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Abstract: 

Uppsatsen bygger på en studie av hur texttyp och genre förklaras i läroböcker inom gymnasieskolan. 

Syftet är att kritiskt granska hur begreppen förklaras i läroböcker för Svenska A och B. Som 

utgångspunkt för studien görs även en granskning av hur vetenskaplig text förklarar dessa begrepp. 

Det sker genom en kritisk närläsning av ett texturval från både det språkvetenskapliga och det 

litteraturvetenskapliga fältet. Granskningen utgår från distinktion, komplexitet och samband. Studien, 

som är diskursanalytisk i sin ansats, är således tvådelad där text inom olika kontexter behandlas. 

Metoden för studien av lärobokstexterna är en textsekvensanalys inspirerad av J-M Adam och Per 

Ledin, men med eget tillskott av den problematiserande sekvensen. Den avgörande frågan är om de 

vetenskapliga förklaringarna med deras problematik återspeglas, om än via text-traduktion, i 

lärobokstexternas förklaringar. Vidare diskuteras läroboksförfattarnas ansvar inom den diskursiva 

praktiken, eftersom eleverna är starkt beroende av producenterna. Resultatet av min undersökning 

visar att ansatser till problematisering finns, men även brist på ansats. I en av de undersökta 

läroböckerna återspeglas, genom text-traduktion, vetenskapliga förklaringar med tillhörande problem. 

I den texten diskuteras och tydliggörs även begreppens samband. I studier av texttyp och genre är det 

väsentligt att utgå både från de språkvetenskapliga och de litteraturvetenskapliga fältens texter för att 

iaktta de teoretiska problem som diskuteras i samband med fiktiva och ickefiktiva texter.  
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1 Inledning 

Texttyp och genre är omdiskuterade begrepp inom olika språk- och textbaserade 

forskningsfält. Ofta förekommer termerna även i läroböcker inom gymnasieskolans 

svenskämne. Men hur förklaras texttyp och genre? Frågan är relevant då det, inte minst inom 

skolans sfär, råder en viss otydlighet i användandet av dessa begrepp. Per Ledin resonerar om 

denna förvirring i Texter och textslag – en teoretisk diskussion (1999:18) där han lyfter fram 

texttypologin som ett omdebatterat område. Texttyp har blivit en samlingsterm för både inom- 

och utomspråkliga textslag. Ledin betonar hur texttypologiska problem även blir 

ofrånkomliga för skolans del då det gäller hur texter grupperas och jämförs.  

Även läroböckers funktion är ett debatterat område. Läroböcker bör, då de används, 

fungera som ett stöd och komplement till undervisningen för både lärare och elever. 

Läroplanen för gymnasieskolan, Lpf 94, framhåller att eleven bl.a. ska tränas att tänka kritiskt, 

närma sig ett alltmer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta, och att få utveckla sin förmåga till 

eget ansvar för sina studier. Eftersom läroböcker inom svenskämnet ofta används är det av 

stor vikt att man granskar deras innehåll och kunskapssyn. I den granskningen är det viktigt 

att lyfta fram läroböcker som bidrar med en genomtänkt begreppsanvändning vilken innehar 

en förankring utifrån vetenskapliga resonemang. Ett kriterium som bör finnas med i 

läroböcker är problematisering kring centrala begrepp. Genom den processen kan man 

motverka att böckerna fungerar som ett styrinstrument med enbart reproducerande som mål, 

och istället fokusera på problematisering som ett viktigt led i lärandet. Staffan Selander 

framför i ”Pedagogiska texter och andra artefakter för kunskap och kommunikation. En 

översikt över läromedel – perspektiv och forskning” (2003:200) tankar om att kombinera 

lärare och forskare i ett författarteam kring läroböcker vilket kan ge nya möjligheter.  

Inom grundskolans läroböcker har genrepedagogiken1 slagit igenom som metod och det 

ska bli intressant att se vilka konsekvenser detta får på gymnasieskolans läroböcker. Detta 

område behandlas dock inte vidare i denna uppsats. Fokus är riktat mot hanteringen av 

begreppen texttyp och genre i gymnasieskolans läroböcker inom kurserna Svenska A och B. 

Användningen av begrepp är betydelsefull då dessa ska fungera som verktyg för elevens 

lärande. I lärandet är förståelse och möjlighet att tillämpa kunskap väsentligt. Förståelse 

uppnås troligen lättare genom aktiv användning av olika begrepp, där problematisering kring 

begreppen är en central inbegripen process.  

                                                 
1 Genrepedagogiken eller Sydneyskolan, benämns mer korrekt som SFL-pedagogiken (SFL, Systemic 

Functional Linguistics). Denna pedagogik hämtar sina begrepp bl.a. från Michael Hallidays språkteori. SFL-

pedagogiken uppstod i Australien på 1980-talet som en metod att extra stödja elever från studieovana hem i 

deras språkutveckling. Genom att medvetet arbeta med metaspråk om texter stärker man eleverna att utveckla ett 

mer självständigt sätt att läsa och skriva. Stor vikt läggs vid elevernas olika kulturella erfarenhet av texter och 

målet är att de ska bli delaktiga i skolans diskursgemenskap där ett kritiskt förhållningssätt till texter är 

väsentligt. Genom bl.a. stöttning och explicit stöd i textarbete, inom den proximala zonen (Vygotskys teori), 

vidgas elevens språkliga register så att eleven får tillgång till olika kunskapsdomäner. Kritik, av bl.a. Ledin, har 

riktats mot SFL-pedagogikens användning av genrebegreppet. Kritiken baseras på att olika forskare har olika 

definitioner på begreppet genre. SFL-forskarna benämner ofta lokala aktiviteter som t.ex. beskrivning och 

förklaring som genre, vilket hos Ledin motsvaras av texttyp eller framställningsform. Min sammanfattning som 

bygger på: Pauline Gibbons (2006), Bodil Hedeboe & John Polias (2008) och Mona Blåsjö (2006). 
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För att kvalitativt kunna studera hur texttyp och genre används i lärobokstexter görs först 

en granskning av hur begreppen förklaras inom vetenskaplig kontext. Förklaringar av texttyp 

och genre, med tillhörande problem, granskas utifrån några valda texter inom det 

språkvetenskapliga och det litteraturvetenskapliga fältet. Motivering till tudelningen är att 

granska teoribildningen, för att sedan iaktta om och hur den avspeglas i lärobokstexter. Det 

didaktiska fältet inom svenskämnet berörs utifrån den kontext som läroböcker används inom.  

Dispositionen som följer efter syfte och frågeställningar är ett urval av tidigare forskning 

om läroböcker. Därefter introduceras undersökningsmaterialet i avsnitt 2. I avsnitt 3 redogörs 

för teori och metod. Resultat med diskussion för de båda delstudierna redovisas i avsnitt 4. 

Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion i avsnitt 5. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur texttyp och genre förklaras i ett antal utvalda 

läroböcker inom gymnasieskolans svenskkurser A och B i förhållande till några valda 

vetenskapliga resonemang. I studiet av vetenskapliga texter utgår jag dels från genreteorins 

problematik inom det litteraturvetenskapliga fältet och i det språkvetenskapliga fältet är 

utgångspunkten några rapporter från projektet Svensk sakprosa. Motiveringen till att dessa fält 

iakttas är att svenskämnet med dess läroböcker både behandlar skönlitterära texter och 

sakprosatexter där begreppen texttyp och genre ofta förekommer. 

I studien av läroböcker utesluter jag lärarhandledningar eftersom jag vill granska hur 

begreppen används i texter som eleverna direkt får ta del av, oavsett hur eller om deras lärare 

använder sig av dessa begrepp. Jag är ytterst medveten om att läroböcker endast är en del av 

svenskundervisningen, men eftersom flertalet skolor bekostar inköp av läroböcker bör denna 

granskning vara av vikt. Dessutom har läroböcker möjlighet att påverka undervisningen så att 

elever får en gedigen kunskap om centrala begrepp inom svenskämnet. Begreppen texttyp och 

genre är inte statiska, men om de ska fylla en funktion behöver de brukas med en medveten 

hållning.  

Mina huvudsakliga frågeställningar inom de två olika kontexterna är: 

 Hur förklaras texttyp och genre inom ett urval av vetenskaplig text? 

 Hur beskrivs distinktion och samverkan mellan begreppen i de valda vetenskapliga 

texterna? Vilka problemområden diskuteras? 

 Hur förklaras begreppen texttyp och genre i läroböcker inom gymnasieskolans 

kurser Svenska A och B? 

 Återspeglas de vetenskapliga förklaringarna med deras problematik i 

lärobokstexter? Och i så fall hur? 

1.2 Tidigare forskning om texttyp och genre i läroböcker 

Eva Östlund-Stjärnegårdh behandlar ett antal läroböckers användning av termerna texttyp och 

genre i rapporten Skriva debattartiklar i skolan – går det? Om texttypen debattartikel i 

nationella prov (1997). Orsaken till hennes genomgång är en fråga som ställts till 

provgruppen för de nationella proven i svenska som rör användning av termerna i 

lärarmaterialet till proven. Östlund-Stjärnegårdh (a.a.:2) ställer sig frågan om man kan 

använda genre och texttyp som synonymer eller inte. Hon går igenom fem olika läroböcker 

för gymnasieskolan från tidsperioden 1992–1994 och redovisar även några språk- och 

textforskares definitioner av begreppen. I sina avslutande kommentarer skriver Östlund-

Stjärnegårdh att läroboksförfattare konsekvent använder termen texttyp om det som eleverna 
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ska skriva. Genre är en litterär term, ett arv från de gamla grekerna. Att författare som vänder 

sig till lärare inte har samma entydiga terminologi vållar inga problem om man bara förklarar 

hur man definierar begreppen. Slutsatser som dras är att genre och texttyp inte kan användas 

synonymt och att termen texttyp bör användas i provgruppens material då syftet är att 

eleverna ska träna på att skriva i en fiktiv skrivsituation (a.a.:8f.).  

Ett år tidigare presenterar Catharina Nyström (1996) sin undersökning Skrivandet, 

kursplanerna och läromedlen. En studie av gymnasieskolans läromedel i svenska 1970–1995. 

Syftet är att undersöka hur skrivpedagogiken tydliggörs i gymnasieskolans läromedel under 

åren 1970–1995. Hon undersöker bl.a. vilka genrer som läroböckerna presenterar och lägger 

vikt vid (a.a.:6). Problematiskt är att denna studie använder genre och texttyp både som 

synonyma begrepp och som separata begrepp. Nyström varken definierar eller diskuterar 

begreppen och vid en genomläsning av rapporten upplever kritiska ögon att det råder en 

begreppsförvirring. Jag vill ändå lyfta fram rapportens förtjänster inom det svenskdidaktiska 

fältet då den speglar hur skrivandet har behandlats i läromedel från 1970–1995. Dock bör det 

tilläggas att Nyström i sin avhandling Gymnasisters skrivande. En studie av genre, textstruktur 

och sammanhang (2000) redogör för sin syn på texttyp och genre. Nyströms 

begreppsanvändning av texttyp och genre skiljer sig från nationella provgruppens användning. 

Det som benämns som texttyp i nationella prov, t.ex. då det i skrivuppgiften efterfrågas 

novell, betecknar Nyström som genre (a.a.:20). 

1.3 Tidigare forskning om läroböcker 

Intresset för läroböckers betydelse har engagerat forskare inom ett flertal vetenskapliga fält. 

Forskningen har haft olika infallsvinklar som t.ex. pedagogiska, didaktiska, språkliga, 

ämnesrelaterade, ideologiska och historiska. Jag har även vänt mig mot forskning om 

läroböcker som inte riktar sig specifikt mot svenskämnet för att ta del av problematik inom 

området som kan berika min studie. Gemensamt för de studier jag här presenterar är att de 

poängterar värdet av att göra analyser av hur läromedel har utvecklats och förändrats och även 

vilken kunskapssyn som legat till grund för framställningen. 

 Selander (2003:184) diskuterar hur läroböcker inte bara är redskap för undervisning utan 

också är en minnesbank för kunskap och kommunikation. Då vi läser en lärobok lär vi oss nya 

saker men också vad som räknas som kunskap i ett undervisningssammanhang. I läroboken 

har andra valt ut vad som är väsentligt inom kunskapsområdet. Selander resonerar kring 

kunskap som ”något som kommer ut av att man har bearbetat data, lärt sig se sammanhang, 

lärt sig förstå och använda dessa kunskaper till något” (a.a.:185). Kunskap är en fråga om en 

förmåga och tillgång till social kommunikation genom interaktion och samverkan. 

