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Vad intresserar sig 

textforskningen för?

• Från produkt till process

• Kontext, social praktik

• Från gemensam form (genre) till 
unicitet och röstanalys

• intertextualitet

• Från monomodal till multimodal

• Vad kan vara text? Bild, ljud, artefakt





Busstidtabell?

• 04.50 Hälsinggården, Britsarvet, 
Koppartorget

• 05.25 Hälsinggården, Hälsingberg, 
Ingarvet, Stennäset

• 05.50 Hälsingberg, Korsnäs, 
Knoppstigen





Så, genre är funktion

• Vad gör texter?

• Vilka drag är funktionella?

• Hur kan texter förändras över tid?

• Vilka genrer ska vi prioritera i 
skolan?

• Hur pratar vi om texter?



Biologi årskurs 9



Tänk på …

• En text är det kulturen prioriterar 
som text

• Vårt förhållningssätt till textnormer 
bottnar i hur vi förstår texters 
funktion och sociala förankring



Fem framgångsfaktorer för 

skolans textarbete  (Berge & Skar 2015)

• Lärare har klara uppfattningar om vad det innebär 
att kunna läsa och skriva i skolans alla ämnen

• Elever får tillfälle att skriva varierade texter i alla 
ämnen

• Lärare arbetar med att skapa meningsfulla 
sammanhang där läsande och skrivande hänger 
ihop

• Lärare gör ofta elever uppmärksamma på hur 
texter kan bli bättre genom bearbetning

• Stöd från skolledning





Elever får tillfälle att skriva 

varierade texter i alla ämnen
för att bygga kunskap

• Intexter

• Reflektioner (utforska 
begrepp)

• Anteckningar 
(strukturera och 
organisera kunskap)

• Loggar (synliggöra en 
lärprocess)

för att visa kunskap

• Uttexter

• Genrer av olika slag, 
enkla och komplexa

• Svar på uppgifter och 
frågor





Biologiämnet





Textaktiviteter (Holmberg 2006)

• Berättelse: situation, händelseförlopp, 
poäng

• Återberättelse: situation, 
händelseförlopp

• Instruktion: mål, handling, resultat

• Ställningstagande: åsikt, skäl, slutkläm

• Förklaring: problem, utredning, slutsats





För att under denna tid så var det bara för kungen och vissa 

adelsmän som fick ökad makt medan t.ex. bönderna om något 

fick mindre makt. Att säga att Sverige var en stormakt kan därför 

vara felaktigt.

På vilka sätt kan tidsbegreppet stormaktstiden ge en missvisande 

bild av hur det var under denna tid?

Skäl - slutkläm



Våran miljö….

Har du någon gång tänk på hur våran miljö är?

Det kan jag berätta. Varenda dag kommer det ut avgaser från fabriker överallt. 

Och vi använder el mer än vi behöver. Vi bryr oss heller inte om djuren. Nästan 

alla sminkaffärer har testat sitt smink på djur. Och mer och mer djur utrotas på 

grund av att man bygger hus överallt, och hugger ner alla skogar.

Om ni vill hjälpa till, börja med en gång att återvinna era saker och släng ert 

skräp i soptunnan. Och köp ekologisk mjölk istället och ägg från frigående höns. 

Jag försöker inte säga att världen kommer bli perfekt, men den kommer bli bättre. 

Så cykla mer och åk bil mindre. Och åk inte båt för mycket för då får djuren i sig 

avgaser och dör tillslut. Ta hand om naturen istället för att förstöra den. Ingen 

tjänar på det. Så fråga er själva, är världen perfekt? Nej det är den inte men snälla, 

förstör inte naturen mer, hjälp den istället. 

Evelina 



Stöd från skolledning

 Kollegiala samtal inom läslyft (Randahl)

Tydlig bas i alla lärares ansvar för läsande och skrivande. Det 

handlade om metoder och modeller för undervisning: 

multimodalitet, inferenser, textaktiviteter, textbindning.

”Om texterna i läslyftet inte innehåll några nya begrepp så trillade 

lärarna ut ur texten på en gång i samtalet” När det fanns begrepp att 

utforska så ägnade man sig åt det. 

”Begreppen synliggör deras kunnande och hjälper dem att göra mera 

avancerade saker med eleverna”



Olika typer av texter i skolan

• Vilka begrepp ska vi använda för 
olika typer av texter?

• Genre, texttyp

• Artikel, instruktion, berättelse …



Två kategoriseringsbegrepp

D

E

B

A

T

T

A

R

T

I

K

E

L

GENRE TEXTTYP

argumenterande

berättande

instruerande



Så vad är texttyp?

• Typ av nominalfraser

• Anka, kedjereaktion, han, avgång

• Verbens form

• Avgå!, lekte, har inträtt, räcker

• Sambandsord

• Och, sen, men, därför att



Två typer av texter

Berättelse

• Fraser
• Enkla substantiv, ofta 

personer och konkreta ting

• Verb

• Händelser och handlingar 

(materiella processer)

• Bindeord

• Och, sen (additiv och 

temporal samordning)

Redogörelse

• Fraser
• Enkla substantiv ofta 

opersonliga ting

• Verb

• Tillstånd och förhållanden 

(relationella processer)

• Bindeord

• Därför att, eftersom (kausal 

samordning)



Ett alternativt sätt 

• Vilka ord används i texten 
(ordklasser, tempusformer, 
bindeord)

• Vilket syfte har texten? 
(intentionalitet)

• Vilken mottagare har texten? 
(adressivitet)



Texter i svenska och andra 

ämnen
Svenska

• Skriva för att förstå 
text som fenomen

• Arbeta med språkets 
byggstenar

• Finslipa olika typer av 
texter

Alla andra ämnen

• Använda texten som 
verktyg för att förstå 
ämnet

• Arbeta med 
ämnesspecifikt 
innehåll

• Välja rätt texttyp för 
syftet



Vems ansvar är 

textkompetensen?

• Svenskläraren – texthantverket

• Meningsbyggnad

• Ordkunskap

• Grundläggande drag i typer av texter

• Ämnesläraren – det ämnesspecifika 
ord-, konstruktions- och 
genreförrådet



• Textvärlden blir alltmer komplicerad 
– men tänk på vilka texter som bär 
samhällsmakten

• Det verbala språket är grunden –
men måste samspela med andra 
modaliteter

• Alla lärare har ansvar för att kunna 
tala om text (och skriva text)

• Ju mera konkret man talar – desto 
bättre





Tack 

för 

mig!

Tack 

för 

mig!


