger på grammatik, form och struktur utan något större samman-

hang.  
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As the policy documents reads students must be prepared for today´s society, further 

studies and future working which implies that students can understand and encounter 

different types of texts. To cope the National Tests in third grade the students must mas-

ter different types of texts and with this study we want to study the work with texts in a 

third grade classroom, and also how the relation between classroom activities and policy 

documents may be understood. We are also interested in different Theories of reading 

and writing, and thus if text activities are inspired by literacy research or a more tradi-

tional skill discourse. We imagine that this study can conduce to the active teachers and 

student teachers can take notice of the importance of early introduction of different 

types of texts for the students. In this study we have used an empirical qualitative obser-

vational study to get a so credible result as possible. The result showed that most of the 

texts that the students worked with were of narrative character and that the education 

was based primarily on a traditional skill discourse whit focus on grammar, form and 

structure without any larger context.  
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1. Bakgrund 
 

I del 1 kommer vi att presentera en inledande text om vår studie samt delge vårt syfte 

och våra frågeställningar. Vi kommer även att ta upp styrdokumentens intentioner. 

 

1.1 Inledning 

 
Hur skulle livet se ut om du inte kunde läsa ett recept, skriva till en kompis och berätta 

om glädjen över den vunna fotbollsmatchen eller inte förstå vad som står i viktiga hand-

lingar från en myndighet? Troligtvis skulle dessa situationer kännas ganska jobbiga. 

 

Att kunna läsa och förstå texter av olika slag är en nödvändig och av månghundraårig 

tradition högt värderad förmåga i Sverige. Utan förmåga att läsa och förstå känner en 

människa i Sverige i dag och sedan lång tid tillbaka sig något funktionshindrad. Att lära 

sig läsa är att stegvis öppna dörrar mot nya världar, nya upptäckter och nytt kunnande. 

Att kunna läsa är nödvändigt i dagens samhälle - både privat och i arbetslivet. Att un-

dersöka barns och ungdomars läsförmåga är därför en väldigt angelägen uppgift (Skol-

verket 2010-10-01).  Vi ser att läsa och skriva har ett nära samband. För att kunna skriva 

krävs god läsförmåga. Läs- och skrivkompetens kallas i det engelska fackbegreppet för 

literacy. Enligt en vidgad syn på literacy försiggår ofta läsning och skrivning samtidigt i 

olika sociala situationer och för olika syften.  I såväl arbetsliv som på fritiden uppstår 

ofta situationer där människor ska kunna ta sig an skrift av olika slag. Det kan till ex-

empel handla om att läsa eller skriva ett sms, en handlingslista, ett cv för arbetsansök-

ning eller ett skriftligt förslag till omorganisation på arbetsplatsen. Skolverket skriver i 

kursplanen för svenska att samhället ställer stora krav på förmågan att kunna hantera 

och tillgodogöra sig texter av olika slag där av har det skrivna ordet i olika sammanhang 

stor betydelse.  

 

Med utgångspunkt från skolverkets rapporter där en bred läs- och skrivkompetens po-

ängteras ser vi det som viktigt att elever får möta och lära sig tolka, förstå samt produce-

ra olika texter för olika syften. I kursmålen för elever i åk 3 framgår att de lägst ska ha 

uppnått bland annat att kunna läsa elevnära texter inom olika genre som skönlitteratur 

och faktatexter. De ska även kunna skriva berättande texter och elevnära faktatexter och 

instruktioner. Vi har intresserat oss för elevernas läs- och skrivaktiviteter då tidigare 

studier visar att arbetet med olika textaktiviteter är begränsat vilket även vi upplevt. 

Med texttyp menar vi vilken text (baserat på språkliga mönster) eleverna möter exem-

pelvis berättelse, beskrivande och argumenterande text. Vi tittar även textaktiviteter, det 

vill säga, hur arbetet runt elevernas texter ser ut. Samtalar de kring läst text, skriver ele-

verna egna texter och i sådana fall vad för texter? I vår studie undersöker vi vilka text-

aktiviteter som bedrivs i ett klassrum i en åk 3. Vi tänker att denna undersökning är av 

intresse för lärare och lärarstudenter då de kan få upp ögonen för vilka olika texter ele-

ver i tidiga åldrar arbeta med samt hur de arbetar. Detta för att underlätta för eleverna 

inför bland annat nationellt prov i åk 3 och 5 samt för att kunna möta samhällets ökade 

krav på kommunikativ kompetens, fortsatta studier och det kommande arbetslivet. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 

I kursplanerna för svenskämnet står det att eleverna skall möta olika texter för olika 

syften. Denna studie syftar till att undersöka arbetet med olika texter i en åk 3 under en 

vanlig vecka i klassrummet. 

 

 

Vad är det för olika texttyper och textaktiviteter elever i en åk 3 möter och arbetar med? 

 

Hur ser relationen mellan klassrummets textarbete och styrdokumentens intentioner ut? 

 

 

1.3 Styrdokumenten 
 

Syftet med styrdokumenten, så som läroplan och kursplaner, är att fungera som ett verk-

tyg för lärarna för att tydliggöra hur undervisningen kan utformas så att målen för varje 

ämne och årskurs kan nås. 
 
Språkutveckling innebär att elevernas begreppsvärld vidgas. Alla lärare har ett gemensamt ansvar 

och måste vara medvetna om språkets betydelse för lärande. Arbetet med språket och litteraturen 

skapar möjligheter att tillgodose elevernas behov att uttrycka vad de känner och tänker. Det ger 

gemensamma upplevelser att reflektera över och tala om. Ämnet utvecklar elevens förmåga att 

förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter 

även bilder. Språket och litteraturen är således ämnets centrala innehåll och en källa till kunskap 

om världen runt omkring oss. Språket i såväl tal som skrift, är av grundläggande betydelse för lä-

randet (skolverket 2008:31–32). 

 

Eftersom vi i vår studie observerar vilka texter elever i en åk 3 möter i relation till styr-

dokumentens intentioner kan det vara på sin plats att definiera vad vi menar med be-

greppet text då det kan uppfattas på många olika sätt. Begreppet text som vi använder i 

vår studie innefattar texter som eleverna läser och skriver till exempel texttyper som 

berättelser och faktatexter men även framställningen av texter som till exempel texter på 

tavlan, texter i läroböcker eller arbetsböcker det vill säga alla sorts meningsfulla skrift-

liga aktiviteter.  

 

I svenskämnet behandlas språk och litteratur som en helhet. Därför kan arbetet med de-

larna som ingår i ämnet inte separeras utan de följs åt. Det går inte att säga att små barn 

berättar och beskriver, medan äldre elever kan se sammanhang, utreda och argumentera 

då alla elever utvecklas i olika takt. Redan det lilla barnet kan argumentera och diskute-

ra, likväl som att tonåringen fortfarande kan berätta och fantisera, men det sker på olika 

sätt i olika åldrar där av bör arbetet med många olika texter vara viktigt (Skolverket 

2008). 

Svenskundervisningen i skolan har enligt styrdokumenten som uppgift att utveckla ele-

vens förmåga att förstå, uppleva, tolka och skriva texter. Eftersom språket och litteratu-

ren ses som en helhet kan man tänka sig att dessa tre förmågor ingår i all undervisning 

men Brorsson Norberg (2009) menar att det nu mer börjar gå åt en uppdelning där litte-

raturen behandlas som en del för sig och språket som en annan del.  Enligt Brorsson 

Norberg blir forskare mer och mer eniga om att läsningen bidrar till att utveckla skriv-
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förmågan. Brorsson Norberg skriver bland annat om att läsning ger mönster för hur oli-

ka texter skrivs. Molloy (1996) visar å sin sida att skrivpedagogik och litteraturpedago-

gik kan integreras i olika ämnen såsom matematik och samhällskunskap, inte bara inom 

svenskämnet. Hon menar att eleverna genom att skriva om det de har läst, kan erövra ett 

språk för sina egna erfarenheter eftersom att skriva är ett sätt att tänka. Hon poängterar 

att eleverna måste ha något att skriva om och till exempel skönlitteratur lyfter fram erfa-

renheter och problem och visar språkets uppbyggnad som hjälper eleven i sitt eget skri-

vande. Detta arbetssätt är både språkutvecklande och personlighetsutvecklande för ele-

ven och istället för att eleverna skall arbeta med övningsuppgifter i en arbetsbok så kan 

textbaserad skrivundervisning hjälpa eleverna att upptäcka de kunskaper de själva har 

genom deras egen textproduktion. Även Liberg (2000) påtalar vikten av att eleverna får 

läsa och skriva i fler ämnen än svenska då vissa språkliga former eller genrer är vanliga-

re i en del ämnen än i andra. Hon menar att läraren har en viktig roll i att stödja eleverna 

så att de lär sig känna igen de olika språkliga varianterna vilket även förutsätter att lära-

ren själv har en god kännedom om de olika texttypernas karaktäristiska drag för olika 

ämnen. 

Enligt kursplanen i svenska ska elever i åk 3:  

 
 beträffande läsning 

– kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt, 

och 

– kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och använda sig av innehål-

let muntligt eller skriftligt, samt 

 

beträffande skrivning 

– kunna skriva läsligt för hand, 

– kunna skriva berättande texter med tydlig handling, 

– kunna skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där innehållet klart framgår, 

– kunna stava ord som eleven själv ofta använder i skrift och ord som är vanligt förekommande i 

elevnära texter, och 

– kunna använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter, (Skolverket 2008). 

  

Enligt kursplanerna ska eleverna även inom andra ämnen, exempelvis i de naturoriente-

rande ämnena och matematik kunna tolka, beskriva och ta till sig information samt ar-

gumentera och förklara. Från och med våren 2009 genomfördes nationella prov inom 

matematik och svenska i åk 3. Dessa prov är utformade utifrån de mål som finns i styr-

dokumenten. För att ha en chans att klara de nationella proven måste eleverna ha arbetat 

med uppgifter som är knutna till målen. Ger då lärarna eleverna textuppgifter av rele-

vant karaktär i relation till vad styrdokumenten skriver fram att elever i åk 3 ska arbeta 

med, så som berättande, instruerande och beskrivande texter? 
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2. Teoretisk ram 
  

I avsnitt 2 kommer vi att redogöra för tidigare forskning samt några olika synsätt på och 

begrepp inom läs- och skrivforskning så som traditionell färdighetssyn, literacy, genre, 

texttyp och textsamtal.  

 

 

2.1 Traditionell färdighetssyn 
 
Det finns två motsatta forskningsinriktningar i teorier om barns läs- och skrivinlärning 

skriver Fast (2007) i sin avhandling om sju barns väg till läs- och skriftspråket. Den ena 

finns inom en mer traditionell färdighetssyn på läs- och skrivinlärning, som Fast kallar 

reading readiness och den andra inom literacyforskningen. Inom den traditionella fär-

dighetssynen menar Fast att det finns en lämplig tidpunkt då barnet är moget för läs- 

och skrivinlärning. Undervisning inspirerad av denna teori är till skillnad mot literacy-

forskningen mer bokstavs- och bokbaserad och förlagd till skolor istället för att läras in i 

olika miljöer. Detta är det vanligaste synsättet och de traditionella metoder som oftast 

förespråkas i den svenska skolan där störst vikt läggs vid att eleverna ska kunna avkoda 

ord och träna upp läsförmågan. Att kunna skriva läsligt för hand, kunna stava ord som 

eleven själv ofta använder i skrift och ord som är vanligt förekommande i elevnära tex-

ter, samt att kunna använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter är 

mål från styrdokumenten som vi ser kan kopplas till den traditionella undervisningen. 