Selander för ett intressant resonemang om ”det upprepade samtalet” och ”det upprepade 

meddelandet” (a.a.:193f.). Läroboken fyller en funktion som det upprepade meddelande då 

det upprepade samtalet ej alltid är tillgängligt. Selander (a.a.:197f.,204) framhåller, utifrån 

olika idealbilder av undervisning, värdet av att utveckla elevernas begreppsliga förståelse för 

omvärlden. Han betonar även att varje lärare utvecklar sin personliga läsart och 

undervisningsstil, vilket gör att en och samma lärobok används på olika vis. Läroböcker har 

ett bestämt ämnesmässigt innehåll och erbjuder kategorier och tolkningsmönster. Men 

Selander påpekar också att läroböcker förmedlar metakunskaper där olika kunskapsideal 

träder fram. Är det t.ex. färdigheter eller den kritiska förståelsen som står i centrum? Sätts 

kunskaperna in i en kontext? Hur förhåller man sig till vardagskunskap och vetenskaplighet? 

Även Selanders tidigare undersökning av läroböcker i Lärobokskunskap. Pedagogisk 

textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841–1985 (1988) är central då han resonerar 

kring skillnaden mellan pedagogisk och vetenskaplig text. Selander använder sig av begreppet 
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pedagogisk text-traduktion då kunskapsinnehållet från den vetenskapliga kontexten överförs 

och förändras till kontexten lärobokskunskap som sedan realiseras i själva undervisningens 

kontext (a.a.:19f.). Analysen av historieböckerna är intressant då den sker utifrån en 

pedagogisk textanalys där både text och bild analyseras med avseende på urval, stil, kognem 

och förklaringar (a.a.:45f.). Han påpekar vikten av att en lärobok ger en strukturerad 

begreppslig ram för att sortera fakta och ge sammanhang och förklaringar som gör det möjligt 

för elever att laborera utifrån skillnader och likheter med begrepp för både 

förändringsprocesser och för mer stabila strukturer (a.a.:126f.). 

Betydelsen av att forskare granskar läroböcker påtalar även Lena Lind Palicki i Hur man 

än vänder sig har man rumpan bak – om hur man konstruerar kön i en progressiv lärobok 

(2005) när hon undersöker Attityd som är en lärobok i samhällskunskap för gymnasiet. 

Redaktören och författaren till denna bok har haft en ambition att arbeta med könsperspektivet 

utifrån feministiska ansatser som velat bryta mot gängse normer och strukturer (a.a.:161). 

Lind Palickis (a.a.:162) undersökning, vilken har till syfte att beskriva och diskutera vad som 

händer i en faktisk skolpraktik när problematiserandet av kön är en uttalad målsättning, är ett 

viktigt bidrag i diskussionen om hur läroböcker än mer kan anta en problematiserande 

utgångspunkt inom sitt kunskapsområde.  

Hur läroboksförfattare försökt påverka elevattityder och klassverksamhet diskuterar Ulla 

Ekvall i artikeln Den styrda och styrande läroboken (2001)2, inom ramen för projektet Svensk 

sakprosa. Ekvall undersöker naturkunskapsböcker för yngre elever från 1820-talet till år 

2000. Resultatet i undersökningen ställs i relation till de samhällsförändringar, den 

pedagogiska debatt och de regelverk som styrt undervisningen. Ekvall anser att läroböcker 

kan avslöja en hel del om den rådande kunskapssynen som författare och förlag avsiktligt 

eller oavsiktligt styrt mot samt även deras syn på samhället (a.a.:44).  

Ekvall har, inspirerad av Per Inge Båtnes, utgått från tre synsätt för att få syn på kunskap 

och lärande, nämligen ett figurativ, ett formativt och ett operativt. I korthet beskriver jag här 

de olika synsätten. Det figurativa synsättet beskrivs utifrån: inomvetenskapligt mål, 

ämneskunskaper som bas för fördjupade studier, terminologi, kategorisering, logiskt struktur 

och en saklig opersonlig författare. Det formativa synsättet är starkt samhällsanknutet, vill 

fostra medborgarna i ett hierarkiskt ordnat samhälle, betonar samhällsnyttiga färdigheter och 

tillämpbara kunskaper. Attitydpåverkan och imitation präglar lärandet. Läroboksförfattaren 

ska instruera och påverka genom anvisningarna, som är oangripbara. Även det operativa 

synsättet är knutet till samhället men i syfte att främja ett demokratiskt samhälle. Är mer 

inriktad på den enskilda individen och målet är ansvarstagande, engagerade, 

kunskapssökande, kritiska och reflekterande elever. Undervisningen bör utgå från barnens 

tidigare upplevelser och erfarenheter. Kännetecknande är en mer löst organiserad text med 

många du-tilltal och tankeväckande frågor. De tre olika synsätten kan förekomma i en och 

samma bok även om ett synsätt torde dominera (a.a.:44ff.).  

Resultat som Ekvall presenterar om naturkunskapsböcker för yngre elever nära 

millennieskiftet är i korta ordalag: få försök att styra klassrumsverksamheten, att själva 

läroböckerna mer är som rena kunskapskällor och att extramaterial förlagts till arbetsböcker, 

egentexter som är lämpade för självständig läsning, texter som fungerar i en operativ miljö 

och att förlagen kompletterar med uppslagsböcker för att tillfredsställa elevernas fria 

kunskapssökande (a.a.:75).  

                                                 
2 Bygger på Ekvall Ulla (webbversion 2001) Formativt, figurativt, operativt i läroböcker för barn. Svensk 

sakprosa rapport 12.  http://www.studentlitteratur.se/files/sites/svensksakprosa/Ekvall_rapp12.pdf 
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2 Material  

Materialet består av vetenskapliga texter och lärobokstexter utifrån syftet med uppsatsen. 

Forskningen om texttyp och genre är mycket omfattande inom olika vetenskapliga fält. Den 

avgränsning som görs, vilken inte är oproblematisk, präglas av en nyfikenhet att närmare 

granska några forskares resonemang vilka ofta anges som referenser för olika studier.  

De läroböcker som granskas är utgivna av olika förlag mellan år 2004–2007. Jag kommer 

inte att presentera läroböckerna separat utan anger i direkt anslutning till resultatet det som 

eventuellt är specifikt med respektive lärobok. Det är texten i läroboken som är central.  

2.1 Texter av forskare  

Avgränsningen för studien av forskares texter begränsas huvudsakligen till två ofta refererade 

källor. Utifrån det språkvetenskapliga fältet fokuserar jag på Ledins resonemang kring 

distinktioner mellan texttyp och genre. Ledins diskussion sker inom projektet Svensk 

sakprosa3, men även tillsammans med Lennart Hellspong i Vägar genom texten. Handbok i 

brukstextanalys (1997). Boken är i första hand avsedd som en lärobok för 

universitetsstuderande. Även Selander ingår i sakprosaprojektet och jag berör hans diskussion 

om pedagogiska texter inom avsnitt 1.3, men även i avsnitten material och metod och 

slutligen tillsammans med Ledin inom genrediskussion.  

För litteraturvetenskapliga resonemang hänvisar Ledin och Selander i ”Institution, text och 

genre” (2003:107), inom sakprosaprojektet, till Genreteori under redaktörerna Eva Hættner 

Aurelius och Thomas Götselius (1997). Jag har följt det spåret för att närmare granska ett 

urval av de frågeställningar och diskussioner som där förs kring begreppet genre, och texttyp 

när det förekommer, ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv.  

Då Ledins resonemang granskas, behandlas även några av de forskare som han hänvisar 

till, dock inte samtliga. På så vis breddas materialet till textstudiet och nya 

avgränsningsproblem uppstår. Inom denna uppsats ryms inte en djupare studie av det 

texttypologiska fältet eller genreteoretiska problem. De vetenskapliga resonemang som lyfts 

fram har dock för avsikt att fungera som en grund för att iaktta de förklaringar som ges i 

lärobokstexter. Då svenskämnet med dess läroböcker både behandlar skönlitterära texter och 

sakprosatexter är det centralt att iaktta båda fältens hantering av begreppen texttyp och genre. 

I tabell 1 anges de vetenskapliga texter som undersöks för begreppet texttyp. Texterna 

anges i den ordning de behandlas. Utgångspunkten är språkvetenskapliga texter där Ledins 

resonemang är centralt, men det leder i sin tur vidare till andra forskare, vilket framgår av 

uppställningen i tabellen. 

                                                 
3 I inledningen av Teoretiska perspektiv på sakprosa (2003) beskrivs projektet Svensk sakprosa av 

redaktörerna Boel Englund och Per Ledin. Projektet som pågått mellan 1996–2000 är tvärvetenskapligt till sin 

karaktär där olika synsätt och begreppsanvändning har brutits mot varandra i syfte att vidga förståelsen kring 

området sakprosa även om textanalysen är utgångspunkten. Utifrån ett historiskt perspektiv är det övergripande 

syftet att öka vår kunskap om den svenska sakprosans historia från 1750 till nutiden. Syftet är att teoretisera 

sakprosaforskningen genom att klargöra olika infallsvinklar och att diskutera teoretiska begrepp och 

övergripande synsätt. Projektet är inspirerat av diskursanalysens utveckling, där texten och samhället studeras 

och relateras till varandra (a.a.:13,23f.). 
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Tabell 1. Vetenskapliga texter som behandlas för begreppet texttyp 

Författare Titel 

Hellspong Lennart & Ledin Per (1997) Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys. (lärobok)  

Ledin Per (webbversion 2001, baserad på text 

1996) 

Genrebegreppet – en forskningsöversikt. 

 Svensk sakprosa, rapport nr 2 

Ledin Per (1999) Texter och textslag – en teoretisk diskussion. 

 Svensk sakprosa, rapport nr 27 

Frandsen Finn (1998) Tekst, sekvens og heterogenitet. Introduktion til J.-M. 

Adams teori om teksttyper. 

Werlich Egon (1983) Andra upplagan. A Text Grammar of English. 

Longacre Robert E. (1983) The Grammar of Discourse. 

Biber Douglas (1988) Variation across speech and writing. 

Ledin Per (2000) Veckopressens historia Del II.  

Svensk sakprosa, rapport nr 29 

Virtanen Tuija (1992) Issues of text typology: Narrative – a ’basic’ type of text? 

Holmberg Claes-Göran & Ohlsson Anders (1999) Epikanalys. En introduktion. (lärobok)  

Chatman Seymour (1990) Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and 

Film. 

 

I tabell 2 anges de vetenskapliga texter som undersöks för begreppet genre. Texterna anges i 

den ordning de behandlas. Utgångspunkten är litteraturvetenskapliga texter som, översatta till 

svenska, publicerats i Genreteori (1997). Då dessa texter ursprungligen är publicerade olika år 

anges dessa årtal vid författaren. Även här inleds resonemanget utifrån en lärobok för 

studenter i litteraturvetenskap, nämligen Epikanalys. Slutligen behandlas de 

språkvetenskapliga texterna. 

 

Tabell 2. Vetenskapliga texter som behandlas för begreppet genre 

Författare Titel 

Holmberg Claes-Göran & Ohlsson Anders (1999) Epikanalys. En introduktion. (lärobok) 

Chatman Seymour (1990) Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and 

Film. 

Viëtor Karl (1931)  Den litterära genrehistoriens problem. (I: Genreteori 1997) 

Jauß Hans Robert (1968) Teori om medeltidens genrer och litteratur (I: Genreteori 

1997) 

Todorov Tzvetan (1970) De litterära genrerna. (I: Genreteori 1997) 

Hempfer Klaus W (1973) Genreteoretisk problematik. (I: Genreteori 1997) 

Bachtin Michail (skriven 1952–53, 1979) Frågan om talgenrer. (I: Genreteori 1997) 

Fowler Alastair (1982) Genrebegrepp. (I: Genreteori 1997) 

Hellspong Lennart & Ledin Per (1997) Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys.(lärobok)  

Ledin Per (webbversion 2001, text 1996) Genrebegreppet – en forskningsöversikt. Svensk sakprosa, 

rapport nr 2 

Miller Carolyn (1984/1994) Genre som sosial handling. (2001) Översatt av Kjell Lars 

Berge 

Ledin Per (1999) Texter och textslag – en teoretisk diskussion. 

 Svensk sakprosa, rapport nr 27 

Ledin Per & Selander Staffan (2003) Institution, text och genre 
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Tabellernas avsikt är endast att tydliggöra vilka vetenskapliga texter som behandlas inom 

denna uppsats särskilt som texterna är från olika fält. Jag har inte arbetat medvetet utifrån ett 

visst antal texter utan sökt mig fram och samtidigt gjort problematiska val för begränsning.  

Att börja granskningen utifrån läroböcker inom de två fälten har inte varit något medvetet 

val från början. Hellspong och Ledin nämns eller refereras till i olika studier som behandlar 

språklig analys av sakprosa. För att även iaktta en lärobok inom det litteraturvetenskapliga 

fältet, som berör texttyp i samband med genre, används Epikanalys av Holmberg och 

Ohlsson. Däremot görs ingen vidare diskussion om läroböcker inom universitet och högskola 

i denna uppsats.  

2.2 Lärobokstexter 

Materialet till undersökningen är några utvalda läroböcker som riktar sig mot 

gymnasieskolans svenskkurser A och B.4 Dessa kurser räknas till kärnämnena på alla 

nationella gymnasieprogram. Läroböcker inom Svenska C utelämnas dock i undersökningen 

eftersom kursen läses av ett färre antal elever främst inom det individuella valet. Eftersom 

Svenska A och B är de kurser som ligger till grund för fortsatta studier, antingen för att läsa 

vidare inom svenskämnet på gymnasieskolan och/eller för att senare studera ämnet på 

högskolenivå, så är dessa läroböcker angelägna att studera då det gäller deras hantering av 

centrala begrepp. 

I en första gallring, äldsta titeln från 1997, har jag uteslutit dem som inte använder sig av 

begreppen. Ibland har begreppen likväl nämnts kort inom en eller två meningar men texterna 

har inte brukat begreppen mer uttalat varvid dessa har lämnats. Urvalet är inte grundat på 

något bestämt förfarande, utan jag har sökt mig fram och har inte för avsikt att undersöka alla 

läroböcker utan ett urval som kan visa tendenser utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. 

De undersökta läroböckerna är utgivna mellan 2004–2007 och säkerligen har det kommit ut 

nya intressanta läroböcker. Jag har inte undersökt försäljningsstatistik runt de läroböcker som 

analyseras.  

Valet att utgå endast från läroböcker är att dessa texter direkt sätts i händerna på eleverna. 

Lärarhandledningar används oftast inte direkt med eleverna och därmed faller dessa texter ur 

ramen för denna undersökning. Precis som jag framhävt i syftet är jag ytterst medveten om att 

läroböcker, då de används, endast är en del av undervisningen. Dessutom använder lärare 

läroböcker på olika sätt, vilket Selander diskuterar. Mitt val av material står ändå fast, 

eftersom flertalet skolor bekostar inköp av läroböcker och att de faktiskt används inom 

undervisningen. Även Selander (2003:198) menar att läroböcker fortfarande är ett 

dominerande inslag i skolverksamheten. Ekvall (2001:8) resonerar också utifrån att lärare ofta 

tycks uppfatta läroböcker som ”kursen”. Jag väljer att tänka mig möjligheten att läroboken är 

en bok som elever aktivt kan studera i och som även kan tas hem. De kan gå tillbaka till 

begrepp i texten för att återigen få dem förklarade för sig. Att eventuellt få låna en bok under 

en hel kurs kan också betyda något speciellt för de elever som har begränsad tillgång till 

böcker hemma. Däremot ser jag inte läroboken som ”kursen”. I denna uppsats kommer jag 

inte att behandla hur begreppen texttyp och genre brukas inom svenskämnets kursplan och 

betygskriterier. Uppsatsen berör heller inte hur begreppen används inom det nationella 

kursprovet för Svenska B och Svenska som andraspråk B. 

                                                 
4 Östlund-Stjärnegårdhs redogörelse behandlar läroböcker från 1992–1994 och då var inte dessa anpassade 

till den kursutformning som kom i och med Lpf 94. 
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I tabell 3 redovisas de läroböcker som undersöks. Då författarna oftast samarbetar med 

förlagen redovisas även dessa. De läroböcker som granskas presenteras kort i direkt 

anslutning i resultatdelen så att deras eventuella specifika målgrupp eller syfte framgår i nära 

anslutning till texten. Ytterligare en avgränsning är att varje kategori som skapats, mer om det 

i metoddelen, får representeras av en lärobokstitel där både A-bok och B-bok, om sådan 

uppdelning finns, tas upp.  

 

Tabell 3. Undersökta läroböcker. 

Titel Författare Förlag 

Bra svenska A (2004) Hedencrona Eva & Smed-Gerdin Karin Gleerups 

Utbildning AB 

Bra svenska B (2005) Hedencrona Eva & Smed-Gerdin Karin Gleerups 

Utbildning AB 

Svenska etc. (2005) Thörnroth Annsofie och Liber AB Liber AB 

Känslan för ord Svenska A (2006) Cederholm Pia & Danell Anders Gleerups 

Utbildning AB 

Känslan för ord Svenska B (2007) Cederholm Pia & Danell Anders Gleerups 

Utbildning AB 

Bok-och-webb Svenska A (2006)  Skoglund Svante & Månberg Christina (red) Bok & webb 

Bok-och-webb Svenska B (2006) Andra uppl. Månberg Christina (red) Bok & webb 

 

För enkelhetens skull använder jag enbart lärobokstiteln i resultatredovisning och diskussion. 

Det finns ingen värdering i detta förfarande, utan bygger mer på tradition eftersom det ofta är 

ett vanligt tillvägagångssätt att benämna en lärobok med titel inom skolans sfär, både för 

lärare och elever. Men säkerligen finns det undantag, t.ex. om en författare marknadsfört sig 

eller av annan anledning ofta förekommer med sitt namn.  
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3 Teori och metod 

Diskursanalysens bredd och möjligheter diskuteras av Marianne Winther Jørgensen och 

Louise Phillips i Diskursanalys som teori och metod (2000). De påtalar hur man som forskare 

kan arbeta med det som faktiskt har sagts eller skrivits för att undersöka vilka mönster som 

finns i utsagorna (a.a.:28). De framhåller några viktiga premisser som binder ihop 

diskursfältet, nämligen: en kritisk inställning till kunskap, historisk och kulturell specificitet, 

samband mellan kunskap och sociala processer och samband mellan kunskap och social 

handling (a.a.:11f.). En användbar teoretisk utgångspunkt för denna uppsats är Norman 

Faircloughs version av kritisk diskursanalys som presenteras i Discourse and Social Change 

(1992). Faircloughs teori vill förena studiet av samhällets sociala strukturer och dess texter 

genom en textorienterad diskursanalys. Tre analytiska traditioner är centrala för 

diskursanalysen: en nära ingående textanalys inom lingvistiken, en makrosociologisk analys 

av social praktik i relation till sociala strukturer och slutligen en tolkande mikrosociologisk 

tradition där man ser social praktik som något som människor aktivt producerar och skapar 

mening av genom delade ”commonsense” procedurer. Fairclough använder termerna text, 

diskursiv praktik och social praktik för att beskriva denna tredimensionella modell (a.a.:72f.). 

Textanalysen är central enligt Fairclough för att precisera diskursens karaktär. 

Faircloughs (a.a.:239) diskussion om kritisk språklig medvetenhet är intressant att applicera 

på läroboksförfattares möjligheter att i pedagogisk text för gymnasieelever framhäva en 

medveten begreppslig kunskap om texttyp och genre. Den diskursiva praktiken som 

läroboksförfattare ingår i, som producenter, ställer dem inför val att antingen reproducera 

traditioner, vilket Selander (1988,2003) påtalar, där man måhända inte betonar den 

problematiserande aspekten i begreppshanteringen, eller om man vill omforma texten och visa 

på problem. Eftersom jag vill undersöka om en problematisering kring begreppen 

förekommer granskas lärobokstexterna utifrån textsekvenser för att mer ingående analysera 

texternas möjligheter och begränsningar. Då diskursanalys betonar språkets roll i texter inom 

olika diskursiva praktiker anser jag att en analys utifrån textlingvisten Jean-Michel Adams 

teori om textsekvenser kan vara värdefull för att nära granska lärobokstexters användning av 

och inställning till begreppslig kunskap. I avsnitt 3.2.2 redogörs vidare för textsekvenser. 

Winther Jørgensen och Phillips diskuterar värdet av att man kan skapa sitt eget paket eftersom 

olika perspektiv ger olika former av insikt om det berörda området för att tillsammans skapa 

en bredare förståelse (2000:10). Att studera text i kontext inom olika diskurser kan ses som ett 

försök att förena ett språkligt, litterärt, pedagogiskt och didaktiskt perspektiv med kritisk 

ansats.  

Den vetenskapliga texten och lärobokstexten förekommer inom kontexter där textens syfte, 

funktion och deltagare till viss del är olika. Selander (1988) resonerar kring skillnaden mellan 

pedagogisk text och vetenskaplig text utifrån begreppet pedagogisk text-traduktion då 

kunskapsinnehållet från den vetenskapliga kontexten överförs och förändras till kontexten 

lärobokskunskap och vidare över till undervisningens kontext. Då jag resonerar utifrån 

pedagogisk text-traduktion stannar jag vid den andra kontexten eftersom 

undervisningssituationen inte ingår i denna studie. Även om jag har förståelse för den text-

traduktion som krävs bör det samtidigt finnas möjligheter till överlappningar så att det som 

förklaras och diskuteras i läroböcker är av det slag att resonemanget håller för den 

vidareutveckling som senare sker inom högre studier. Mottagarna är starkt beroende av 

producenterna, dvs. forskarna och författarna. De vetenskapliga texterna är starkt 
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sammanknippade utifrån de olika fältens diskurser och lärobokstexterna även utifrån 

läromedelsförlagens syn på kunskap. Utifrån Faircloughs (1992:78ff.) diskussion om 

diskursiva praktiker och institutioner utgår jag från följande resonemang: Läromedelsförlagen 

har som institution sina specifika rutiner för det textskapande som där sker, vilket i sin tur 

formar genren lärobok, utifrån de förväntningar som finns inom den sociala praktiken skolan. 

Utifrån ett kritiskt perspektiv är det viktigt att granska dessa institutionella texter. En 

granskning innebär ofta att fler möjligheter till förnyelse upptäcks. Samtidigt blottläggs 

kanske uteslutningar som visar en viss kunskapssyn.  

Metoden tar sin utgångspunkt ur syftet, vilket är att undersöka hur begreppen förklaras i ett 

antal utvalda läroböcker inom gymnasieskolans svenskkurser A och B i förhållande till några 

valda vetenskapliga resonemang. Materialet påverkar valet av metod. För att undersöka de 

vetenskapliga texterna används en granskande närläsning som metod. Förklaringar av texttyp 

och genre, med tillhörande problem, studeras utifrån ett urval av texter inom det 

språkvetenskapliga och det litteraturvetenskapliga fältet. I studien försöker jag belysa problem 

utifrån ett mönster där båda fältens texter diskuteras i samband med varandra. 

Den granskande studien av vetenskaplig text används som grund för undersökningen av de 

valda läroböckerna. Inom dessa pedagogiska texter sker analysen, med närläsning som grund, 

utifrån en möjlig kategorisering preciserad genom en textsekvensanalys. Hur förklaringar ges 

speglar sannolikt en viss kunskapssyn.  

I Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder diskuterar Idar Magne Holme 

och Bernt Krohn Solvang (1997:14)) kvalitativa metoder där det centrala blir att samla in 

information för att få en djupare förståelse av det problem man vill studera. Metoden 

kännetecknas av en närhet till den källa man hämtar information från. Även om man inte helt 

kan frigöra sig från sin egen referensram, är det viktigt att man är medveten om den (a.a.:31). 