Det är så isolerade färdigheter i stavning och ordkunskap tränas. Även författarna Ber-

göö, Jönsson och Nilsson (1997) skriver att svenska skolor ofta använder sig av den 

traditionella undervisningen där skrivprocessen delas upp i smådelar och eleverna får 

öva på bokstäver, ljud, rättstavningsregler individuellt innan de själva får skapa egna 

texter. Undervisningen inom den traditionella färdighetssynen är mer formell med tydli-

ga metoder för hur läs- och skrivinlärningen sker. Skrivförmågan är enligt ett sådant 

synsätt mer knuten till individen än vad den är inom literacyforskningen menar Fast. 

 

Malmgren (1996) talar om den traditionella undervisningen som en formalisering och 

syftet är att eleverna skall träna färdigheter. Delfärdigheterna består av att lära sig nya 

ord, hur en mening är uppbyggd eller böja ord med rätt ändelse som en teknik innan det 

sätts in i ett funktionellt sammanhang.  Detta undervisningssätt betonar formen på be-

kostnad av innehållet och innehåller ingen äkta kommunikation menar Malmgren. I den 

formaliserade undervisningen delas det språkliga systemet in i olika isolerade färdighe-

ter där eleverna får arbeta med delarna i olika former systematiskt så att så mycket som 

möjligt som ingår i arbetet med språket blir fullgjort under elevens skolgång. Uppgifter-

na blir mer komplicerade efter hand och genom att eleverna blir medvetna om formen 

hos språket underlättar det för användning av språket på längre sikt. Läromedlen är 

uppbyggda med många olika delar som täcker så många olika språkliga moment som 

möjligt och läroböckerna innehåller flera färdiga mönster.  

 

Lundberg (2010) menar att man i skolan skiljer på form och innehåll. När eleverna trä-

nar färdigheter har det inte direkt koppling till funktion, men det har visat sig att detta 

undervisningssätt (att lära sig teknik, former och färdigheter för sig) fungerar. Skolan 

har arbetat så i alla tider och kunskaper och färdigheter som eleverna lär sig har de inte 

någon direkt användning förrän senare i livet anser Lundberg. Även skolverkets rapport 
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(2007) påtalar att färdighetsträning i läs- och skrivinlärning till stor del dominerar i 

svenska skolor. Detta trots att det i styrdokumenten står att läs- och skrivundervisningen 

ska vara knuten till ett innehåll i ett meningsfullt sammanhang.  

 

Molloy (2007) ställer sig frågan varför den traditionella skolundervisningen skiljer skol-

ämnena åt. Att bryta en tradition som delar upp ämnena är ett alternativ till orsaken eller 

att problemet ligger hos läraren som har svårt att förändra sin undervisning och kunna 

koncentrera sig på varför-frågan istället för de dominerande vad- och hur-frågorna. 

Svenskundervisningen för barn i de lägre åldrarna bygger till stor del på färdighetsträ-

ning. Detta arbetssätt gynnar inte elevernas egna tankar och det skapar inte utrymme för 

eleverna att kunna ställa egna frågor eller att utgå från deras egna livserfarenheter menar 

Molloy. Möjligen menar Molloy att alla lärare ska ha samma kunskaper vad gäller ele-

vers läs- och skrivinlärning för att på så vis kunna utforma undervisningen så att elever-

nas möjligheter att vara delaktiga och ställa frågor blir mer framträdande. Kan det vara 

svårt för en lärare utan utbildning i elevers språkutveckling att ställa sig varför - frågan?  

 

 

2.2 Literacy 
 

Den andra huvudteorin i området kring barns läs- och skrivinlärning är enligt Fast 

(2007) literacy. Inom literacy-forskning menar forskarna att skriftspråket synliggörs för 

barnet redan i tidig ålder och barnet skaffar sig då kunskaper om läsande och skrivande i 

samspel med andra barn och vuxna. Inlärningen kan ske var som helst och behöver inte 

vara förlagd till något speciellt område utan sker vid till exempel lekplatsen, varuhuset 

och eller i hemmet. I likhet med Fast menar Roger Säljö (i Fast) att literacy sträcker sig 

bortom den tekniska färdigheten att avkoda ord. Han menar att: 
 

Skriftspråkliga aktiviteter – det som på engelska kallas literacy – är synnerligen komplexa och  

varierade. Det handlar inte bara om den tekniska färdigheten att avkoda ord, utan långt mer om att 

kunna dra slutsatser, att göra associationer, att koppla det man läser till vad man vet om världen i 

övrigt och vad man läst i andra sammanhang, att förstå men ändå kunna förhålla sig kritisk och så 

vidare (ur Fast 2007:35). 

 

Nyström (2002) översätter ordet literacy till ’skriftspråklig’. Förmågan att både kunna 

läsa och skriva i många olika sammanhang är att vara skriftspråklig. Hon skriver vidare 

att tillägna sig skriftspråket är att bli litterat vilket betyder läs och skrivkunnig. När vi 

läser styrdokumenten kan vi se att det inom alla ämnen på något sätt påtalas att eleven 

måste vara litterat och att han eller hon måste kunna anpassa sitt språk till olika syften. 

Eleven ska enligt styrdokumenten exempelvis: kunna läsa och skriva elevnära skönlitte-

rära texter samt kunna läsa och skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner.  
 

Hur blir då eleven litterat och blir alla elever litterata på samma gång och på samma 

sätt? Nyström hänvisar till flera forskare bland annat Baynham (1995), Street (1995) 

och Smith (2000) vilka alla betonar den sociala miljöns betydelse för elevers skrift-

språkutveckling. De menar att de flesta elever börjar sin skriftspråksutveckling i hem-

met och utvecklar den vidare i förskolan och skolan. Elever som växer upp i ett hem där 

man läser och skriver mycket tar ofta till sig den skriftspråkliga kunskapen på ett annat 

sätt än elever som växer upp i en kultur där man nästan inte läser och skriver alls. Ny-

ström påtalar även vikten av att ge eleverna meningsfulla texter och uppgifter för att 

utveckla sin skriftspråklighet. När eleverna får arbeta med meningsfulla texter som är 
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kopplade till elevernas erfarenheter och deras sociala omgivning uppfattar vi att elever-

na blir mer engagerade i sitt textskapande. Vi ser därför att den sociala kontexten tycks 

ha stor betydelse för elevers skriftspråksutveckling. Även skolverket (2007) skriver i sin 

rapport om begreppet literacy men de ser att det inom den engelska terminologin är be-

tydligt vidare än den svenska definitionen av läs- och skrivförmågan. I Sverige har lite-

racybegreppet mest handlat om läs- och skrivförmågor medan den engelska definitionen 

av literacybegreppet omfattar flera olika områden till exempel ”traffic literacy”, ”com-

puter literacy” och ”political literacy” men det har en gemensam nämnare nämligen 

förmågan att läsa av, tolka och förstå omvärlden, därav den frekventa användningen av 

pluralformen literacies.  

 

Med literacybegreppet kan man se läsning och skrivning i vidare mening än tidigare då 

läsning lärdes steg för steg och främst fokuserade på avkodning av ord och förståelse, 

forskare ser nu att läs och skrivinlärning och utveckling kan ske på många olika sätt och 

i flera olika sammanhang. Inom literacyforskning menar man att läsförståelse nås i mö-

tet mellan text och läsare och man påtalar även att olika läsare förstår texten på olika 

vis. I skolverkets rapport (2007) ställs frågan om hur literacyteorin ska kunna tolkas och 

användas i det moderna samhället där multimodala texter med visuella och verbala 

symboler samverkar för att skapa mening blir allt vanligare. Även Ledin m.fl. (2005) 

menar att skriftkompetensen är väldigt mångfacetterad och att literacy ska ses som ett 

sociokulturellt fenomen. De hänvisar till den gren av literacyforskning som baseras på 

genrer och kan kopplas till den australienska genreskolan (se 2.3). I likhet med Ledin 

m.fl. skriver Säljö (2000) att de aktiviteter som går under literacybegreppet måste ses 

som sociokulturella aktiviteter, det vill säga alla läs- och skrivaktiviteter formar och 

formas av en viss social och kulturell kontext.   

 

Inom såväl genrepedagogiken som i literacyforskningen läggs betoningen på att läs- och 

skrivinlärningen sker i en sociokulturell process, inte som en avskild händelse. Enligt 

Brorsson Norberg (2009) beskriver Bachtins syn på kommunikation och betonar att alla 

människor har en språklig genrerepertoar men i mötet med nya språkliga sammanhang 

kan människan stå frågande om de inte sedan innan känner till den genrerepertoar som 

är specifik i just det aktuella språkliga sammanhanget. Den Bachtininspirerade modellen 

belyser interaktionen mellan läsare och skribent för att tydliggöra textens betydelse, 

genrer och konventioner. Se figur nedan. 

 

Konversationsaxel 

Sociala och textuella normer 

Tidigare texter 

Genre 

 

Interaktionsaxel 

Skrivare/talare/jag                                           Text                  Läsare/lyssnare/den andre 

 

 

Framtida texter 

 

Den dubbla dialogen (Brorsson Norberg 2009:16).  

 

Modellen består av en konversationslinje (mellan tradition/genrekonventioner) vilken 

korsar en interaktionslinje (mellan skribent och läsare). Bachtin menar att skribenten 
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måste fundera över vad som kan vara av intresse för läsaren att läsa samtidigt som skri-

benten behöver ha kunskaper om vilka språkliga överenskommelser som gäller för olika 

typer av texter. Vi anser det viktigt att det finns en mottagare till den skrivna texten och 

det är något vi även efterlyser i den skriftliga klassrumsundervisningen. En reell motta-

gare gör att eleverna blir mer engagerade i sitt textskapande. Även Strömquist (2000) 

skriver att om skribenten är medveten om mottagaren så ökar chansen att skribenten 

lyckas producera en text som visar på god kommunikation. Vi ser inte att det borde vara 

något problem att hitta en reell mottagare till elevernas texter då ett textutbyte med 

andra klasser eller andra skolor kan genomföras. Ett arbetssätt kan också vara att arbeta 

med tidningen i skolan då eleverna får skapa insändare och andra texttyper med en tyd-

lig mottagare.  

 

Blåsjö (2006) har forskat om skrivande bland främst vuxna men även hos skolelever i 

de senare åldrarna. Det som ändå gör denna forskning intressant och relevant för vår 

studie är att den tar upp och jämför nordisk skolforskning vilket inte är så vanligt. Vi 

kan även se ett intresse av denna studie då den kan ställas i relation till vår studie. Kan-

ske kan vi förstå varför eller varför inte skrivande ser ut som den gör i de äldre åldrarna 

när vi analyserar vårt eget resultat kring några elever i åk 3? Det Blåsjö kommit fram till 

är bland annat att den norska skolskrivningsforskningen är väl förankrad i ett sociokul-

turellt perspektiv och många av de norska skrivforskarna vill föra in ett sociokulturellt 

synsätt i skrivforskningen. Inom den norska skrivforskningen bland annat Berge och 

Ongstad. Berge anser enligt Blåsjö att skolan behöver träna mer genrer som har relevans 

för yrkes- och samhällslivet. Även Ongstad funderar kring huruvida man bör lära ut 

genrer eller om man ska bygga upp genrerna runt elevens potential och behov. Till 

skillnad från den norska skrivforskningen menar Blåsjö, är den svenska skrivforskning-

en mer fokuserad på texterna i sig och språket i dessa.  