Jag är medveten om att andra analyser och tolkningar av materialet kan göras då dessa är 

sammanknippade med tolkarens referensram och därmed kunskapssyn. Dessutom kan andra 

texter, såväl vetenskapliga som pedagogiska användas i en liknande studie. Även om man, 

som Winther Jørgensen och Phillips (2000:28) uttrycker det, ska försöka sätta parentes kring 

sig själv och sin egen kunskap finns den egna referensramen med i närläsningsprocessen även 

om man reflektivt försöker förhålla sig till den.  

3.1 Texttyp och genre i vetenskaplig text  

I granskningen görs en avgränsning till begreppen texttyp och genre. Andra närliggande 

begrepp som register och diskurs behandlas inte. Däremot kan dessa begrepp nämnas då det 

krävs för sammanhanget i de vetenskapliga texterna. Urvalet av termerna texttyp och genre 

grundar sig på den pilotstudie jag gjort av läroboksmaterialet, där dessa begrepp är de som 

används inom pedagogisk text.  

I resultatdelen redovisar jag diskussionen av begreppen separat för att hitta det som 

särpräglar dem. För att bättre förstå helheten krävs ofta en delanalys av hur de olika 

begreppen brukas. Diskussionen om texttyp och genre är pågående vetenskapliga processer. 

Troligen är det mer fruktbart att se hur begreppen kompletterar och samverkar med varandra. 

Metoden för studiet av utvalda forskares resonemang är beskrivande och diskuterande med 

närläsning som grund. Granskningen fokuserar på aspekter som distinktion, samband och 

komplexitet eftersom diskussionen om begreppen utgår från olika forskningsfält. I studien av 

texterna försöker jag belysa problem utifrån en struktur där de båda fältens texter diskuteras i 

samband med varandra. Att även söka efter likheter kan vara ett sätt att få syn på möjlig 

essens. 
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Då begreppens förekomst är mer representerad i ett visst fält blir även följande studie 

spårad av detta. Begreppet texttyp behandlas mer inom det språkvetenskapliga fältet. Jag har 

valt att redovisa de olika forskarnas resonemang i enskilda textpartier för att deras 

resonemang tydligt ska framgå. Ett annat sätt att redovisa är att diskutera deras ståndpunkter i 

olika frågor men eftersom de lyfter fram olika aspekter innebär det att deras resonemang till 

viss del kan bli tagna ur sitt sammanhang. I diskussionen sker jämförelser mellan dem. 

Granskningen innebär en viss rekonstruktion t.ex. granskas Ledins vetenskapliga texter i 

kronologisk ordning med utgångspunkt från 1996. Genom att iaktta de problem Ledin 

diskuterar får man också syn på problematiken. De texter ur Genreteori som jag valt 

behandlas i kronologisk ordning, för att visa ett urval av problem som diskuterats under 1900-

talet. Däremot görs inte en tillbakablick historiskt av begreppens ursprung och deras 

vetenskapliga utveckling inom denna uppsats ram.  

3.2 Texttyp och genre i lärobokstext 

I lärobokstexterna granskar jag de förklaringar som ges till texttyp och genre. Det explicita 

syftet med läroboken är att man med dess hjälp förmedlar grundkunskaper. Selander resonerar 

även kring de mer implicita syftena som t.ex. att förmedla ett visst sätt att strukturera och 

värdera eller att inpränta ett visst arbetssätt (1988:38). Peter Cassirer diskuterar i Stil, stilistik 

& stilanalys (2003) utifrån att skribentens syfte med texten kanske är den mest betydelsefulla 

styrfaktorn. Han skiljer på de två huvudgrupperna informerande respektive påverkande text. 

Textens stil är förhållandet mellan form, innehåll och effekt (a.a.:30,13). På den lexikala 

nivån resonerar Lars Melin och Sven Lange i Att analysera text (2000:14f.) om ords 

möjligheter att som perspektivmarkörer ange olika författarattityder. Detta resonemang är mig 

behjälpligt då jag funderar på textens bestämdhet och öppenhet. Vad vill författarna med sin 

förklaring? Selanders tankar om hur läroböcker förmedlar metakunskaper utifrån olika 

kunskapsideal är en viktig utgångspunkt. Är det t.ex. färdigheter eller den kritiska förståelsen 

som står i centrum? Sätts kunskaperna in i en kontext? Hur förhåller man sig till 

vardagskunskap och vetenskaplighet?  

Hur man kan definiera ett begrepp diskuteras av Holme och Solvang (1997:161f.). Den 

kännetecknande definitionen beskriver de egenskaper som begreppet innehåller. Men 

begreppen kan ofta inrymma flera aspekter utifrån det aktuella sammanhanget. Den 

exemplifierande definitionen innebär att man beskriver en grupp med hjälp av karakteristiska 

förhållanden för den enhet man ska definiera Den teoretiska definitionen bör klargöra vad 

begreppen avser i relation till andra närliggande begrepp för att få ett mer precist innehåll. En 

operationell definition innehåller en instruktion för hur man ska klassificera olika enheter.  

3.2.1 Kategorisering 

Utifrån min pilotstudie av läroböcker och granskning av begreppens definitioner och 

komplexitet inom de utvalda vetenskapliga texterna skapar jag huvudkategorier som stöd för 

undersökningen av läroböcker. Samtidigt operationaliseras och modifieras kategorierna under 

studiens gång då deras varianter finns i lärobokstexterna. Genom kategoriskapandet och 

analys inom kategorin är det möjligt att få syn på hur texttyp och genre brukas. Som stöd för 

att precisera användandet av begreppen undersöks texten utifrån en textsekvensanalys.  

 Anna-Malin Karlsson (2002) diskuterar om begrepp som hjälp och hinder inom 

forskningen och detta resonemang kan enligt mig även appliceras på lärobokstexter. 

Osäkerheten kring begreppens innehåll kan leda till att de urholkas i de vetenskapliga fälten 
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(a.a.:50). En sådan urholkning bör även undvikas i lärobokstexter. Karlsson resonerar utifrån 

vilka begrepp vi kan och bör använda samt vilka konsekvenser våra val får (a.a.:50). Dessa 

tankar är av värde även för skapandet av lärobokstext.  

 

Granskningen görs inom följande huvudkategorier:  

 använder texttyp och genre synonymt  

 förklarar begreppet/n i konstaterande form 

 förklarar begreppet/n utifrån en problematiserande hållning  

 förklarar samband mellan texttyp och genre 

3.2.2 Textsekvenser 

För att precisera textens struktur inom varje kategori väljer jag att analysera dess 

textsekvenser. Därmed betraktas hanteringen av begreppen utifrån textskaparens syfte via 

textens form. Textanalysen av den pedagogiska texten anpassas till vad som är möjligt att 

iaktta då en del lärobokstexter endast kort förklarar begreppen medan andra även diskuterar 

och problematiserar. Jag utgår från Adams teori om textsekvenser men då jag saknar kunskap 

i det franska språket använder jag Finn Frandsens introduktion till Adam5 samt även Ledins 

metoddiskussion av textsekvenser i Veckopressens historia Del II (2000:69–77).  

Enligt Adam är det lönlöst att försöka reducera texthelheter, som ofta är heterogena, till en 

bestämd texttyp. Istället bör man urskilja sekvenser och iaktta hur dessa kombineras och 

bygger upp hela texter. En text kan bestå av hur många sekvenser som helst. Textsekvenserna 

kan även vara inbäddade i varandra då en textdel kan innehålla t.ex. både en narrativ och en 

argumenterande del. Oftast går det däremot att urskilja en sekvens som dominant men här 

påpekar Ledin att Adam inte utvecklar sitt resonemang och därmed kan detta resonemang 

utsättas för kritik (Ledin 2000:69f.).  

Adam menar att en sekvens är en strukturell helhet. Den är hierarkisk då den består av ett 

antal makropropositioner som i sin tur innehåller mikropropositioner. Ett eller flera avsnitt av 

en text kan sammanfattas i en övergripande utsaga som bildar en makroproposition. 

Textsekvenserna är också autonoma då de har en egen inre organisation genom att 

makropropositionerna i en sekvens är relaterade till varandra på bestämda sätt så att 

sekvensen blir en funktionell helhet (Ledin 2000:70). 

Adams väg fram till antalet textsekvenser som är möjliga att använda diskuteras av 

Frandsen. Enligt Frandsen föreslår Adam 1992 i Les textes: types et prototypes att man kan 

utgå från fem textyper. Jag använder här Ledins översättning (2000:70) som anger följande 

grundläggande sekvenser: narrativ, deskriptiv, argumentativ, explikativ och dialogisk. Ledin 

har bytt ut den dialogiska sekvensen, vilken han inte ser som en sekvens, mot den 

instruerande sekvensen formerat utifrån sitt syfte med undersökningen och dess material.  

Utifrån denna uppsats syfte och läroboksmaterial hamnar deskriptiv och explikativ 

textsekvens i fokus. Eventuellt används även den instruerande sekvensen i förklaringarna av 

begreppen. Jag vill även analysera utifrån en textsekvens som jag vill benämna som den 

problematiserande sekvensen. Den skiljer sig från Adams argumenterande då den 

pedagogiska texten genom ett problematiserande inte vill övertyga en viss bestämd 

ståndpunkt utan att just lyfta fram problem. Även den explikativa sekvensen kan lyfta fram 

problem men oftast besvaras dessa genom en förklaring. Den deskriptiva sekvensen kan 

beskriva problem men stannar vid påståenden som innehas utan att öppna upp för en kritisk 

                                                 
5 Frandsen Finn (1998) Tekst, sekvens og heterogenitet. Introduktion til J.-M. Adams teori om teksttyper. I: 

Hermes. Journal of Language and Communication Studies 20 1998. s. 9 – 57. 
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tanke. Min tanke, i ett avgränsningssyfte, är att den problematiserande sekvensen lämnas mer 

öppen då det finns olika förklaringar och att ställningstaganden inte är fastslagna. Sekvensen 

borde även kunna visa tveksamheter och olika möjligheter. Den pedagogiska textens syfte kan 

vara att visa en diskussion som pågår, inte att övertyga eller eventuellt mer eller mindre 

avsiktligt dölja en problematik som finns. De språkliga markörerna i en problematiserande 

sekvens kan vara t.ex. vissa modala uttryck som möjligen, tveksamt, troligen, mångtydigt.  

Analysen jag praktiserar är en modifierad variant av Adams analysmetod, där Ledins 

praktiska tillämpning av denna har inspirerat, men med ett eget tillskott av möjlig textsekvens, 

nämligen den problematiserande. Inom beskrivningen av de olika textsekvenserna har jag lagt 

in exempel på språkliga markörer från de granskade lärobokstexterna. Följande textsekvenser 

används för analysen av lärobokstext: 

 

Den deskriptiva sekvensen är hierarkisk och bygger på att ett ämne bryts ner i olika aspekter. 

Exempel på deskriptiva textformer är listan och definitionen. Den innehåller språkliga 

signaler som t.ex. påståendemeningar eller verb som t.ex. är eller har, =, är följande: Den kan 

även benämnas som en beskrivande sekvens. 

 

Den explikativa sekvensen vill förklara och reda ut olika sakförhållanden. Ofta ligger den nog 

nära den deskriptiva sekvensen i pedagogisk text. Språkliga markörer kan vara t.ex. från 

denna tid, det är från, innehåller, vanligen, har med … att göra. Denna sekvens kan också 

kallas förklarande eller utredande. 

 

Den argumenterande sekvensen används för att lägga fram en ståndpunkt som beläggs och 

underbyggs genom språket i syfte att övertyga. Andra avvikande ståndpunkter och dess 

argumentation bryts ner och förkastas. Språkliga markörer är t.ex. viktig, absolut inte.  

 

Den problematiserande sekvensen, som jag utgår ifrån, lyfter fram och diskuterar problem, 

olika användningsområden och synsätt och därmed olika sätt att t.ex. gruppera text. Den 

ligger nära den explikativa och argumenterande sekvensen. Det är inte självklart att en 

explikativ sekvens lyfter fram och diskuterar problem i en mer öppen process. I en 

argumenterande sekvens lyfts problem fram men där finns också en önskan att driva fram en 

ståndpunkt. Språkliga markörer kan då vara t.ex. möjligen, beroende på, gränsar till, 

mångtydigt, diskutabelt, osäkert, undran, frågan är om. 

  

Den instruerande sekvensen skriver fram förutsättningar, dvs. kunskaper, färdigheter, redskap 

osv., som behövs för att en uppgift ska kunna utföras. I en lärobok förekommer instruktioner 

inte bara i direkta uppgifter utan även ibland som uppmaning inför tänkande t.ex. tänk på 

detta, observera, läs i kapitlet. 

 

Läroböckerna som är pedagogisk text har sannolikt många likheter och analysen ur språkligt 

hänseende blir mer att synliggöra ansatser till olikheter inom de olika texternas 

begreppshantering. En viktig fråga är om det finns problematiserande sekvenser eller 

åtminstone ansatser till sådan sekvens. Jag väljer att bruka metoden efter textens möjlighet, 

vilken är varierande i de olika läroböckerna. Ytterligare diskussion om hur man kan se på 

textsekvenser och texttyper diskuteras inom resultatet av vetenskapliga texter. Som avslutning 

på detta avsnitt vill jag framhålla att endast kortare textdelar av de olika lärobokstexterna 

analyseras. Därmed kommer inte den pedagogiska texten som helhet fram. Jag har respekt för 

det arbete som bedrivs av läroboksförfattare då de genom text-traduktion ska adaptera 

begrepp som är abstrakta. Min avsikt är inte att specifikt påtala brister utan att lyfta fram 

ansatser som kan berika förklaringar och diskussion. 
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4 Resultat med diskussion 

I resultatdelen behandlas först granskningen av de valda vetenskapliga texternas olika 

förklaringar och resonemang av texttyp och genre. Den studien avslutas med en diskussion av 

begreppens komplexitet och samverkan. Denna textstudie bildar sedan en utgångspunkt, 

utifrån ett försök till sammanfattning av respektive begrepp, för den andra delstudien där 

läroböckers hantering och förklaring av texttyp och genre analyseras. Slutligen diskuteras 

huruvida de vetenskapliga förklaringarna med deras problematik återspeglas i lärobokstext. 

4.1 Förklaringar av texttyp och genre i vetenskaplig text 

I följande avsnitt behandlas möjliga förklaringar av begreppen texttyp och genre. Även 

resonemang om tillhörande problem lyfts fram. I denna del redovisas och diskuteras 

begreppen var för sig. Granskningen av texttyp startar i det språkvetenskapliga fältet och 

genre i det litteraturvetenskapliga. Mina frågor och jämförelser inflikas till viss del i direkt 

anslutning till resultaten men i huvudsak sker diskussionen i avsnitt 4.2 Diskussion om 

begreppens komplexitet och samband.  

4.1.1 Texttyp  

Språkvetarna Hellspong och Ledin (1997:21) diskuterar texttypologi inom brukstexternas sfär 

i Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys. Hellspong och Ledin använder sig av termen 

framställningsform. De skiljer på de fyra framställningsformerna berättande, beskrivande, 

argumenterande och utredande. Därmed vill de ta fasta på strikt språkliga kännetecken där 

fokus ligger på vilka språkliga medel som används för att länka satser och meningar till 

varandra. Samtidigt menar författarna att framställningsformerna kanske tar fasta på några 

huvudstrategier i människans sätt att reagera språkligt på sin omvärld. Texttyper bygger enligt 

dem på utomspråkliga grunder utifrån ett antal givna kriterier som t.ex. ämne eller syfte. 

Dessa texttyper uppstår då som en konsekvens av att renodla vissa yttre betingelser för texter. 

Texttyp, till skillnad från genre, är endast ett beskrivande eller deskriptivt begrepp. Hellspong 

och Ledin använder sig således både av begreppen framställningsform och texttyp, men där 

framställningsform representerar det som en del andra forskare benämner som texttyp, vilket 

jag återkommer till. Är det så att texttyperna enligt dem är en teoretisk konstruktion av de 

texter som formas av olika framställningsformer (människans språkliga reaktion på sociala 

skeenden) som i ett socialt sammanhang skapar vissa grupperingar av texter i s.k. genrer?  

Hellspong och Ledin (a.a.:51f.) lyfter även fram det mångtydiga begreppet diskurs där de 

särskilt tagit intryck av diskursanalysen som lyfter fram texten i kontext.  

Ledin (webbversion 2001, bygger på text från 1996) diskuterar vidare, utifrån den 

språkvetenskapliga forskningen inom projektet Svensk sakprosa, den viktiga distinktionen 

mellan genrer och texttyper. Texttyp urskiljs ”genom definitionsmässiga egenskaper” och 

förknippas med en ”vetenskaplig kategorisering, baserad på analytiska modeller av t ex 

litterärt eller textlingvistiskt slag” (a.a.:9). En text i en viss genre kan innehålla en eller flera 

texttyper och olika genrer kan innehålla samma texttyp. Begreppet texttyp är enligt Ledin en 

vetenskaplig definitionsmässig textklassificering. Den språkliga klassificeringen har uppstått 

genom att klassificeringsprincipen renodlats (a.a.:33). Ledin diskuterar problemet med texttyp 
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eftersom antalet möjliga kriterier och därmed texttyper teoretiskt sätt kan vara oändligt. 

Vidare kan texttypologins teoretiska karaktär vara en nackdel då den inte berör de 

distinktioner som språkbrukarna använder sig av. Här ställer jag mig frågan om inte 

möjligheten för texttypers antal att utvidgas utifrån bestämbara kriterier även kan ses som en 

tillgång inför analys av olika sorts text. 

Ledin (1999:19) använder i Texter och textslag – en teoretisk diskussion begreppen 

texttyper och framställningsformer som synonyma begrepp vid studiet av inomspråkliga 

textslag. Han hänvisar till den komplicerade aspekten av att texttyp blivit en samlingsterm för 

både utom- och inomspråkliga textslag. Ledin framför att inom den internationella 

forskningen kallas utomspråkliga textslag för diskurstyper och de inomspråkliga textslagen 

för texttyper. Här kan man skönja att Ledin ändrar sin begreppsanvändning då det sker en 

sammansmältning av framställningsform och texttyp, där begreppet framställningsform ersätts 

av benämningen texttyp. Är det så att Ledins ursprungliga användning av begreppet texttyp 

nu benämns som diskurstyp? Ledin (a.a.:32) resonerar även kring att man kanske borde 

ersätta ordet genre med textgenre för att betona relationen till texten. Han hänvisar till Finn 

Frandsen vilken använder det begreppet som en kontrast mot texttyp i språklig bemärkelse.  

Även Frandsen (1998:11) tar upp begreppsförvirringen runt begreppen texttyp och genre. 

Han skiljer på teksttype och tekstgenrer. Texttyper definieras klassiskt från tre olika kriterier: 

1) den kognitiva operationen som texttypen representerar t.ex. beskrivande, berättande, 

förklarande eller argumenterande 2) de språkliga medlen (ett strukturellt kriterium) som är 

förbunden med den kognitiva operationen t.ex. bruket av bestämda typer av verb och 

konnektorer, 3) den kommunikativa funktionen (ett funktionellt kriterium) där avsändarens 

intention realiseras med hjälp av den kognitiva operationen och de språkliga medlen. 

  

Då Frandsen diskuterar problemet med antalet texttyper hänvisar han till den mest utbredda 

klassifikationen utifrån Werlich. Frandsen (1998:15) påpekar i sin diskussion att det är svårt 

att entydigt klassificera fenomenet texttyper och framhåller att Longacre och Biber ställer upp 

andra klassifikationer av antalet texttyper. Texttyperna är också till viss del överlappande 

typer.  

För att följa Frandsens diskussion, och även Ledins, redovisas i kort sammanfattning 

Werlichs, Longacres och Bibers texttypsindelning. Även Adams teori, vilken jag utgår från i 

min metod, tas upp. 

Egon Werlich6 (1983:39ff.) anger i A Text Grammar of English fem texttyper: description, 

narration, exposition, argumentation och instruction. Han relaterar sina texttyper utifrån 

kognitiva processer. 

I The Grammar of Discourse kallar Robert Longacre (1983:3ff.) texttyperna för notational 

types. Dessa är narrative, procedural, behavioral och expository. De klassificeras inom 

parametrarna contingent temporal succession och agent orientation, möjligen kan även 

parametern projection användas och då blir det åtta texttyper. Longacre placerar in olika 

texter inom ett schema under respektive notational types där de två parametrarna, 

agentorienterad och kronologiskt förlopp korsas, genom att markera med + eller – i 

rutmönstret. Longacres djupstruktur verkar, här medges inte vidare studie av detta, utgå från 

en mer underliggande kommunikativ process. Ett exempel är den vetenskapliga texten som är 

expository med minus för både agentorientering och kronologiskt förlopp. 

I Variation across speech and writing har Douglas Biber (1988:207) identifierat åtta 

texttyper utifrån karakteristik som lingvistisk, situationell, kommunikativ och process. Biber 

delar upp interaktiva och expositiva texttyper i flera olika typer. De olika texttyperna är: 

intimate interpersonal interaction, informational interaction, scientific exposition, learned 

                                                 
6 1976 kom första upplagan av A Text Grammar of English. 
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exposition, general narrative exposition, imaginative narrative, situated reportage och 

involved persuasion. 

Några av Bibers texttyper ligger mycket nära varandra, vilket Frandsen konstaterar. 

Samtidigt kan jag, utifrån mitt försök att forma en analysmetod, med intresse se på t.ex. 

scientific exposition och learned exposition. Ett djupare studium av detta medges däremot inte 

här. Biber har en positiv inställning då han anser att i en fullt utvecklad typologi av texter, 

genrer och texttyper kommer relationer inom och mellan dem att bli identifierade och 

förklarade. 

Frandsen (1998) introducerar Jean-Michel Adams teori om texttyper. I ”Tekst, sekvens og 

heterogenitet. Introduktion til J.-M. Adams teori om teksttyper” diskuterar Frandsen utifrån 

begreppen texttyper och framställningsformer men framhåller att Adam själv vill kalla det för 

teorin om textsekvenser. Adam menar att skillnaden mellan texttyp och textgenre kan ses som 

skillnaden mellan det som är invariabelt och det som är variabelt (a.a.:11). Adam utgår, efter 

viss variation under några år, från fem textsekvenser. Jag använder här Ledins översättning 

(2000:70) som anger följande grundläggande sekvenser: narrativ, deskriptiv, argumentativ, 

explikativ och dialogisk. Adams teori har redan beskrivits mer under avsnitt 3.2.2. Hans teori 

om texttyper bygger bl.a. på Bakhtins resonemang utifrån primära och sekundära genrer 

(Frandsen 1998:19). 

Ledin använder sig av Adams teorier, tillsammans med Werlichs och Longacres teorier, för 

att diskutera vilka framställningsformer (här använder Ledin framställningsform synonymt 

med texttyp) som ska urskiljas på vilka grunder. En av Ledins (1999:20) insikter, är att de 

olika forskarna inte använder sig direkt av språkliga kriterier utan även har med en djupare 

nivå av semantisk karaktär.  

Här ställer jag mig frågan om man kan bortse från djupare semantiska nivåer. Torde inte 

betydelsen av det språkliga handlandet ligga som en grund i det språkliga uttrycket? Att den 

kognitiva operationen är förbunden med de språkliga medlen och kommunikativa funktionen 

diskuteras av Frandsen. En text torde inneha alla dessa tre aspekter. Det som Adam menar 

med invariabelt inom texttyper är inte så tydligt. Särskilt som antalet texttyper/textsekvenser 

är möjliga att omformulera beroende på underliggande aspekter. Problemet med relationen 

mellan textypers form och deras kommunikativa funktion diskuteras nedan av Tuija Virtanen. 

Då det gäller relationen mellan olika texttyper inom samma text har jag redan i metoddelen 

redogjort för Adams syn på detta. Han beslutar sig för att använda textsekvenser som mer 

brukbart då en text sällan innehåller endast en texttyp. Adam får dock kritik för att inte ha 

utvecklat sina tankar om dominansmodellen, vilken innebär att den texttyp som är mest 

dominant i en text avgör dess texttyp. Virtanen (1992:296f.) för ett liknande resonemang i 

”Issues of text typology: Narrative – a ’basic’ type of text?” och anser att man bör studera 

texter utifrån prototyper som visar det mest karakteristiska för en viss texttyp. Hon påtalar det 

viktiga i att prototyper skiljer sig åt utifrån den sociokulturella kontexten som texterna 

befinner sig inom och att dessa även förändras över tid. Prototyperna är en teori för att mer 

abstrakt analysera text. Virtanen diskuterar relationen mellan olika texttyper inom en och 

samma text men använder sig av begreppen unitype och multitype. Unitype är homogen text 

där en texttyp är representerad och multitype är en heterogen text som förutom den 

dominerande texttypen innehåller flera texttyper som är infogade eller inbäddade i texten 

(a.a.:300). Hon lyfter också fram problemet mellan texttypers form och deras kommunikativa 

funktion. Termen texttyp använder Virtanen på den nivå som är närmast texten, dvs. textens 

form. Valet av texttyp i en text hänger tätt samman med skribentens textstrategi för att möta 

kravet på diskurstyp som är tätt sammankopplat med diskursfunktionen, syftet med texten. 