 

 

2.3 Genre och genrepedagogik 

 

Genrepedagogikens syfte är att ge alla elever tillgång till alla de texter som förekommer 

i samhället. Eleverna ska därmed lära sig vilka funktioner de olika texterna fyller i olika 

typer av sociala verksamheter.  

 

I kursplanen för svenska står det som strävansmål att eleverna ska: 

 
– utveckla sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa läs-

ningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär (Skolverket 2008:30). 

 

Genrepedagogiken bygger enligt Per Holmberg (2006) på den australienska genremo-

dellen vilken är en pedagogisk modell som har utvecklats ur australiensk skrivforskning. 

Den utgår från att ord, grammatik, textsamtal och skrivande varvas i skolan för att ele-

verna ska kunna producera en färdig text. Inom den australiensiska genreskolan börjar 

eleverna, enligt Hoel (2001), redan på ”lågstadiet” att arbeta med skrivpedagogik där 

form och funktion enligt olika genrer ingår. Genrerna lärs genom en arbetsgång i fyra 

faser och texterna är anpassade till den nivå där eleverna befinner sig. Faserna är följan-

de:  
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1) systematisk insamling av material från olika källor,  

2) en forminriktad fas där eleverna och läraren tillsammans läser och analyserar konstruerade och 

autentiska modelltexter,  

3) en fas där eleverna och läraren tillsammans skriver en text utifrån de drag som kännetecknar 

genren ifråga och  

4) en avslutande fas där varje elev skriver en egen text som gemensamt bedöms av eleverna och lä-

raren (Hoel 2001:63).  
 

Ledin (2001) menar att genrebegreppet knyter an texter till ett socialt sammanhang. 

Genrer kan även ses som ett begrepp som visar på ett mönster för hur texter inom en 

viss kontext ska utformas. Genrer förekommer i olika situationer och utgör en tradition 

av tidigare texter och handlingar som använts i liknande situationer. Genrer förändras 

således över tid enligt ett dynamiskt genrebegrepp som Ledin använder sig av. Han me-

nar att en och samma text kan tolkas och läsas på olika sätt beroende på vilken genre-

tillhörighet den tillskrivs. Den australienska genrepedagogiken menar däremot att texter 

tillhör en viss genre beroende av dess på förhand bestämda drag och kan därmed endast 

läsas som den genre den tillhör. 

 

Skolan har i uppgift att utveckla eleverna till demokratiska samhällsmedborgare. Läro-

planen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) 

betonar således att undervisningen behöver genomföras i demokratiska arbetsformer för 

att förbereda eleverna så att de ska kunna ta ett personligt ansvar och delta aktivt i sam-

hällslivet. Bergh Nestlog (2009) skriver att elever som får arbeta efter genremodellen 

där de inom skrivprocessen till exempel får föra fram argument genom sina egna texter 

förbereds för att kunna vara delaktiga och föra fram sina åsikter i såväl skolans som 

samhällslivets utveckling. Flera resultat av forskning kring skrivande i svenska skolor 

påvisar att det behövs ett mer genremedvetet arbete (Holmberg 2009). 

 

Ledin (2001) ger en förklaring till skillnaden mellan genre och texttyp där genrebegrep-

pet definieras utifrån texters sociala funktioner i olika sammanhang medan texttyp defi-

nieras utifrån dess semantisk - funktionella uppbyggnad. Det vill säga texttypen försö-

ker åskådliggöra vilken betydelse texten har. Ledin hänvisar bland annat till Werlich 

som menar att det finns fem olika texttyper berättande, beskrivande, förklarande, ar-

gumenterande och instruerande. Ledin påtalar även att det inom en genre kan före-

komma flera olika texttyper. Vi ger här exempel på att det i en dagstidning kan före-

komma både argumenterande texter och berättande texter likväl som Ledin menar att 

olika genrer kan innehålla samma texttyp. En text om en abborre skulle kunna skrivas 

som en beskrivande text där läsaren får veta hur abborren lever. Den kan även skrivas 

som en berättelse om en abborre, en argumenterande text om hur mycket abborre som 

ska få fiskas och så vidare. Även Holmberg redogör för fem grundläggande texttyper 

men han väljer istället att benämna dem som basgenrer. Han kallar dem för berättelse, 

beskrivning, instruktion, ställningstagande och förklaring och menar att dessa är den 

uppsättning textslag som man bör arbeta med på olika sätt i tidiga skolår. En successiv 

behärskning av dessa basgenrer gör att eleverna såsmåning om kan kombinera dem till 

mer komplexa genrer, till exempel kan en recension ha inslag av både berättande och 

beskrivande drag samt ställningstaganden. Vi väljer att utgå från Ledins term texttyp, då 

det är det begrepp vi mest mött i litteraturen.      

 

Texttyperna som eleverna möter i skolan består enligt Holmberg (2009) främst av berät-

telser med personliga händelsebeskrivningar. Det medför en snäv uppsättning texttyper 

där eleverna blir dåligt förberedda inför vuxenlivet då de behöver behärska olika slags 
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texter. Holmberg menar att genrepedagogiken erbjuder en tydlig strategi som kan hjälpa 

eleverna till den kompetens de behöver för att behärska en bred skrivrepertoar. I genre-

pedagogiken introduceras tidigt beskrivande och förklarande texter till skillnad mot den 

traditionella skolpedagogiken i tidiga skolår som mest behandlar den berättande texten. 

Genrepedagogiken erbjuder ett brett urval av olika textslag till exempel berättelser, be-

skrivningar, instruktioner, förklarande och argumenterande texter där eleverna medvetet 

arbetar med skrivande i alla ämnen med ett starkt stöd från läraren under skrivprocessen 

till exempel genom didaktiska textsamtal i klassrummet som är en faktor som anses 

gynna elevers lärande.  

 

Trots att stort intresse visats för genrepedagogiken de senaste åren har den även fått viss 

kritik. Sandell Ring (2008) skriver bland annat att motståndare till genrepedagogiken 

menar att allt för stort fokus hamnar på grammatiken trots den så kallade funktionella 

inriktningen. Även Holmberg (2009) skriver att det kan finnas en övertro till att kunska-

per om olika texter skulle leda till en bättre skrivkompetens. Vi frågar oss om genrepe-

dagogikens fördelar ändå överväger dess nackdelar och om det finns någon universell 

metod för att öka elevers skrivkompetens. Eftersom alla elever har olika inlärningsstilar 

så tror vi inte att det går att säga att det finns någon universell metod för elevers läs- och 

skrivkompetens men vi ser att det är viktigt att elever får möta olika texttyper som före-

kommer i samhället och då anser vi att genrepedagogiken har en bra utgångspunkt.  

  

 

2.3.1 Texttypers olika drag 

 

Berättelser, menar Brorsson Norberg (2009), tar upp mycket utav skrivandets tid inom 

grundskolan men även på gymnasieskolan. Att så sker är kanske inte konstigt med tanke 

på att vi människor berättar saker för varandra mest hela tiden. Vi berättar vad som har 

hänt och vad vi tror kommer att hända i vår vardag. Det som kännetecknar en berättan-

detext det vill säga textmönstret för berättelse är att den skildrar händelser i en kronolo-

giskordning. Den har ofta ett abstrakt som fungerar som en introduktion till texten. En 

orientering som berättar för läsaren var och när handlingen utspelas samt vilka som är 

närvarande. Berättelsen har ofta en handling vilket är den del där berättelsen utspelas 

och en evaluering vilken består av knep som skribenten använder för att fånga läsaren. 

Det kan handla om känslouttryck eller åsikter och värderingar. Höjdpunkten eller po-

ängen är även det ett kännetecken för berättelse och sist en upplösning som tar berättel-

sen till slutet. Ofta förekommer även koda vilket inte är obligatoriskt för berättelse men 

den talar om att berättelsen är slut. Till exempel och så levde de lyckliga i alla sina da-

gar.  

 

Även beskrivning är en texttyp som elever i grundskolan möter i relativt stor utsträck-

ning. Beskrivning förekommer i såväl berättelser som i diskursiva texter (se nedan). En 

beskrivande text ska ge läsaren en god uppfattning av det som beskrivs. Texten ska på-

verka läsarens sinnen så som syn, lukt, känsel, hörsel och smak. I en beskrivning kan 

skribenten även ta hjälp av exempelvis bilder eller symboler för att fördjupa läsarens 

förståelse (Brorsson Norberg 2009). 

 

De berättande eller beskrivande texterna skildrar ofta en enskild handling och innehåller 

ett mer talspråksnära språk än vad diskursiva texter gör, vilka vi redogör för nedan. De 

berättande texterna speglar ofta en expressiv skrivpedagogik vilken innefattar att texter-

na utgår ifrån personliga ställningstaganden, eget tyckande, och känslor med mera som 



10 

 

kan skrivas i loggbok eller dagbok. Dessa texter ser till individen och elevens eget skri-

vande (Brorsson Norberg 2009). Berättelser och beskrivningar framhävs i kursmålen för 

svenska i åk 3:  

  
beträffande läsning 

– kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt 
och 
beträffande skrivning 

– kunna skriva läsligt för hand, 

– kunna skriva berättande texter med tydlig handling 

(skolverket 2008) 

 

Diskursivt skrivande omfattar enligt Brorsson Norberg (2009) bland annat att skriva för 

att informera, beskriva, förklara, argumentera, övertyga, analysera och recensera. Hon 

menar att denna form av skrivande mest förekommer på gymnasiet medan grundskolans 

elever får ägna sig mer åt berättande texter. Vi finner det intressant att se om detta på-

stående verkligen stämmer överens med de observationer som vi genomför i vår studie. 

Det är även intressant att undersöka med tanke på vad styrdokumenten säger angående 

texter som eleverna ska möta i grundskolans tidiga år. Brorsson Norberg skriver att så-

väl svensk tolkning av kursplanerna i olika ämnen (alltså inte bara svenska), som inter-

nationell forskning stöder synen på att elever tidigt skall möta olika typer av diskursiva 

texter så som beskrivande, förklarande, argumenterande och instruerande texter för att 

bli mer genremedvetna. 

 

Argumenterande texter, vilka ofta står som huvudrepresentant för diskursivt skrivande 

upplevs ofta av elever som svårt. Brorsson Norberg (2009) menar att det kan bero på att 

argumenterande texter inte lika ofta förekommer och läses i texter riktade för yngre ele-

ver. Argumenterande texter förekommer heller inte alltid i samma utsträckning som 

berättande texter gör i de flesta hem. Däremot bör yngre elever tidigt få möta argumen-

terande texter utifrån elevens nivå för att kunna få en uppfattning om hur en argumente-

rande text ser ut. Argumenterande texter är något som eleverna behöver ha kunskap om 

inför vuxenlivet så att de kan föra olika resonemang utifrån sina egna åsikter samt för 

fortsatta studier. En argumenterande text ska tidigt fånga läsaren och ge den skribentens 

syn eller åsikt i en fråga.  

 

Instruktion skrivs för att läsaren ska nå ett önskat resultat. Det kan handla om att följa 

en instruktion i en kokbok för att kunna laga en viss maträtt eller att följa en instruktion 

för att kunna skruva ihop möbler på rätt sätt. En instruktion kan bestå av såväl text som 

bilder och symboler. Instruktioner och argumenterande texter ger till skillnad från berät-

tande och beskrivande texter en större förberedelse inför samhällslivet och ligger även 

till grund för kunskapsutveckling. Dessutom behöver elever klara argumentation för 

akademiskt skrivande (Brorsson Norberg 2009). Holmberg menar att eftersom den be-

rättande texten är den som det arbetas mest med i grundskolan, där eleverna får skriva 

personliga och engagerande berättelser, får andra sorters texter som beskrivande och 

argumenterande texter stå tillbaka. Även på gymnasienivå dominerar berättande texter 

vilket förbereder eleverna dåligt inför akademiska studier (Holmberg u.u). Enligt Liberg 

(2008) menar den australienska genreskolan att alla elever behöver få ta del av samhäl-

lets alla typer av texter vilket också innebär alla typer av sociala sammanhang. Vi kan 

då se att det skulle leda till att eleverna på så sätt blir mer förberedda inför såväl akade-

miska studier som för yrkeslivet och samhällslivet i stort något som även läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) skriver att 

skolan ska utbilda eleverna inför.  
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2.3.2 Textsamtal 

 

I kursplan med kommentarer för Svenska (2008) står det att: 

 
I det sociala samspelet, där flera individer deltar, är samtalet en viktig förutsättning för den  

fortsatta muntliga men även skriftliga språkutvecklingen […]  

 

Samtalet med läraren är vägledande för vilket innehåll som är viktigt att samtala om och för hur 

man gör upptäckter i texter. Lärarnas samtal om innehåll, struktur och språk med eleven enskilt el-

ler i grupp bygger på sikt upp elevernas textmedvetande som de senare kan utnyttja i egna texter. 

(50-51) 

 

För att eleverna ska få en förståelse för de texttyper de arbetar med förespråkar Holm-

berg (u.u) att textsamtalet har en betydande roll. Han har tre inriktningar för textsamtal; 

textens förankring sett ur ett kunskapsfält eller erfarenhetssfär där syftet är att eleverna 

skall fördjupa bilden av ämnet eller erfarenhetsområdet de skall skriva om genom att 

samtala kring det berörda ämnet och utbyta erfarenheter elever emellan.  Textens funk-

tion i kommunikationssituationen där det skall klargöras vilken funktion texten har för 

skribenten och läsaren. Detta kan bidra till att syftet tydliggörs och göra textarbetet mer 

lättöverskådligt för läsaren. Textens förebild handlar om språk och struktur där klassen 

tillsammans tittar på den grammatiska struktur som finns i texten och som hjälper ele-

verna i deras eget textskapande. Dessa tre dimensioner inom textsamtalet är en central 

aspekt inom genrepedagogik. Även Molloy (1996) menar att vid ett textsamtal kan ny 

förståelse för texten uppstå. Ett meningsutbyte sker och tillsammans kan klassen utbyta 

erfarenheter och titta på mönster i texten som är till hjälp när eleverna själva ska skriva 

en text. Genom att mönstren i texten synliggörs kan eleverna få en generell förståelse 

för hur texter är uppbyggda samt att de får ett gemensamt språk som de även kan känna 

igen i andra texter. 
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3. Metod 
 

I denna del av studien presenterar vi den metod vi valt att använda oss av, urval där vi 

redogör för vilka respondenter vi valt att ha med i studien samt genomförande där vi 

beskriver hur studien har genomförts. I analysen skildrar vi den modell vi använt som 

utgångspunkt för observationerna. Vi kommer även att redogöra för studiens trovärdig-

het samt forskningsetiken.  

 

 

3.1 Metodval 
 
Vi har genomfört en empirisk kvalitativ observationsstudie vilket enligt Patel och Da-

vidsson (1994) ger en mer detaljerad och djupare kunskap än vad en kvantitativ studie 

gör. Att använda sig av observationer är lämpligt när man vill studera vad människor 

faktiskt gör och inte bara vad de säger att de gör (Stukát 2005). Vi har valt att genomfö-

ra observationerna tillsammans i en klass för att som Bell (2006) skriver undvika skev-

het, vilket man kan bli anklagad för när man genomför observationer på egen hand.  

 

Studien har genomförts som en strukturerad observation där vi intagit en objektiv roll. 

Att vi anser observationerna som strukturerade beror på att vi utgått från ett observa-

tionsschema med frågor angående elevernas textarbete eftersom vi på förhand visste 

vilka händelser vi var intresserade av att observera. Även Bell skriver att det är bra att 

på förhand ha ett väl uttänkt observationsschema att gå efter.   

 

Genom att använda oss av observationsstudie använde vi oss själv som mätinstrument 

istället för att gå genom ett mellanled med intervjuer eller enkäter. Eftersom det är vi 

själva som försökt tolka och utläsa hur arbetet med olika texter eleverna mött sett ut och 

dragit paralleller till styrdokumenten anser vi det vara mer sanningsenlig med observa-

tioner än det skulle ha varit med intervjuer eller enkäter. Stukát skriver att personer som 

man intervjuar eller genomför enkätundersökningar med på något mer eller mindre 

medvetet sätt skulle kunna ljuga för oss. Nackdelen med att använda sig av ett observa-

tionsschema menar Rubinstein Reich och Wesén (1986) kan vara att man endast obser-

verar det som står på schemat och inte ser andra oförutsedda händelser som kan vara av 

stor vikt. Innan vi gick ut för att genomföra observationsstudien valde vi att inte läsa för 

mycket litteratur då vi inte visste vad vi skulle få se. Detta gjorde vi även för att ha så få 

förutfattade meningar som möjligt inom vårt studerande område. Även Svensson och 

Starrin (1996) pekar på fördelen med att gå in med en så öppen bild i studien som möj-

ligt och läsa litteraturen i ett senare skede.    

 

 

3.2 Urval 

 
Vi har i vårt urval använt oss av vad Stukát (2005) kallar för bekvämlighetsurvalet. Vi 

kontaktade en lärare som vi visste arbetade i en f-3-skola och bad om att få kontaktupp-

gifter till klassföreståndaren i åk 3. Även fast vi i förhand kände till den första läraren vi 

kontaktade hade vi inga tidigare erfarenheter eller förutfattade meningar om skolan och 
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lärarnas arbetssätt då den låg i en annan kommun än vår egen. Vi fick kontakt med 

klassföreståndarna i åk 3 vilka var 2 kvinnor och kort presenterade vårt ärende och fick 

därefter gärna komma och genomföra vår studie på skolan. Klassen bestod av 29 elever 

varav 19 stycken flickor och 10 stycken pojkar. Flera av eleverna var i behov av olika 

stödåtgärder. Studien genomfördes på en skola i en mindre kommun belägen i Västra 

Götalandslän. Vi valde åk 3 på grund av att eleverna får skriva nationella prov under 

vårterminen i åk 3 och då ser vi att det är av intresse att studera vilka texter eleverna får 

möta samt hur de arbetar med texterna i klassrummet. Detta för att kunna dra en paral-

lell till hur arbetet ser ut i relation till kursplanerna då de nationella proven är utformade 

efter kursmålen i svenska och matematik. 
1
Att det var just 29 elever i klassen var egent-

ligen inte så relevant då vi var intresserade av vilka texter några elever får möta samt 

hur de arbetar med texterna i klassrummet. Eftersom vi inte följde några specifika elever 

utan klassen som helhet så var vi inte så beroende av om det skulle ske något bortfall. 

 

 

3.3 Genomförande   
  
Innan vi började vår observationsstudie läste vi in oss på vad styrdokumenten, det vill 

säga läroplanen och kursplanerna, skriver att elever i en åk 3 ska möta för texter. Vi 

läste även lite kortfattat om olika skrivteorier och undervisningssätt men valde ändå att 

inte fördjupa oss i dessa delar innan vi visste vad vi skulle få se i klassrummet. Vi hade 

ändå en tanke om att undervisning utifrån literacybegreppet och genrepedagogik är nå-

got som gynnar elevers läs- och skrivinlärning då den utgår mer från elevernas tidigare 

erfarenheter samt att eleverna genom att arbeta literacyinspirerat tidigt får möta olika 

texttyper. För att få svar på vårt syfte att undersöka arbetet med olika texter i en åk 3 

under en vanlig vecka i klassrummet samt våra frågeställningar utformade vi ett obser-

vationsschema se bilaga. I observationsschema utgick vi ifrån olika rubriker under vilka 

vi med egna ord antecknade vad vi såg för att lättare kunna fokusera på det vi faktiskt 

var där för att studera och inte bry oss så mycket om annat runt om kring: 

 

Textmaterial: Här tittade vi på textmaterialet som eleverna arbetade med. Det kunde 

bestå av mattebok, bänkbok, arbetsblad, tidning, notis på Internet eller det eleverna 

skriver i. Vi tittade på hur texten framställs och hur det är tänkt att eleverna ska arbeta 

med den. Vilka svar ska de skriva? Ska de svara med enstaka ord eller hela meningar? 

Får eleverna tänka ut vilka ord de ska använda eller finns det färdiga svar, så kallade 

färdighetsövningar? 

 

Texttyp: Här försökte vi fastställa vilken texttyp eleverna mötte? Var det fakta, berät-

tande, beskrivande, argumenterande, instruktioner, ställningsstagande eller poesi?  

 

Textarbete: Här observerade vi vad eleverna arbetade med. Vad sker vid textarbetet? 

Arbetar eleverna enskilt eller i grupp? Har de gemensamma textsamtal i klassrummet? 

                                                 
1
 Enligt förslaget för den nya kursplanen i svenska finns i målen för åk 5 att läsa hur 

eleverna ska möta olika typer av texter i olika medier. Eleverna ska lära sig känna igen 

texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag för så väl berättande, instrue-

rande, förklarande och argumenterande texter. Men hänsyn till dessa mål ser vi det som 

väsentligt att i tidiga åldrar börja arbeta med dessa olika texttyper. 
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Vad och hur skriver eleverna? Vad läser eleverna för texter? Var ligger fokus vid upp-

giften? 

 

Lärarens framställning av text: Vad samtalade läraren om när texten presenterades? Hur 

presenterade läraren texten? Vilka bitar fokuserade läraren på? Förklarade läraren text-

typen? 

 

Lärarens mål med textarbetet: Vad förväntas att eleverna ska lära sig? Vad är meningen 

med arbetet? Är målen relevanta i förhållande till uppgiften? 

 

När vi första gången kom till klassen presenterade vi oss själva och talade kortfattat om 

för eleverna vad vi hade för ärende. Vi besökte klassen under en hel arbetsvecka och 

medverkade vid samtliga lektioner då läs- och skrivaktiviteter förekommer i de flesta 

skolämnen. Totalt 21 lektioner. Det vi tittade på var hur läraren presenterade och fram-

ställde textaktiviteten samt hur eleverna arbetade med texten. Fick de skriva egna texter 

eller var det mer färdighetsträning? Fördes textsamtal i klassrummet? Arbetade eleverna 

enskilt eller i grupp? För att inte störa i undervisningen höll vi oss så mycket som möj-

ligt i bakgrunden men roterade även runt i klassrummet när eleverna arbetade på egen 

hand. Vi antecknade under rubrikerna i vårt observationsschema kontinuerligt under 

lektionens gång och fortsatte på ett nytt schema vid ny lektionsstart.  Efter varje skol-

dags slut satte vi oss tillsammans och gick igenom vårt material för att se hur var och en 

av oss hade uppfattat och tolkat innehållet under dagen. Vi tog även del av det under-

visningsmaterial som lärarna använde i sin undervisning.  Vi studerade vilka böcker 

som användes och hur de var utformade. Parallellt med observationerna läste vi även 

mer litteratur utifrån det vi såg i klassrummet. Under observationsveckans gång började 

vi kunna utläsa vilka texttyper eleverna mötte och hur de arbetade med texterna. Vi bör-

jade även få en bild av hur undervisningen korrelerade mot styrdokumenten.    