Virtanen menar att man med fördel kan klassificera text med hänsyn till två parallella nivåer, 

nämligen texttyp utifrån textinterna kriterier och diskurstyp utifrån textens funktion. Det är 

inte så att texttyp och diskurstyp alltid korresponderar med varandra. Den berättande 



  19 

texttypen kan ju ingå som en del i t.ex. en argumenterande diskurstyp. Att den narrativa 

texttypen är den mest basala av alla texttyper hävdas av Virtanen då den kan ingå i alla 

diskurstyper. De andra texttyperna kan också ingå inom olika diskurstyper med ett undantag 

som är den argumentativa, vilken Virtanen hävdar nog endast kan ingå i en argumentativ 

diskurstyp. Hon berör även lingvistens dilemma då man studerar delar av texten när 

textfenomen bör bli undersökta i hela texten. Virtanen tar också upp den viktiga aspekten att 

texttypforskaren mer koncentrerar sig på ickefiktiv text och att i fiktiva texter är det läsaren 

som bestämmer över matchningen mellan texttyp och diskurstyp (a.a.:296,302).  

Virtanens tankar om två parallella nivåer är givande att tänka utifrån. Jag ser vissa likheter 

med Frandsens redovisning av olika kriterier för texttyp. Jag ställer emellertid frågan om det 

går att använda sig av en nivå för att diskutera texttyp. 

Litteraturvetarna Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson redogör för texttyp i 

Epikanalys. En introduktion. (1999:11), vilket är en lärobok för litteraturstudenter. De 

diskuterar texttyp utifrån det vidgade textbegreppet, vilket innebär att det inte endast är 

skriftligt fixerade utsagor som är text utan även att uttrycksformer inom film, musikstycken 

och operaföreställningar är resultat av människans teckenskapande aktivitet. Eftersom dessa 

teckenskapande aktiviteter låter sig tolkas kan de ses som texter som blir lästa.  

I sitt resonemang om texttyper hänvisar Holmberg och Ohlsson till Seymour Chatman som 

i Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film (1990) diskuterar utifrån tre 

slags texttyper ”Narrative, Description and Argument” (a.a.:2). Chatman anser att man bäst 

förstår vad en viss textyp är utifrån konstrasten till vad den inte är. Man får således lokalisera 

en texttyp genom att avgränsa den från de andra texttyperna. Chatman anser t.ex. att det är 

mycket svårt att avgränsa texttypen exposition från deskriptiv och argumentativ texttyp, 

varvid han inte använder sig av texttypen exposition då det i denna torde finnas en grad av 

berättande och/eller argumenterande (a.a.:6f.). Texttyperna kan uppträda i varandras tjänst, at 

each other’s service (a.a.:10). I en argumenterande text kan t.ex. en berättelse inskjutas. 

Texttyperna korsar också gränsen mellan fiktion och icke-fiktion. Chatman (a.a.:2) studerar 

texttyperna utifrån ställningstagandet att ingen texttyp är mer privilegierad än någon annan 

vilket kan jämföras med Virtanens resonemang som pläderar för att det narrativa skulle vara 

en basal typ av text. Chatmans at each other’s service kan jämföras med Adams 

tillvägagångssätt att därför använda sig av textsekvenser för att komma åt problemet då olika 

texttyper skjuts in i varandra. Textsekvensanalysen kan troligen bidra då det gäller problemet 

att vissa texttyper utifrån de olika forskarnas kriterier överlappar eller skjuts in i varandra. 

  

4.1.1.1 Försök till sammanfattande förklaring av begreppet texttyp  

Avslutningsvis görs här ett försök till att sammanfatta hur vetenskaplig text förklarar texttyp 

då uppsatsens huvudsyfte är att ställa detta i förhållande till hur texttyp brukas i lärobokstext.  

För att vetenskapligt klassificera olika texter används begreppet texttyp då man vill studera 

hur texter är uppbyggda. För att urskilja olika texttyper utgår man från bestämda kriterier. 

Kriterierna är inomspråkliga och berör språkliga markörer. Men vissa forskare använder även 

utomspråkliga kriterier då de kategoriserar sina förslag till texttyper. Då tar man även upp den 

kognitiva handlingen och den kommunikativa funktionen som texten speglar. Exempel på 

olika texttyper är: den berättande, den beskrivande, den förklarande, den instruerande och den 

argumenterande. En text består som regel av flera texttyper men ofta är det en texttyp som 

dominerar. Texttyperna kan till viss del överlappa varandra då t.ex. en berättande del skjuts in 

i en argumenterande texttyp. 
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En av svårigheterna är att de vetenskapliga klassificeringarna är en abstrakt metod att 

hantera texter som därmed innebär en del problem då den via text-traduktion ska brukas med 

elever.  

4.1.1.2 Sammanfattning av problem som berör texttyp 

Problem som har lyfts fram är olika forskares synsätt och metod att avgränsa de texttyper de 

använder sig av. Några forskare använder sig av inomspråkliga kriterier och andra tar även in 

utomspråkliga kriterier. Därigenom blir antalet texttyper som kan brukas olika.  

Ofta innehåller en text flera texttyper. Ett ytterligare problem blir därmed hur man ser på 

fenomenet att olika texttyper överlappar varandra inom delar av text eller hel text. 

Problematiskt kan då vara hur en textdel eller hel text ska benämnas utifrån 

dominanstänkandet. Ytterligare en fråga är om en texttyp kan/bör ses som en hel text eller att 

man använder begreppet för del av text. Det finns även olika sätt att benämna begreppet 

texttyp såsom framställningsform eller textsekvens. En diskussion rör huruvida man kan se 

någon eller några texttyper som mer basala än andra. 

Slutligen vill jag hävda att en del problem inrymmer möjligheter då en analysmetod vilken 

medger förändring, om än med tydliga kriterier, bidrar till fler möjligheter att diskutera texter 

vilka också förändras över tid samtidigt som det växer fram nya sorters texter. Vad som strikt 

är inomspråkliga kriterier är en intressant fråga som kräver vidare diskussion.  

 

4.1.2 Genre 

Här inleds granskningen utifrån Epikanalys. En introduktion. av Holmberg och Ohlsson 

(1999), vilket är en lärobok för litteraturstudenter. Chatman berörs kort. Därefter granskas 

några utvalda resonemang som finns i antologin Genreteori7. Detta sker i kronologisk ordning 

utifrån originalartiklarnas utgivningsår. Slutligen behandlas urvalet av det språkvetenskapliga 

fältet. 

Holmberg och Ohlsson (1999:14f.) resonerar kring svårigheten med genrebegreppet 

eftersom det rör sig på så många olika nivåer. De tre grundläggande genrerna epik, dramatik 

och lyrik befinner sig på den högsta nivån. Vissa litteraturforskare ser dessa som urformer 

vilka är givna av naturen och speglar grundläggande mänskliga attityder till tillvaron. Andra 

forskare, vilken idag är den dominerande uppfattningen, ser genrer som historiskt betingade. 

Epik, dramatik och lyrik kan sedan delas in i ett antal undergenrer t ex epik kan delas in i 

romaner och kortprosa som sedan kan delas in i ytterligare nivåer t ex äventyrsroman och 

novell. Det är inte bara innehållet som kan genrebestämmas utan man kan även utgå från 

formen t ex jagromaner och brevromaner. Holmberg och Ohlsson (a.a.:19) menar att det finns 

en risk att genreforskaren överbetonar olikheterna medan narratologen underbetonar dem. 

Författarna (a.a.:15) lyfter kort fram diskursbegreppet, som med dess skillnader, enligt dem 

tävlar med genrebegreppet om sin användbarhet. ”Med diskurs menar man vanligen det 

                                                 
7 Genreteori (1997) Eva Hættner Aurelius & Thomas Götselius (red.) är en antologi som består av 

litteraturvetenskapliga artiklar som berör genreproblematik. Redaktörerna vill, enligt förordet, presentera 

centrala teoretiska nyansatser inom området som översatts till svenska. Genreteori är i första hand avsedd för 

studenter, men jag väljer att inte benämna den som lärobok inom universitet och högskola då den kräver en hel 

del förkunskaper inom fältet samt att det är olika artiklar utan omkringliggande förklaringar. Detta kan 

ytterligare diskuteras men ryms inte inom denna uppsats.  
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faktum att alla texter är tillkomna i ett socialt rum där avsändare och mottagare är påverkade 

av kulturella normer och strukturer” (a.a.:101). 

Chatman (1990:10), som både studerar det narrativa inom litteratur och film, håller isär 

begreppen texttyp och genre. Genre är speciella subklasser eller kombinationer av texttyper.  

Genrehistoriens metodiska problem diskuteras av Karl Viëtor i ”Den litterära 

genrehistoriens problem” (1931) (I: Hættner Aurelius & Götselius 1997:27f.). Vad är det som 

utgör en litterär genre? Vilka element konstituerar en viss genre? Är det yttre formelement? 

Är det den inre formen? Viëtor (a.a.:32) försöker ange den riktning som han anser att en 

genrepoetik bör röra sig mot men utan anspråk på att göra en riktig definition. 

Sammanfattningsvis torde den riktningen utgöras av det karakteristiska innehållet och den 

karakteristiska inre respektive yttre formen först tillsammans utgör en karakteristisk enhet 

dvs. genren. Viëtor (a.a:37f.) diskuterar även genrehistoriens dilemma: är det möjligt att 

skriva genrehistoria när det sedan tidigare inte finns någon definierbar genrenorm? 

Resonemanget sker utifrån den hermeneutiska bilden av en cirkel ur vilken det ej finns någon 

utväg och hänvisar till Schleiermachers beskrivning av hur förståelsen alltid börjar med en 

tillfällig, hypotetisk divination av helheten och sedan hur delarna och helheten växelvis 

upplyser varandra. Genrernas utveckling har inget mål utan utvecklar sig ständigt genom nya 

enskilda förverkliganden. Viëtor (a.a.:36) påpekar att det episka, det lyriska och det 

dramatiska finns som blandningar i nästan alla verk, även om vissa verk kan innehålla en 

större relativ renhet av ett viss genreelement. Genom exempel från det tyska odets historia 

visar han hur mönster, efterbildning, förnyelse och motrörelser samverkar i en genrers 

utveckling där varje epok utvecklar en ny karakteristisk särart för denna genre.  

Viëtors resonemang är intressant då han inte utgår från en vilja att definiera utan istället 

vill visa en riktning inom genrepoetiken där han påtalar att genrer utvecklas ständigt och att 

det episka, lyriska och dramatiska ofta blandas i texter. Samtidigt som han inte vill definiera 

diskuterar han att riktningen torde utgöras av ett karakteristiskt innehåll samt inre och yttre 

form som tillsammans utgör en karakteristisk enhet, dvs. genre.  

Förväntningshorisontens betydelse för en genre diskuteras av Hans Robert Jauß i ”Teori 

om medeltidens genrer och litteratur” (1968) (I: Hættner Aurelius & Götselius 1997:48). Ett 

litterärt verk existerar inte i något vakuum. Läsaren har en förhandskonstruerad 

förväntningshorisont vilken orienterar läsaren mot förståelse och som därmed möjliggör en 

kvalificerad reception. Jauß tar på så vis upp det processuella i genrebegreppet. Han lyfter 

fram frågan om det finns universalier i litteraturens mångfald av konst- och bruksgenrer. 

Finns det begränsat återkommande funktioner och därigenom ett litterärt 

kommunikationssystem där genrer kan beskrivas utifrån variationer av ett grundmönster? 