 

 

3.4 Analys 
 
Omedvetet började analysen av råmaterialet redan under observationsveckans gång. 

Dels genom att vi skrev på våra observationsscheman och tillsammans tittade över vad 

vi sett under dagen, dels enskilt då våra egna tankar kring det vi sett under dagen föll 

samman med den litteratur vi läste. Efter avslutad observationsvecka satte vi oss ner 

tillsammans och lade ut alla observationsscheman framför oss på bordet. Vi tittade till-

baka på våra frågeställningar och syftet då de är utgångspunkter för resultatet. Vi 

genomförde analysen i två omgångar. Vid den första analysgenomgången försökte vi 

bryta isär observationerna för att kunna hitta mindre delar efter mönster och struktur 

vilket även Rienecker och Stray Jørgensen (2002) skriver att en analys bör genomgå. Vi 

markerade olika mönster så som texttyper, traditionell färdighetssyn och literacy samt 

vilket ämne som vi kunde utläsa ur våra observationsscheman med olika färgpennor, en 

färg för var kategori. Vilken texttyp förekom vid varje lektionstillfälle (berättande, be-

skrivande, förklarande, argumenterande och instruerandetext). Var undervisningen 

inspirerad utifrån en traditionell färdighetsträning eller inspirerad av en vidgad syn på 

språk och text i överensstämmelse med literacybegreppet? Vilket ämne utgick undervis-

ningen ifrån? Vid nästa analysgenomgång bearbetade och sammanställde vi texten ut-

ifrån det vi strukit under för att kunna strukturera arbetet och få svar på våra frågeställ-

ningar, vilka var: Vad är det för olika texttyper och textaktiviteter elever i en åk 3 möter 
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och arbetar med? samt hur ser relationen mellan klassrummets textarbete och styrdo-

kumentens intentioner ut? Vi samlade alla observationer efter texttyp i olika högar för 

att kunna utläsa vilken texttyp som mest förekom. Där efter delade vi upp observatio-

nerna utifrån om undervisningen var inspirerad utifrån traditionell färdighetssyn eller 

literacy. Detta knöt vi an till elevernas textaktiviteter.  

 

Vi jämförde textens delar med kursplanerna för att kunna sammanfatta ett resultat.  

 

Bell (2006) skriver att analysen handlar om att göra det bästa med de begränsningar som 

finns vilket vi kan relatera till då vi anser och som vi har nämnt i resultatdelen att inne-

hållet vid de olika lektionstillfällena var ganska lika från dag till dag. Detta ser vi kan 

leda till att materialet kan uppfattas något tunt. Vi poängterar även i resultatet att lärarna 

påpekar att visst innehåll i undervisningen kommer vid senare tillfällen under terminen 

då eleverna som vi ser det arbetar av innehållet bit för bit. Eleverna skulle klara av ett 

visst moment innan de kunde arbeta vidare. Exempelvis fick eleverna träna på hur en 

mening är uppbyggd innan de fick skriva egen text.     

     

 

3.5 Trovärdighet 
 
Ejvegård (2009) beskriver begreppet reliabilitet och förklarar att det anger tillförlitlighe-

ten och användbarheten av ett mätinstrument. Författaren menar att pålitligheten riske-

rar att bli låg då forskaren själv har utformat sitt mätinstrument, i vårt fall observations-

schemat. När vi framställde observationsschemat så läste vi olika litteratur (Rubinstein 

Reich och Bell) eftersom vi ville framställa ett så tillförlitligt schema som möjligt. Vik-

tigt var att välja ut de moment vi skulle observera som kunde bidra med fakta till vår 

studie så vi kunde få svar på våra frågeställningar och kunna relatera till vårt syfte med 

studien. Bell (2006) menar att mätinstrumentet skall vara så tillförlitligt att det får sam-

ma resultat vid ett annat tillfälle vid lika omständigheter. Eftersom vi använde oss av 

observationer där vi antecknade hur vi uppfattade situationerna så är det möjligt att vi 

påverkats av våra värderingar kring ämnet. Men eftersom vi var två olika observatörer 

så anser vi att trovärdigheten blir större. Att lärarna fick reda på en del av vår forskning 

innan vi kom och besökte klassrummet kan också ha påverkat resultatet. Det kan ha lett 

till att de anpassat undervisningen efter vårt syfte med studien men eftersom vi har ett 

informationskrav enligt Vetenskapsrådet (2002) så ansåg vi att vi behövde berätta om 

studien i stort för de berörda lärarna.  Stukát (2005) tar också upp detta problem och 

menar att den observerade klassen kan uppföra sig annorlunda. Vi anser inte att detta 

påverkar studien stort då eleverna endast fick kortfattad information där vi poängterade 

att det var hur lärarna arbetade, vilket material de använde samt hur detta material arbe-

tades med som vi hade i fokus. 

 

Stukát (2005) påpekar fördelen med observationer när man vill ta reda på hur något fak-

tiskt förhåller sig eftersom den kunskap man då får är direkt hämtad från sitt samman-

hang. Trovärdigheten ökar med detta mätinstrument anser vi vid vår studie. Ejvegård 

(2009) förklarar även begreppet validitet som pekar på att man som forskare verkligen 

mäter det som är meningen att man ska mäta. I vårt fall följde vi observationsschemat 

istället för att undersöka andra saker som försiggick i klassrummet. 
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3.6 Forskningsetik 
 

Enligt vetenskapsrådet (2002) är forskning mycket viktigt för människor och samhället 

då dess livsvillkor eller möjligheter att använda sina egna resurser för att utvecklas kan 

förbättras tack vare vetenskapliga studier. Samtidigt är det viktigt att individer som del-

tar i forskningen skyddas mot insyn i sina livsförhållanden, och de får heller inte utsät-

tas för kränkning eller psykisk eller fysisk skada. För att skydda individen finns etiska 

principer som forskaren måste ta i beaktning och inom individskyddskravet finns fyra 

forskningskrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nytt-

jandekravet.  
 

I enlighet med informationskravet informerade vi lärarna redan vid första kontakten 

väldigt kortfattat vad vår studie skulle handla om samt varför vi ville observera deras 

klass. Även vid första observationstillfället informerade vi såväl lärare som elever om 

att vi var där för att observera vilka texter lärarna gav eleverna att arbeta med samt på 

vilket sätt de arbetade med texter. Vi valde dock att inte vara allt för detaljerade då vi 

såg en viss etisk komplikation med att lärarna kanske skulle kunna förändra sin under-

visning för att anpassa sig till våra observationer. Vi följde även samtyckeskravet då vi 

innan observationernas genomförande skickade ut information till vårdnadshavarna om 

vilka som skulle genomföra observationerna. Vi meddelade även kortfattat vad vi skulle 

observera. Vi poängterade att det främst var innehållet i undervisningen och dess stoff 

som skulle studeras och inte vad eleverna enskilt presterade. Vi informerade även vård-

nadshavarna om att deltagandet i observationerna var frivilliga och samtidigt att alla 

uppgifter kring eleverna, lärarna och skolan skulle vara konfidentiella enligt konfidenti-

alitetskravet.  
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4. Resultat 
 

I resultatdelen kommer vi att först beskriva något kring det vi observerat vid de olika 

lektionstillfällena och hur de kan kopplas till styrdokumentens intentioner för åk 3. Vi 

gör även en sammanfattning av hur vi tolkat undervisningen och arbetet med texter i 

klassrummet. 

 

 

4.1 Observerade lektionstillfällen 
 

De lektioner som förekommit under vår observationsstudie och som innehöll någon 

form av läs- och skrivaktivitet var matematik och svenska. De två temalektioner (en 

blandning mellan so och no) som vi observerade innehöll endast muntlig kommunika-

tion och filmvisning där eleverna varken utförde läs- eller skrivmoment. Den muntliga 

kommunikationen innehöll fakta om Göta kanal och dess grundare. Genom den muntli-

ga kommunikationen och filmen som eleverna såg, kan eleverna ha fått en viss genre-

förståelse, det vill säga att innehållet bestod av fakta och inte någon berättelse. Det är 

dock inget vi med säkerhet kan fastställa då det inte fördes något samtal kring vilken typ 

av framställning kommunikationen bestod av.  

 

Lektionsinnehållet i de svenskalektioner vi observerat utgjordes bland annat av: veckans 

ord, där fokus låg på rättstavning och avkodning av nya ord. Läraren bad eleverna att de 

enskilt skulle skriva ord såsom, punktering, munk, anka, pengar planka och hink i sina 

skrivböcker. Hon poängterade noga att eleverna skulle försöka skriva så fint de kunde 

vilket kan kopplas till kursplanens mål att eleverna ska kunna skriva läsligt för hand. De 

ord eleverna skulle skriva var inte några ord de själva valt utan bestämdes i förväg av 

läraren. Vi anser inte att orden var utifrån elevernas erfarenheter och de fick heller inte 

sätta orden i något för eleverna välbekant sammanhang. Vi anser att dessa moment kan 

kopplas till den traditionella färdighetssynen där läraren väljer ut ord som den anser att 

eleverna ska kunna. Under arbetet med veckans ord har vi inte kunnat fastställa någon 

egentlig texttyp utan orden eleverna ska lära sig kan förekomma inom olika texttyper 

och inom olika genrer. Textsamtal förekom endast genom att läraren beskrev ordens 

betydelse.   

 

Eleverna läste även bänkbok och lyssnade till högläsning under svenskalektionerna. De 

texter som fanns i böckerna var skönlitterära och hade ett elevnära innehåll av berättan-

de karaktär. Genom dessa aktiviteter gynnas elevernas språkutveckling och de lär sig 

även strukturen för hur en berättelse skrivs något som även styrdokumenten framhåller 

att elever i åk 3 ska lära sig. Läsförmågan kan enligt skolverket (2007) definieras som 

en del av literacy vilket innebär att eleverna genom läsning ökar förmågan att läsa av, 

tolka och förstå omvärlden. I arbetet med bänkbok är det eleverna själva som har valt 

den bok de läser men läraren stöttar ändå upp och ser så att böckerna är anpassade efter 

elevernas läsförmåga. Eleverna läser böckerna enskilt men något vidare arbete med det 

lästa innehållet förekommer inte. Inte heller förs något textsamtal kring innehållet i den 

lästa boken. Under högläsningen förs endast textsamtal utifrån svåra ords betydelse. Vi 

såg att läraren valde högläsningsbok med hänsyn till elevernas erfarenhetsvärld och 

intressen och böckerna hade budskap som det egentligen hade gått att föra givande sam-

tal kring.  
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På svensklektionerna arbetade eleverna med meningsuppbyggnad och grammatiska 

skrivövningar vilka båda motsvarade en form av färdighetsträning då eleverna skulle 

lära sig skriva riktiga meningar, i sina arbetsböcker, innehållande stor bokstav, punkt, 

frågetecken eller utropstecken. Det var även viktigt att eleverna skrev fint på raden nå-

got som även kursplanen för svenska skriver att elever i åk 3 ska kunna. Dessa moment 

kan ses som ett steg i riktningen mot att eleverna ska kunna skriva egna texter. När ele-

verna vid ett lektionstillfälle skulle skriva en egen berättelse till en bild hade läraren ett 

textsamtal med eleverna om hur en berättelse är uppbyggd och hur den skrivs. Att berät-

telsen ska ha en tydlig början, en mitt och ett slut. Denna lektion utgjorde en avslutande 

del av ett projekt kring berättelseskrivning som försiggått i olika faser där detta var den 

sista. Varje elev skrev en egen text som gemensamt bedöms av eleverna och läraren (se 

Hoel 2001 under rubriken genre och genrepedagogik). Att ha textsamtal där läraren 

samtalar om innehåll, struktur och språk med eleverna liknade det vi observerat kring 

berättande text, bygger enligt styrdokumenten (Skolverket 2008) på sikt upp elevernas 

textmedvetande som de senare kan utnyttja i egna texter. Även om eleverna får arbeta 

med grammatisk färdighetsträning kan vi ändå se att den del där de arbetade med berät-

telseskrivning i olika faser var literacyinspirerad då skrivandet ingick i en tydlig social 

kontext.  

 

Vid ett observationstillfälle fick eleverna arbeta med en beskrivande text för att de som 

styrdokumenten skriver skulle lära sig läsa elevnära faktatexter och instruktioner samt 

kunna använda sig av innehållet skriftligt. Eleverna fick enskilt läsa en enklare beskri-

vande text om stjärnor och rymden som de skulle förstå och kunna plocka fakta ur för 

att sedan kunna besvara olika frågerelaterade fylla-i-övningar. Frågorna var bland annat 

vad består en stjärna av? Hur många år kan en stjärna bli? Vilken stjärnbild kan du se? 

Läraren presenterade faktatexten och samtalade med eleverna om vad fakta betyder. Det 

läraren tydliggjorde var att det inte var en påhittad berättelse utan en text som beskriver 

hur någonting förhåller sig i verkligheten. Hon beskrev även för eleverna hur de skulle 

läsa texten för att kunna hitta den fakta som var relevant för frågorna. Läraren förklara-

de för eleverna att de skulle läsa igenom hela texten innan de började besvara frågorna 

och att de sedan kunde ”skumläsa” innehållet i texten för att hitta svaren på frågorna. 

Textarbetet utgick enligt oss trots allt från traditionell färdighetsträning då eleverna 

skulle plocka ut svar till färdiga frågor där delar av svaret redan fanns. Inslag av literacy 

kan ses genom att eleverna vid denna lektion fick möta en annan genre än de är vana vid 

för att vidga sin läs- och skriftförmåga.      

 

Vid matematiklektionerna genomförde eleverna uppgifter där de skulle läsa korta och 

enklare instruktioner ur arbetsboken. Svaren skulle för det mesta skrivas med siffror och 

i enstaka fall med en kort mening. Fokus låg i att eleverna skulle ha förstått instruktio-

nen, vilket vi ser att lärarna skulle kunna tydliggjort mer för eleverna eftersom instruk-

tion tillhör en annan texttyp än den som eleverna oftast arbetar med, de skulle även i 

skrift ange ett riktigt svar. Även styrdokumenten för matematik skriver att eleverna i åk 

3 ska kunna tolka och förstå information. Eleverna fick även tillsammans i par utforma 

en egen mattesaga där en problemlösning skulle produceras. En mattesaga handlade om 

två hundar som hade fyra barn och fick sedan 14 valpar till. Hur många barn hade hun-

darna nu?  En annan mattesaga handlade om en tjej som hade 10 kr och hon skulle köpa 

en klubba som kostade 5 kr och ett halsband som kostade 7 kr. Pengarna räckte inte till 

det hon ville köpa, men hur mycket fattades? Syftet var i enlighet med styrdokumenten 

att eleverna skulle kunna skriva en text där de beskriver och förklarar en händelse så att 

de övriga eleverna kan lösa problemet. Eleverna läste själva upp mattesagan vilket kan 
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påverka hur sagan skevs eftersom det fanns en mottagare. Om mottagaren skulle ha läst 

sagan själv kanske textens utformning hade sett annorlunda ut.            

 

 

4.2 Sammanfattning av moment i undervisningen 
 

Vi väljer här att sammanfatta de moment vi observerat i punktform för att ge en tydlig 

översikt av innehållet i de olika momenten. 

 
 

Veckans ord 

 Nya ord inom ett visst språkljud lärs in genom att läraren skriver orden på tavlan 

för att eleverna sedan ska föra in dem i sin skrivbok. Samtal förs kring ordens 

betydelse och innebörd. Fokus vid dessa tillfällen läggs på rättstavning. Det ele-

verna förväntas producera är rättstavade ord fint skrivna på raden med gemener. 

Traditionell färdighetssyn.  

 

Bänkbok 

 Eleverna läser enskilt och väljer själva den bok de vill läsa. Texttyp av berättan-

de karaktär. Boken väljs ofta utifrån elevens intressen. Målet med bänkbok är att 

skapa ett läsintresse och öka elevernas läsförmåga.   

 

Högläsning 

 Läraren läser högt ur en skönlitterär bok. Målet med undervisningen är att väcka 

läslusten hos eleverna samt ge dem en förståelse om berättelsers uppbyggnad för 

att kunna använda sig av det i skapandet av egna berättelser. Textsamtal förs 

kring svåra ord.  

 

Meningsuppbyggnad 

 Genom textsamtal i helklass diskuterads vad en menings struktur består av. Ele-

vernas uppgifter består av redan förutbestämda meningar där eleverna ska fylla i 

den del av meningen som saknas. Uppgifterna i boken sker enskilt men alla ele-

ver har likadan text och samma uppgifter att lösa. Det eleverna förväntas produ-

cera är riktiga meningar med stor bokstav, punkt, frågetecken eller utropstecken.  

Uppgiften är kopplad till traditionell färdighetssyn då meningarna är framtagna 

för ändamålet och inte kopplade till något reellt sammanhang.  

 

Grammatisk skrivövning 

 Ordens ljud och struktur är i fokus. Läraren samtalar med eleverna om hur orden 

låter och vad de betyder. Eleverna får även skriva av en vers från tavlan till sina 

skrivböcker. Målet med lektionstillfället var att eleverna skulle lära sig ordets 

olika fonem samt hur de skrivs ihop. Undervisningen är av traditionell färdig-

hetssyn då fokus ligger på rättstavning och grammatik. 

 

Egen berättelse 

 Ett avslutande arbete inom den australienska genrepedagogikens fyra faser som 

vi beskrivit i litteraturgenomgången. Denna aktivitet ät literacyinspirerad. Ele-

verna och läraren har tillsammans bearbetat och framställt text till bilder för att 

eleverna i slutfasen producerar en egen text utifrån en vald bild. Läraren samta-
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lar med eleverna om hur en berättelse är uppbyggd med en början, en mittdel 

och ett slut. Det framgick inte att texten skulle ha en tydlig mottagare. Eleverna 

förväntas producera egna texter med berättarstruktur innehållande tydlig början, 

en mitt och ett slut samt använda sig av stor bokstav och punkt.  

 

Arbetsblad med beskrivandetext 

 Läraren samtalar med eleverna om vad en beskrivande text är och skillnaden 

mot en berättande text. Uppgiften bestod av att fylla i övningar samt frågor med 

givna svar vilka eleverna skulle hitta i en faktatext. Det eleverna förväntades 

producera vid lektionen var att lära sig läsa och förstå en beskrivandetext och 

där ur kunna plocka ut fakta och svara med hela meningar. Traditionell färdig-

hetssyn med inslag av literacy. 

 

Matte 

 Eleverna arbetar enskilt med en diagnos och uppgifter i matteboken. Inte mycket 

text utan mest svar i siffror och någon läsfråga med mer utförligt svar. Här ska 

eleverna kunna läsa och följa instruktioner. Traditionell färdighetssyn. 

 

Mattesaga 

 Eleverna arbetar i par och skapar en problemlösande mattesaga. Elevparet sam-

talar kring textens utformning och problem.  Fokus ligger på textens innehåll 

och struktur då texten ska bestå av en berättelse, en fråga samt vända sig till en 

mottagare. Målet med aktiviteten är att eleverna ska producera en text där fokus 

ligger på rätt meningsuppbyggnad inom berättelsegenren innehållande beskri-

vande instruktion.    

 

 

 

Under den vecka vi besökte klassen visade det sig att lektionerna från dag till dag var 

ganska lika varandra innehållsmässigt. Exempelvis så såg matematikundervisningen i 

princip likadan ut varje dag. Eleverna fotsatte arbeta med samma uppgifter de gjort fö-

regående dag och så mycket nya moment fördes inte in i undervisningen. Att undervis-

ningen ser ut på detta sätt anser vi har mycket med den traditionella färdighetssynen att 

göra då eleverna arbetar av bit för bit och uppgifterna blir mer komplicerade ju längre 

tid de gått i skolan. Vi ser att det som enskild lärare kan vara svårt att bryta en djupt 

rotad tradition men undervisningen skulle kunna vara mer varierad där matematiklek-

tionerna kunde innehålla olika moment från lektion till lektion. Eleverna behöver exem-

pelvis inte arbeta i matematikboken vid varje lektionstillfälle utan läraren kan välja att 

föra in annat material och andra delar i undervisningen.  

 

Lärarna påpekade att vissa delar av innehållet var något som skulle komma längre fram 

i undervisningen. Viss tid var avsatt för ett visst moment. I de moment med textaktivite-

terna som eleverna arbetade med under den vecka vi besökte klassen kunde vi identifie-

ra ett synsätt med drag av både literacy och traditionell färdighetssyn. Vi kunde ändå se 

att den traditionella färdighetssynen övervägde i klassrummet, då alla textarbeten ele-

verna arbetade med hade fokus på rättstavning, form och funktion. Texterna som ele-

verna mötte var även av den art att de redan fanns i skolan i form av arbetsböcker, 

skrivböcker och läseböcker istället för att vara hämtade utifrån några externa källor så 

som tidningar, Internet eller andra texter utanför skolkontexten. Eleverna ägnade myck-

et tid åt att fylla i ord och meningar i arbetsböcker där den mesta texten redan var kon-
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struerad. De arbetade systematiskt med olika isolerade färdigheter. Även de nationella 

kvalitetsgranskningarna i läs- och skrivprocessen från 1998 visar att det inom många av 

skolans miljöer är vanligt att eleverna läser och skriver för att  

 
reproducera vad andra redan tänkt och sagt. De skriver av från tavlan, de skriver av från böcker 

som de inte får skriva i och de fyller i redan färdiga tankar och ”sanningar” i övningsböcker. Den 

egna produktionen skapas inom ganska begränsande ramar, t.ex. läser man för att kunna svara 

kortfattat med egna ord på givna frågor. Eleverna får sällan skriva hela texter men då detta före-

kommer är ämnena bestämda av läraren. Nästan aldrig använder man samtalandet, läsandet och 

skrivandet för att reflektera över vad man lärt sig, (Skolverket 2000:11).   
 

Eleverna och lärarna interagerade ofta i textsamtal som utgick ifrån form och struktur. 

Hur en riktig mening skrivs, hur en berättelse är uppbyggd, vad ord betyder samt hur de 

stavas. Däremot förekom inte textsamtal kring högläsningsbok och bänkböcker i någon 

större utsträckning.  