(a.a.:52). Inom detta resonemang, utifrån den typologiska poetiken, kan troligen texttyper 

hamna i fokus som ett litterärt system men i en bestämd historisk situation.  

Här diskuteras således ett samband mellan texttyp och genre. Jauß använder däremot 

begreppet framställningsform (a.a.:52–57). Men han påtalar att det sker i en bestämd historisk 

situation och utifrån variationer av ett grundmönster. Därmed skiljer sig hans resonemang 

inom den typologiska poetiken från det textlingvistiska perspektivet där man vill använda 

texttypbegreppet mer oberoende av den historiska tiden. Man kan också iaktta att Jauß tar in 

bruksgenrer i sin diskussion. 

Jauß diskussion går vidare då genrebegreppet sätts in i historien där den enskilda texten 

placeras in i den genrebildande texträckan som en process av fortlöpande horisontstiftning 

och horisontförändring. Genrens historiska process präglas av variation, utvidgning, 

korrigering, ombildning, genomkorsning eller reproduktion. Genrestrukturens gränser 

definieras genom brott mot konventionen och ren reproduktion. Processen kan leda till 

förstelning eller via bortträngning till en ny genre (a.a.:58f.). Jauß anser det nödvändigt inför 

att iaktta den process som sker i interaktionen mellan författare och samhälle samt mellan 
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förväntan hos publiken och litterärt resultat då man studerar historiseringen av genrepoetiken 

och dess formbegrepp (a.a.:61). Genrer, ska enligt Jauß, förstås som grupper eller historiska 

släkter. Istället för att definieras som klasser i logisk bemärkelse ska genrer endast definieras, 

avgränsas och beskrivas historiskt (a.a.:48).  

Jauß resonemang kan jämföras med Viëtor som också anser att det är svårt att göra en 

definition av genre utan istället vill ange en riktning. Tänkandet i en riktning eller process där 

genrer hela tiden utvecklas historiskt i texträckan kan kanske ses som en gemensam 

utgångspunkt för dem båda? Samtidigt efterfrågar de båda något mer: den karakteristiska 

enheten, universalier, variationer av återkommande mönster. Man kan också iaktta att Jauß 

lyfter fram interaktionen mellan författare, samhälle, läsare och det litterära resultatet. 

I ”De litterära genrerna” hävdar Tzvetan Todorov (1970) ((I: Hættner Aurelius & Götselius 

1997:93) att man bör skilja på historiska genrer och teoretiska genrer. Historiska genrer är 

resultatet av observationer av den litterära verkligheten medan teoretiska genrer är resultatet 

av en deduktion från en teoretisk ordning. De historiska genrerna är underlydande de 

teoretiska genrerna. Det som eleverna lär sig i skolan är knutna till de historiska genrerna. 

Även Todorov framför att genrer existerar på olika abstraktionsnivåer. Han hänvisar till 

Tomasjevskijs resonemang om genrernas trappa som i neråtgående rörelse innebär att vi går 

från de mer abstrakta klasserna till konkreta historiska distinktioner (a.a.:85). Todorov anser 

att varje studium av litteratur genomgår en dubbel rörelse: från verket mot litteraturen i 

allmänhet (eller genren) och från litteraturen i allmänhet (från genren) mot verket (a.a.:87). 

Genrerna är förbindelsepunkter genom vilka verk sätts i förbindelse med det litterära 

universumet.  

Frånsett att Todorov vill skilja på teoretiska och historiska genrer finns här även tänkandet 

i rörelse i litteraturstudier vilket kan korreleras med Viëtors riktning och processtänkandet hos 

Jauß. Kanske kan man använda sig av Todorovs genretrappa för att tydliggöra de olika 

nivåerna för olika genrer inom pedagogisk text?  

Klaus W. Hempfer (1973) (I: Hættner Aurelius & Götselius 1997) diskuterar i 

”Genreteoretisk problematik” den begreppsförvirring som råder om genrebegreppet utifrån en 

diskussion om det vetenskapliga språket och det naturliga språket som litteraturvetenskapens 

bildningsspråk anknyter till. Vetenskapliga termer måste vara kontextoberoende och 

kontextinvarianta element i ett specifikt vetenskapsspråk och stå i relation till varandra i ett 

systematiskt sammanhang. Termerna måste definieras ömsesidigt inom ramen för ett system 

vilket bildar terminologin. Hempfer hävdar att inom humaniora är inte dessa villkor för 

vetenskapligt språk givna och att genreteorin är drabbad av att man missförstår och talar förbi 

varandra. Hempfer (a.a.:104) diskuterar 1900-talets forskning då genreteorin har brottats med 

grupperingsmöjligheternas generella problem. Då genreteorin också kom att bli ett område för 

språkvetenskapen, som gick från satslingvistisk till textlingvistisk, har texttypologiska 

problem lyfts fram även om lingvister söker sina textsorter inom andra fält än vad 

litteraturvetarna gör. Ett flertal begreppsbildningar studeras av Hempfer som visar 

klassificeringsproblematiken. Hempfer lyfter även fram typbegreppet i sin diskussion. 

Hempfer menar att man måste göra skillnad mellan objekts- och beskrivningsplanet. Objektet 

kan vara osystematiskt men beskrivningen av den vetenskapliga begreppsbildningen måste 

vara systematisk (a.a.:103). Även om man kan klassificera texter på olika sätt så måste 

definitionen av respektive klass och de begrepp som betecknar dem vara adekvata och 

entydiga (a.a.:113). Hempfer ställer frågan om i vilken grad man gör skillnad mellan 

företeelser som uppenbarligen inte kan hänföras till samma plan (a.a.:117).  

Hempfer (a.a.:126f.) går i polemik mot Jauß resonemang om universalier då det 

individuella är föränderligt men utan att vara det allmänna i en historisk förändring. Hempfer 

pläderar för en konstruktivistisk syntes där realistiska begrepp ses som en funktion av deras 

eget formande och därmed utveckling. I sitt resonemang utgår Hempfer från Piagets 
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kunskapsteori. I den vetenskapliga kunskapsprocessen blir konstruktionen av strukturer hela 

tiden mer komplex. Rekonstruktioner som inte har varit givna från början vinns under resans 

gång (a.a.:132f.).  

Hempfers diskussion om begreppsförvirring och klassifikationsproblem, publicerad 1973, 

kan jämföras med diskussionen som sedan sker inom språkvetenskapen av bl.a. Frandsen och 

Ledin.  

Den lovordade essän ”Frågan om talgenrer” (skriven 1952–53, postumt publicerad 1979 på 

ryska) av Michail Bachtin är en given referenspunkt för genreforskare. Michail Bachtin (I: 

Hættner Aurelius & Götselius 1997: 203ff.) utgår från talgenrer. Även om varje yttrande är 

individuellt så finns inom varje sfär av språkanvändning relativt fasta typer av yttranden 

utarbetade. Dessa typer kallar Bachtin talgenrer. Talgenrerna differentieras och växer till i takt 

med att den givna sfären utvecklas och blir mer komplex. Han betonar de muntliga och 

skriftliga talgenrernas extrema heterogenitet. Bachtin skiljer på primära (enkla) och sekundära 

(komplexa) talgenrer. De sekundära talgenrerna uppkommer där det finns en mer komplex 

och relativt högt utvecklad och organiserad kulturell kommunikation. De är främst skriftliga, 

och exempel på dem är romaner, dramer och vetenskapliga undersökningar. Då de sekundära 

genrerna bildas suger de upp och bearbetar olika primära genrer som utvecklats i den direkta 

talkommunikationen. Till exempel i en roman så finns det vardagliga primära yttrandet i form 

av dialog, vilket sugs upp i romanens sekundära yttrande i form av skönlitteratur.  

Bachtin anser att varje sfär har och använder egna genrer, som svarar mot den givna 

sfärens särskilda förutsättningar; mot dessa genrer svarar också vissa stilar. Genrer kan då ses 

som relativt fasta tematiska, kompositionella och stilistiska typer av yttranden. Eftersom stil 

ingår som ett element i yttrandets genremässiga enhet så blir studiet produktivt då både de 

språkliga stilarna och talgenrernas olika arter studeras genom att ständigt beakta varandra. 

Först då får man den enhetliga grunden eftersom de språkliga stilarnas historiska förändringar 

är tätt sammankopplade med talgenrernas förändringar (a.a.:206f.).  

Att genrer inte ska brukas som ett medel för klassifikation hävdas av Alastair Fowler i 

”Genrebegrepp” (1982) (I: Hættner Aurelius & Götselius 1997:254ff.). Ända sedan 1700-talet 

har det utformats alternativa synsätt på hur genreteori ska användas som framhäver att genrer 

inte har några tydliga gränser mellan sig och att en texts tillhörighet till en genre inte utesluter 

tillhörigheten till andra genrer. Fowler anser att genreteorin har en annan funktion än 

klassifikation, det handlar istället om kommunikation och tolkning. Därigenom blir genrens 

benägenhet att förändras mindre problematisk. Istället för att betrakta genrer som klasser bör 

vi se dem som typer. När ett verk inordnas till en viss genre innebär det inte att alla 

utmärkande drag måste delas med övriga verk i denna genre. Genom begreppet typ vill 

Fowler betona att genrer mer har att göra med identifikation och kommunikation än med 

definition och klassifikation. Han menar att man identifierar genren för att kunna tolka det 

enskilda verket. På så sätt kan man undersöka tidigare varianter av typen för att klargöra vilka 

avvikelser det aktuella verket själv gör genom en rekonstruktion, tolkning och värdering för 

att förstå verkets mening. Fowler menar att vi inte kan förvänta oss att finna nödvändiga 

element eller konstituerade drag. 

Fowler lyfter även fram problemet med att vi kan mångdubbla antalet subgenrer för att 

ändå få samma logiska problem då dessa innehåller en alltför stor mångfald. Man kan ange 

karakteristiska drag som ofta är närvarande men inte drag som alltid är det. Genrer gör på alla 

nivåer ett motstånd mot definition. Man kan likna en genre vid ett släkte vars klaner och 

individuella medlemmar är relaterade till varandra på olika sätt utan att något gemensamt drag 

delas av dem alla (a.a.:258f.). Det som producerar genremässiga likheter är traditionen och på 

så vis formar litterära relationer en genre. Men den genremässiga sammansättningen förändras 

långsamt med tiden och olika historiska varianter av en genre bildas. Här diskuterar Fowler 

både utifrån medvetna och omedvetna processer som är verksamma hos läsaren (a.a.:261). 
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Eftersom genrerna förändras i sin historiska utveckling behöver teoretikerna som vill definiera 

lyfta genren till en mycket hög abstraktionsnivå. De konstituerade dragen är få och 

svårgripbara. Fowler betonar här genrers kommunikativa funktion och läsarnas förväntan, en 

kompetens som förvärvas, som viktiga aktiviteter. Genreteorin behöver erkänna genrernas 

historiska föränderlighet. Fowler kritiserar bl.a. Todorovs resonemang då han skiljer på 

teoretiska och historiska genrer. Genrediskussionen tenderar att bli meningslös utan den 

historiska förankringen (a.a.:264ff.). Identifieringen av genrer är retroaktiv och genren är 

inbäddad i efterföljande tolkningar (a.a.:270). 

Även om jag instämmer i Fowlers invändning mot Todorovs uppdelning i teoretiska och 

historiska genrer och kanske man kan tolka Todorovs resonemang som en vilja att teoretisera 

för att ändå studera de få konstituerade drag som eventuellt kan iakttas. Todorovs diskussion 

om den dubbla rörelsen visar en vilja att hitta förbindelsepunkter. Fowler betonar de 

kommunikativa aspekterna vilket kan jämföras med Bachtin. Många av de problem Fowler 

diskuterar återfinns i dagens genrediskussion. 

Språkvetarna Hellspong och Ledin (1997:24f.) beskriver genren som en socialt förankrad 

textsort. Genren spirar upp vid en viss historisk tidpunkt och blir rotad i en viss verksamhet 

där den utvecklas och förändras. En genre kan också falla i glömska eller uppgå i en annan 

genre. Genren är, i motsats till texttyp, inte bara ett beskrivande eller deskriptivt begrepp utan 

också föreskrivande eller preskriptivt. Genren talar om hur texten ska utformas inom ett visst 

område (a.a.:25).  