 

Elever i åk 3 ska enligt kursplanerna kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna 

skriva berättande texter med tydlig handling samt kunna såväl läsa som skriva elevnära 

faktatexter och instruktioner. Under den vecka vi studerade klassen bestod de texter 

eleverna i överlägset störst utsträckning mötte av berättande texttyp. De stötte även på 

någon text inom den beskrivande och instruerande texttypen. Under veckan kunde vi 

inte se att det fanns så mycket utrymme för elevernas fria skrivande utan alla elever 

arbetade med samma skrivaktiviteter. Ibland kunde de få välja innehåll i sina texter men 

de skulle ändå ha samma utgångspunkt och fokusera på en viss texttyp med fokus på 

formen och strukturen. De nationella kvalitetsgranskningarna av läs- och skrivprocessen 

(2000) visar att lärare i de tidiga åldrarna har lite kunskap om de olika genrer och olika 

framställningsarter som eleverna enligt styrdokumenten förväntas kunna behärska. De 

har inte funderat specifikt över att det är en skillnad mellan att till exempel berätta om, 

beskriva, förklara eller avbilda en utmärkande händelse. Kvalitetsgranskningarna visar 

också att det råder skillnader mellan vad elever läser för typ av texter och vad de förvän-

tas skriva för typ av texter. I det egna skrivandet finns en tendens till fokus på berättan-

de texter. 
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5. Diskussion  
 
Denna del kommer att innehålla en metoddiskussion där vi granska den metod vi använt 

oss av vid studien. En del kommer även att innefatta en resultatdiskussion där vi jämför 

våra observationer med den teoretiska bakgrunden i relation till styrdokumenten.  

 
  

5.1 Metoddiskussion 
 
Vi valde att utgå ifrån ett på förhand färdigställt observationsschema och ställa oss själ-

va utanför undervisningen för att kunna fokusera på rätt saker i studien vilket har hjälpt 

oss mycket för att inte tappa fokus på innehållet. Vi ser att det annars hade varit lätt att 

titta på precis allt som händer i klassrummet. Anledningen till att vi valde att göra på 

detta vis var för att vi ville se vad som verkligen händer i klassrummets textarbete och 

inte vad någon annan säger sker. Vi anser att det var bra att vi båda deltog vid observa-

tionstillfällena då vi efteråt kunde diskutera det vi observerat och stämma av med var-

andra så att vi uppfattat det observerade på samma sätt och då undvika skevhet i studien.   

  

Vid analysen av resultatet blev vi medvetna om att det även kunde ha varit bra att 

komplettera med intervjufrågor ställda till läraren för att få en djupare inblick i hur 

textarbetet ser ut. Vi tror även att det hade varit bra att vara i klassrummet under en 

längre period alternativt valt ut ett par dagar i veckan under en viss period för att få en 

mer tillförlitlig bild av hur textarbetet ser ut mer generellt i en åk 3 och inte bara under 

en vecka. Resultatet kan ha sett annorlunda ut om vi genomfört studien på en annan 

skola då det ibland av tradition finns ett visst mönster i hur undervisningen ser ut inom 

den egna skolan.  

 

Vi vill poängtera att resultatet av studien inte går att generalisera till hur textarbet i åk 3 

ser ut på andra skolor. Det var heller inte vår avsikt med studien. Många tidigare studier 

tyder dock på att det vi sett speglar ett ganska vanligt arbete med texter i tidiga åldrar. 

Om vi hade besökt klassen under en längre tid är vi medvetna om att reliabiliteten kun-

de ha blivit högre än vad den är idag. Vi har också med i beaktning att vi genom att an-

vända oss av det färdigställda observationsschemat kan ha missat viktiga händelser som 

kunnat vara av stor vikt för studien. Innan vi genomförde studien valde vi att inte läsa 

för mycket litteratur kring ämnet för att kunna gå in med en så öppen bild som möjligt i 

studien. Resultatet kan ha påverkats av det då vi kunde ha utformat observationsschemat 

på ett annat sätt och då även valt att titta på andra företeelser. Vi såg att det fanns en viss 

risk med att vi i förväg delgav lärarna viss information kring vår studie då de hade kun-

nat anpassa textarbetet utifrån det vi sagt. Vi varken såg eller tror dock att så var fallet. 

 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Genom vår observationsstudie har vi sett att undervisningen i klassrummet till stor del 

avspeglar den traditionella färdighetssynen på läs- och skrivutvecklingen. Att vi anser 
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undervisningen vara förankrad i en traditionell färdighetssyn beror på att varken under-

visningen eller skrivandet är kopplat till någon reell verklighet utan snarare konstruerad 

för eleverna i åk 3 inom en snäv skolkontext.  Enligt forskare inom den traditionella 

färdighetssynen finns det en särskild tidpunkt då barnet är moget för läs- och skrivinlär-

ning. Undervisning präglad av denna teori som Fast (2007) kallar reading readingness 

är, till skillnad mot teorier med utgångspunkt i literacyforskning mer bokstavs- och 

bokbaserad och förlagd till skolor istället för att läras in i olika miljöer. Texterna som 

eleverna arbetar med skapas inte för någon utomstående mottagare och det är heller inte 

hämtade från händelser som förekommer i samhället. Fördelar som vi ser med en tradi-

tionell färdighetssyn är att undervisningsmetoderna är väldigt strukturerade vilket vi tror 

kan passa elever med svårigheter att arbeta självständigt. Risken som vi ser är att ele-

verna kan få dålig förberedelse för att nå de mål som de förväntas uppnå i åk 3 och åk 5 

vad gäller att kunna skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där innehål-

let tydligt framgår då de inte arbetat tillräckligt med texter hämtade från samhället. Vi 

kan ändå inte säga att eleverna inte når målen i åk 3 och åk 5 utan bara ana att eleverna 

genom en mekanisk färdighetsbaserad undervisning inte blir tillräckligt genremedvetna. 

 

I undervisning som inspirerats av literacyforskningen tror vi däremot att eleverna rustas 

inför fortsatta studier och vuxenlivet då de tidigt får möta olika texter som förekommer i 

samhället. Även läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fri-

tidshemmet Lpo-94 framhäver skolans roll i att utveckla elevernas kunskaper för att 

klara sig i samhället samt förbereda dem inför fortsatta studier. Undervisningen, som 

utgår från det literacyinspirerade synsättet, sker i ett socialt samspel där eleverna kan 

utbyta erfarenheter vilket de har användning för i syfte att förstå texter i olika samman-

hang och situationer vilket tidigare forskning visat. Detta visar även Bachtins modell av 

den dubbla dialogen där elevernas tidigare erfarenheter i samspel med andras tankar 

underlättar för eleven att känna igen sig i mötet med nya språkliga sammanhang. Vi ser 

dock att det inte alltid kan vara så lätt att få elever i åk 3 att föra samtal med varandra 

kring texter, men vi tror att om de tidigt får börja träna sig på att samtala, jämföra och 

resonera kring text hjälper det eleverna i deras egen förståelse av texter för olika syften. 

Vi anser även att det skulle gå att arbeta med storboksläsning där eleverna blir mer del-

aktiga i läsandet och får diskutera texten i grupper vilket kan leda till en större förståelse 

för olika texttyper. Arbetet med storbok är något som ursprungligen kommer ifrån Nya 

Zeeland och har en nära koppling till den Australienska genrepedagogiken. 

 

I arbetet med veckans ord utgår lärarna från en viss kategori av ord som de anser att 

eleverna ska kunna. De arbetar av ord bit för bit inom ett visst bokstavsljud som elever-

na ska lära sig. Vi funderar över om detta arbete skulle kunna genomföras på något an-

nat sätt för att få eleverna mer delaktiga. Till exempel skulle eleverna själva kunna få 

välja ut ord i en text som de arbetar med vilka de tycker är svåra att stava till eller inte 

förstår innebörden av. Även här ser vi att arbetet med storbok kunde vara givande då 

eleverna kan diskutera svåra ord som uppkommer i den gemensamma texten eller möj-

ligen välja ut de ord från storboken som är svåra och som eleverna behöver träna mer 

på. Undervisningen kopplas på så vis mer till elevernas erfarenhetsvärld. Om de skulle 

arbeta på detta föreslagna vis ser vi att eleverna skulle kunna öka sin läsförståelse.  

 

Vi ser även att läs- och skrivförmågan skulle kunna tränas genom att eleverna fick arbe-

ta vidare med sina bänkböcker. Eleverna skulle kunna skriva en bokrecension, svara på 

frågor om bokens handling eller skriva en fortsättning på boken. Även den bok som 

högläsningen utgår ifrån kan användas till att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga 
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anser vi. För att detta ska ske påtalar Lindö (2005) vikten av att läraren gör ett medvetet 

val av högläsningsbok för att främja läslusten hos eleverna men även för att kunna be-

driva ett givande textsamtal eller skriva ned reflektioner kring det lästa. I vår studie såg 

vi att lärarna valde böcker som var både lustfyllda, fantasifulla och anpassade till elev-

gruppen. Vi såg dock inte att eleverna fick arbeta vidare med boken när den var utläst. 

Enligt styrdokumenten ska arbetet med elevernas språkutveckling gynna elevernas möj-

ligheter att få uttrycka sina tankar och känslor vilket vi ser att de skulle få göra om de 

fick lov att skriva eller samtala om den lästa texten. Samtal i sociala sammanhang kring 

texten kan även leda till gemensamma reflektioner och givande diskussioner i klassen 

då olika läsare förstår texten på olika vis vilket betonas såväl inom literacyforskningen 

som av styrdokumenten som en viktig aspekt i elevernas läs- och skrivutveckling. Om 

eleverna inte får arbeta vidare med bänkboken anser vi att det kan vara svårt för lärarna 

att kunna se vad eleverna har förstått samt hur de tagit till sig innehållet i boken.  

 

De textsamtal som förekom i vår studie var vinklade åt att handla om struktur. De be-

rörde främst hur meningar och berättelser är strukturerade och uppbyggda. Vid textsam-

talen poängterade lärarna ofta vikten av att kunna skriva en riktig mening. De uppgifter 

eleverna fick att arbeta med var som regel förkonstruerade där eleverna skulle fylla i 

den del av meningen som saknades. Vi menar att en annan väg att gå är att eleverna 

själva kan få förtroende att skapa egna meningar med egna ord. Vi ser att det då skulle 

ge eleverna en större förståelse för vad en mening består av om den utgår från deras 

egna erfarenheter. Vi tycker inte att det är fel att textsamtal innehåller moment som 

grammatik och struktur för hur en text skrivs, men vi anser att textsamtal även bör berö-

ra textens innehåll. Det är viktigt att också beröra innehållet för att eleverna ska lära sig 

känna igen mönster och strukturer för en viss typ av text. Vi ser då även vikten av att 

eleverna får läsa olika texttyper såsom berättande, beskrivande och argumenterande text 

för att kunna ställa dem i relation till varandra och lära sig urskilja de specifika drag 

som finns inom de olika texttyperna. 

 

Vid de tillfällen då eleverna får läsa och ställa olika texttyper i relation till varandra ut-

ifrån ett literacyinspirerat synsätt kan vi se att det läggs en del fokus på form och struk-

tur men till skillnad från undervisning utifrån den traditionella färdighetssynen så sätts 

texternas drag och mönster in i ett socialt sammanhang. Det är även viktigt att läraren då 

försöker hitta texter som intresserar eleverna och gärna utgår från elevernas erfarenhets-

värld för att kunna motivera eleverna till att läsa. Fast (2007) menar att elever som tidigt 

intresserar sig för textorienterade aktiviteter såsom leksakskataloger, serietidningar, film 

och annan media får stöd för sitt argumenterande, klassificerande, berättande, skrivande 

och läsande. Detta anser vi styrker våra tankar om att ge eleverna texter som utgår från 

elevernas erfarenheter. 

 

Inom den australienska genrepedagogiken lyfts textsamtalets roll för skrivutveckling 

fram som en viktig del. De poängterat förståelsen för textens funktion i olika sociala 

sammanhang vilket även vi ser som en betydande del i eleverna eget textskapande inom 

olika genrer. Även styrdokumenten påtalar vikten av att föra didaktiska textsamtal med 

eleverna för den muntliga och skriftliga språkutvecklingen. Blåsjö (2006) har i sin 

forskning sett att undervisningen i Sverige ofta fokuserar på den grammatiska delen av 

texter och språk. Hon har även studerat hur den Norska skrivforskningen ser ut och 

kommit fram till att de i Norge insett betydelsen av den sociokulturella synen på läs- 

och skrivutveckling där språkliga mönster alltid sätts in i ett sammanhang. 
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Eleverna vi observerat skrev inte särskilt mycket enskilt men vi kan konstatera att den 

text eleverna mest uppehöll sig vid var den berättande texttypen. Endast vid några få 

tillfällen fick eleverna möjlighet att möta andra texttyper såsom instruktioner och fakta-

texter. Vi ser ändå att det var bra att eleverna fick möjlighet att möta några andra textty-

per under den vecka vi observerade klassen. Det visar på att lärarna har en ambition att 

göra eleverna medvetna om olika texttyper och mönster. Vid undervisningstillfället då 

eleverna arbetade med faktatexten kunde vi se att de fick arbeta i riktning mot genrepe-

dagogiken vars syfte är att ge alla elever tillgång till olika texter som förekommer i 

samhället. I kursplanen för svenska finns en strävan att eleverna ska kunna förstå, tolka 

och uppleva texter av olika slag. Det material lärarna utgick ifrån vid lektionstillfället 

var utformat av norska författare och innehöll många olika texttyper såsom fakta, in-

struktioner, poesi med mera. När vi tittat på andra läromedel som användes i klassen 

och som var utformade av svenska författare kunde vi se just det som Blåsjö (2006) 

poängterar, att den svenska synen på läsning och skrivning till stor del fokuserar på en-

skilda språkliga mönster i text medan den norska utgår mer från literacyinspirerad gen-

repedagogik. En sociokulturell syn på läs- och skrivutveckling framhäver den sociala 

och kulturella kontexten som en integrerad del av skribenten vilken betonar samspel och 

diskussioner kring hur texter fungerar som tankeredskap där kunskaper och synsätt för-

ändras.  

 

Eleverna fick även arbeta i riktning mot genrepedagogiken vid det tillfälle då eleverna 

fick skriva en egen berättelse utifrån en egen vald bild. Läraren hade vid tidigare tillfälle 

samtalat med eleverna om berättelser och tillsammans samlat material från olika bild-

källor. Detta material hade sedan bearbetats tillsammans och de hade skrivit en gemen-

sam text utifrån de drag som kännetecknar en berättelse. Dessa steg ingår även i de faser 

som Hoel (2001) pekar ut inom genrepedagogikens cirkelmodell (se 2.3). Vi tyckte att 

denna undervisningsform var positiv på så vis att det sociala samspelet fick stor plats 

och där erfarenhetsutbyte bland eleverna skedde bland annat i den fas där de skapade en 

gemensam text. Den brist vi såg vid lektionstillfället var att eleverna inte hade någon 

uttalad mottagare till berättelsen. Vi tror att berättelsens handling skulle ha gynnats av 

att texten haft en tydlig mottagare.  Om eleverna exempelvis fått i uppgift att skriva en 

berättelse som de sedan skulle läsa för de yngre eleverna på skolan så kanske innehållet 

hade haft en högre kvalitet. Texten hade då intagit en mer läsarorienterad riktning vilket 

kanske hade bidragit till att skribenten hade lagt ner mer tid på att tydliggöra sitt bud-

skap med texten. Ett förslag är att man kan ha ett textutbyte med andra skolor eller 

andra klasser. 

 

Under den vecka som vi har observerat eleverna såg vi mest texter av berättandekarak-

tär vilket vi anser går något emot styrdokumentens intentioner (se 1.3).  Det var ändå 

positivt att vi under så kort tid som en vecka ändå fick se några andra lektioner innehål-

lande andra texttyper än berättelser. Att tyngdpunkten ligger på narrativa textaktiviteter 

i dessa åldrar kan bero på den tradition och kultur som finns på skolan där de metoder 

som används mest speglar en traditionell färdighetssyn, vilket bland annat innebär att 

arbetet med vissa texttyper har sin plats vid en särskild tidpunkt. En annan orsak kan 

vara att lärare inte har tillräckliga verktyg för att känna sig trygga med att arbeta med de 

olika slags texter som eleverna förväntas behärska.  Möjligen introduceras dock fler 

texttyper senare under året? 

 

Det fanns i klassen ett flertal elever med stödåtgärder något vi också ser kan ha haft en 

avgörande roll för hur arbetet med olika texter såg ut. Viss forskning inom genrepeda-
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gogiken hävdar att elever med språkproblem men även andraspråkselever kan gynnas 

extra av att arbeta genremedvetet. Bland annat har en omfattande studie om arbete inom 

genrepedagogik genomförts på en skola i Rinkeby, där bara ett fåtal elever med svenska 

som modersmål deltog i studien. Studien visade efter att lärarna på ett aktivt sätt arbetat 

med genrepedagogik ökade resultatet i svenska med stor marginal. Under ett läsår var 

det knappt hälften av eleverna som skulle nå målen i svenska men efter att i ett år ha 

arbetat intensivt utifrån ett genreinspirerat synsätt klarade 78 % av eleverna att nå målen 

(Axelsson, red. 2009). I den Nationella kvalitetsgranskningen (2000) påtalas bristen av 

kompetensutveckling hos lärare vad gäller kunskaper om olika ämnesspråk vilket lärar-

na som ingick i granskningen även själva påtalar. De har inte så stor kunskap om de 

olika genrer och framställningsarter som eleverna förväntas kunna behärska. I några av 

de granskade skolmiljöerna använder man sig nästan uteslutande av färdigproducerat 

läromedel vilket vi även upplevde att man använde i vår observerade klass. Vi kan även 

dra en parallell mellan vår studie och kvalitetsgranskningen då progressionen av text-

genrer och framställningsformer ökar ju högre upp i åldrarna man kommer.  
 

Att vi under vår observationsvecka mest sett texter av berättande slag kan som vi ser det 

bero på att vi endast utförde observationen under just en vecka och för att få ett mer 

tillförlitligt resultat hade vi nog behövt göra observationer under en längre tid då det kan 

vara som kvalitetsredovisningen visar att eleverna får arbeta med olika texttyper och 

genrer bit för bit. Denna arbetsgång var även något som lärarna på skolan påtalade. 

Dock visar tidigare studier att berättelsen dominerar kraftigt i svenska klassrum, i syn-

nerhet i tidiga åldrar. 

 

 

5.3 Avslutande reflektion 

 
Vår avslutande reflektion av denna studie är att arbetet med texter i en åk 3 främst hand-

lar om att få eleverna medvetna om hur en berättande text skrivs samt att grammatiken 

har en betydande plats i undervisningen. Eleverna fick inte möta så många olika textty-

per under veckan som gick och de läs- och skrivuppgifter som eleverna arbetade med 

utgick oftast från färdigtryckt material där de fick skriva i ord som saknades istället för 

att skriva meningar på egen hand. När vi analyserat styrdokumenten från 2008 kan vi se 

att undervisningen bör utgå ifrån aktiviteter som främjar såväl enskilda färdigheter som 

en mer bred literacykompetens. Vi kopplar den undervisning vi sett till att vara mest 

inspirerad av en traditionell färdighetssyn på läs- och skrivinlärning eftersom den av-

speglar en ganska mekanisk inlärning av struktur, grammatik, form och funktion. Klass-

rummets textarbete, i relation till styrdokumentens intentioner, har vi kunnat utläsa ut-

går från den grammatiska delen där fokus låg på att kunna skriva läsligt för hand på 

raden och använda sig av stor bokstav, punkt och utropstecken samt kunna läsa och 

skriva elevnära berättelser av skönlitterärt slag med en tydlig handling. De textsamtal vi 

observerat har även de utgått ifrån form och funktion. Enligt de nationella kvalitets-

granskningarna från 1998 behövs mer kunskap för såväl skolledare, lärare och blivande 

lärare om vad samtalande, läsande och skrivande innebär för elevernas kunskapsin-

hämtning, något vi håller med om och som vi tycker skulle ha en större plats i lärarut-

bildningen.  
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5.4 Vision 

 
Vi har också en vision om hur vi anser att textarbete i tidiga åldrar borde se ut. Vi tycker 

att elever tidigt ska få inblick i att det finns olika typer av texter. De ska få lära sig att 

känna igen specifika drag av olika texttyper. Vi tycker att texterna eleverna skall möta 

inte alltid behöver vara desamma till en hel klass utan istället utgå ifrån elevernas för-

mågor och intressen. Detta för att lättare ge eleverna motivation och förståelse för att 

arbeta med texter. Vi ser även en vikt i att eleverna tidigt får börja skriva egna texter av 

olika slag och då inte bara fylla i färdiga meningar. Texterna som eleverna skriver bör 

ha en mottagare för att textskapandet ska kännas meningsfullt vilket vi tror leder till att 

eleverna vill lägga ner mer engagemang i sina texter. Vi tycker att textsamtal med ele-

verna är viktigt för att skapa förståelse kring en text där eleverna kan utbyta tankar och 

lära av varandra. Datoranvändningens intåg i skolan kan nog av en del lärare ses som 

något negativt vad det gäller hur elever bör möta texter då texterna inte alltid är grans-

kade eller språkligt riktiga. Läraren kan även ha dåliga kunskaper kring datoranvänd-

ningen vilket speglar en negativ syn på elevernas textarbete genom datorn. Vi ser dock 

inte datorn som något större problem utan snarare som en tillgång då eleverna mer 

självmant, eftersom datorn är en del av deras vardag, får kontakt med olika texttyper 

och där igenom även lär sig läsa och skriva. Lärarens uppgift blir då att hjälpa eleverna 

sortera texttyperna och förklara genretillhörigheten. En svårighet som vi ser är att det 

kan vara svårare även för läraren att fastställa genretillhörighet i texter som finns på 

Internet. 

 

 

5.5 Vidare forskning 
 

Förslag till vidare forskning ser vi skulle kunna vara att utföra en studie där man obser-

verar undervisningen kontinuerligt under en längre tid för att eventuellt kunna se arbetet 

med texter på ett annat sätt. Arbetar man med olika texttyper vid olika tidpunkter eller 

arbetar man med olika texttyper från lektionstillfälle till lektionstillfälle? Det vore även 

mycket intressant att göra en liknande studie om några år för att se om de nya kursmålen 

har öppnat upp för ett mer genremedvetet undervisningssätt, då de tydligare skriver 

fram att elever i åk 3 ska kunna skriva ”olika typer av texter med anpassning till deras 

typiska uppbyggnad och språkliga drag” (skolverket 2010:2). 
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Bilaga 1 

Observationsschema 

 

 

Textmaterial:  
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Lärarens framställning av text:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärarens mål med textarbetet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