Ledin (webbversion 2001:31f.) diskuterar vidare kring problematiken med genrebegreppet 

inom studiet av sakprosatexter. Han menar att genrer är en tveksam utgångspunkt för en bred 

beskrivning av olika textsorter. Genren bör behandlas som ett resultat av en undersökning och 

inte som en utgångspunkt. Ledins forskningsöversikt visar att genrebeteckningar bör 

behandlas försiktigt och att texter kan innehålla inslag av olika typer av genrer och språkliga 

konventioner. För att dela in och överblicka olika sakprosatexter är nog det bästa att 

konstruera en texttypologi där vissa klassificeringsprinciper renodlas men att 

genrebeteckningar är en viktig källa för insikter om kommunikativa beteenden. Ledin 

diskuterar hur moderna genreteorier kan vara tilltalande då de lyfter fram det sociala 

momentet i texter. ”Genrebegreppet är en möjlig länk mellan textuella och sociala 

förhållanden. Genreanalyser tenderar också att fokusera texthelheter snarare än enskilda 

språkliga drag. Genreintresset har fört med sig att texten (och inte meningen och satsen) blivit 

ett centralt analysobjekt” (a.a.:4). 

Ledins resonemang kan jämföras med Hempfers ställningstagande att även om man kan 

klassificera texter på olika sätt måste definitionen av respektive klass och de begrepp som 

betecknar dem vara adekvata och entydiga. Även Todorovs vilja att använda teoretiska genrer 

kan begrundas i detta sammanhang. Likaså Fowlers resonemang, om karakteristiska drag som 

ofta är närvarande men inte drag som alltid är det, kan här iakttas.  

Ledin resonerar även om genrebegreppet under rubriken ”Litteraturvetenskapliga 

perspektiv” (a.a.:5f.). Ledin menar att genrer har tolkats som ett givet statiskt system som 

bygger på de tre grundformerna eller grundgenrerna lyrik, dramatik och epik. Dessa 

grundformer har setts ahistoriska. Historiska genrer har använts för att klassificera texter. 

Ledin framhåller att denna genresyn allt mer har övergetts och att genrer nu ses som en 

kulturbunden och föränderlig institution.  

Ledin (webbversion 2001) lyfter även fram Carolyn Millers viktiga bidrag i 

genrediskussionen som publicerades 1984. I Genre som sosial handling8 (1994/2001) 

                                                 
8 Jag utgår här från översättningen av Kjell Lars Berge Genre som sosial handling I: Rhetorica Scandinavica 

Nr.18 2001.s.19–35. Översättningen är baserad på en artikelversion (1994) av originaltexten Genre as Social 

Action (1984).  
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argumenterar Miller för att genredefinitionen inte bör koncentrera sig på innehåll eller form 

utan i förhållande till den handling den brukas i. Handlingen innefattar dock både innehåll och 

form. Då genrer representerar handlingar så inkluderas situation och motiv. Miller framhåller 

resonemang som förs av Campbell och Jamieson att en genre inte bara är en handling utan att 

den är sammansatt av en konstellation av igenkännliga former som är sammanbundna av en 

intern dynamik, vilken smälts samman av substantiell, stilistisk och situationell karakteristik 

(a.a.:20). Miller kritiserar olika vetenskapliga fälts hantering av diskursklassificeringar där 

dessa ofta har blivit likvärdiga med genrebegreppet. Om jag tolkar det rätt så använder Miller 

diskurs likvärdigt med begreppet texttyp utifrån det retoriska fältets begreppsanvändning. 

Virtanen kallar dessa för diskurstyp då det är texttyp baserat på textexterna element. Miller 

menar att i det litterära fältet och inom skrivforskningen blir klassificeringarna ofta mer 

baserade på formella än på pragmatiska element. I skrivforskningen blir det till ett låst 

formellt system baserat på intention i samspel med form t.ex. berättande och beskrivande. 

Även lingvister skapar för det mesta system som bygger på det formella (a.a.:23). Miller 

menar att vi ska förstå genrer som typifierade retoriska handlingar som är baserade på 

upprepade situationer och som inrymmer genremedlemmarnas förståelse inom de olika 

diskurserna. Genrer ändrar sig, växer fram och försvinner. Antalet genrer som finns är således 

obegränsat och beror på samhällets komplexitet. Genrerna kan ses som nycklar till att förstå 

hur man ska delta i samhällets olika aktiviteter, vilket kan ses som en aspekt av kulturell 

rationalitet (a.a.:27,32,34).  

Millers resonemang ligger mycket nära Bachtins, även om ingen hänvisning till Bachtin 

finns i Millers artikel. Artikeln är teoretiskt intressant och svår, säkerligen för att jag inte har 

tillräcklig grund utifrån det retoriska fältets kunskap. Hon framför en viktig kritik mot 

klassificeringarna som ofta mer baserade på formella än på pragmatiska element. Men 

samtidigt är det vanskligt att ha så få källor från det litterära fältet och skrivforskningen när så 

görs. En undran som infinner sig för mig är om hon studerat t.ex. Viëtors, Jauß och Fowlers 

resonemang. 

  

För att föra fram de mest centrala tankarna i Ledins hantering av genrebegreppet presenteras 

hans definition och slutligen resonemang som förs tillsammans med Selander inom 

sakprosaprojektet. 

Ledin (1999, även webbversion 2001) avgränsar genrebegreppet utifrån fyra egenskaper: 

”1. Att genrer kopplar texter till en social process, där människor samhandlar genom texter för 

att nå bestämda mål. 2. Att genrer innefattar prototypföreställningar om textutformningen. 3. 

Att genrer ges namn av de människor som har kompetens i dem. 4. Att genrer formar 

traditioner som genom att de används i situationer förändras över tid” (1999:24). Konsekvens 

av denna definition blir enligt Ledin, att det är de yttre pragmatiska villkoren som blir 

avgörande och inte inre villkor utifrån en särskild textuell eller språklig struktur eftersom 

dessa kan variera avsevärt även om det finns texter som kan ses som mer typiska för en viss 

genre inom en viss diskursgemenskap.  

Ledin och Selander (2003:93f.) diskuterar hur vi för in olika texter under olika genrer 

genom de förväntningar vi har på texten vilka formats av sin tid och sin tradition. Genren är 

socialt bestämd och utgörs av samhällets textnormer som både underlättar för skribenten och 

läsaren att inordna sig i detta system. Genrens organisation betyder däremot inte att skribenten 

eller läsaren måste underkasta sig denna ordning. Det finns inga exakta absoluta gränser för 

hur en text kan tolkas. Olika texttyper och genrer uttrycker något som är socialt kodifierat 

samtidigt som de skapar – genom att befästa, förstärka, förskjuta och förvandla – den 

etablerade sociala innebörden. Genom nyare forskning har genrebegreppet historiserats och 

relativiserats och mer blivit ett kontextuellt begrepp. 
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I Ledins och Selanders resonemang om förväntningar på texten kan man skönja Jauß 

tankegång. Även Millers tankar om kulturell rationalitet kan sammanliknas då Ledin och 

Selander diskuterar samhällets textnormer som underlättar för skribent och läsare. Samtidigt 

kan man lägga märka till att de här menar att olika texttyper och genrer uttrycker något som är 

socialt kodifierat när Ledin menar att texttyper inte bör vara en sådan kategori utan mer strikt 

språklig klassificering. 

 I sakprosaprojektet har genre behandlats knutet till verksamheter och institutioner snarare 

än till språkliga och semantiska strukturer (a.a.:109). Ledin och Selander studerar genre och 

text i samband med begreppet institution. I samband med detta diskuterar Ledin och Selander 

diskursordning utifrån Norman Faircloughs diskursanalys. Diskursordningen är summan av 

de diskurstyper som används inom en institution och relationen mellan dem. De viktigaste 

diskurstyperna är genre och diskurs. Genom diskursordning ges en viktig poäng, enligt Ledin 

och Selander, då man får en texttypologisering på en högre nivå än den enskilda genren 

(a.a.:114f.). En tanke som inställer sig för mig är emellertid att språket är tätt sammankopplat 

med verksamhet och institution, vilket hävdas starkt av Fairclough i hans tredimensionella 

modell. Att studera språkliga strukturer är en central del inom Faircloughs teori då det görs i 

samband med verksamheter och institutioner. 

4.1.2.1 Försök till sammanfattande förklaring av begreppet genre 

Avslutningsvis görs här ett försök att sammanfatta hur vetenskaplig text förklarar begreppet 

genre då uppsatsens huvudsyfte är att ställa detta i förhållande till hur genre brukas i 

lärobokstext.  

Genrebegreppet används för att föra in olika texter inom en organisation som bör fungera 

som stöd för både läsare och skribenter utifrån deras förväntningar. Genrer förändras genom 

att samhället och dess texter formas av sin historiska tid. Texter inom en viss genre har 

gemensamma drag men också olikheter genom att texter förändras då tradition blandas med 

förnyelse i en social kulturell kontext där enskilda textskapare i samspel och relation till andra 

texter formar en texträcka tillsammans. En text kan tillhöra flera genrer beroende på hur den 

tolkas av samhällets medlemmar. En genre kan försvinna eller uppgå i en annan genre och 

nya genrer skapas eftersom nya texthandlingar utvecklas i samhället som i sin tur skapar nya 

förväntningar. Hur genrer delas in bygger på tradition men också förnyelse.  

Eftersom genre är ett mångfasetterat begrepp är det svårt att definiera. Ett problem är då att 

begreppet används på olika nivåer. Hur kan man utveckla ett logiskt system för att diskutera 

genrers undergrupper? Vilka benämningar bör användas?  

4.1.2.2 Sammanfattning av problem som berör genre 

Ett grundläggande problem som diskuterats angående genre är om och hur man kan definiera 

begreppet. Några litteraturforskare anser att det är svårt att definiera genre utifrån olika 

klasser. Hur kan genrer studeras utan en definierbar genrenorm? Vilka element som kan ingå i 

en definition diskuteras. Finns det ett begränsat antal återkommande funktioner inom en 

genre? Kan man diskutera teoretiska genrer kontra historiska? Ger genrers organisation 

gränser för skribenten? Även logiska problem med att analysera genrer på olika nivåer berörs. 

Förhållandet mellan texten och läsares förväntningar har diskuterats. Hur kan typbegreppet 

användas för att identifiera genren? Ett problem, men också en möjlighet, är att genrer 

studeras utifrån olika vetenskapliga fält som utgår från olika textsorter och till viss del olika 

metoder. Hur kan detta förenas?  
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4.2 Diskussion om begreppens komplexitet och samband 

En del av komplexiteten är att begreppen definieras utifrån olika forskningsfälts kontext vilket 

innefattar olika textsfärer, teoretiska utgångspunkter och metoder. Jauß lyfter fram frågan om 

det finns universalier i litteraturens mångfald av konst- och bruksgenrer. Finns det begränsat 

återkommande funktioner och därigenom ett litterärt kommunikationssystem där genrer kan 

beskrivas utifrån variationer av ett grundmönster? Även Englund och Ledin (2003:13) 

behandlar en aspekt av denna fråga när de resonerar om hur sakprosaprojektet kan bidra till att 

klargöra olika infallsvinklar och visa vilken förståelse av text som olika kunskapsintressen 

och begreppsdistinktioner ger. Virtanen resonerar också om olikheter då viss 

forskningstradition mer studerar delar av texten när textfenomen bör bli undersökta i hela 

texten. Hon lyfter även fram att begreppens användning inom språkvetenskap och 

litteraturvetenskap har olika funktion bl.a. utifrån att olika textsorter studeras. Utifrån 

metodaspekten analyseras dessutom texten på olika sätt, som helhet eller delar av texten eller 

både som helhet med de delar som inryms. Virtanen stödjer att denna problematik föreligger 

genom att textypologer mer analyserar text som är ickefiktiv. Ledin framhåller att 

genreanalyser har fört med sig att texthelheter med dess sociala moment har hamnat mer i 

fokus inom det språkvetenskapliga fältet. Samtidigt påtalar både Hempfer och Ledin 

nödvändigheten av att kunna gruppera texter efter systematiska vetenskapliga termer som är 

kontextoberoende och kontextinvarianta element.  

Bachtins resonemang att varje sfär av språkanvändning har relativt fasta typer av yttranden 

utarbetade, även om varje yttrande är individuellt, är centralt. Grundläggande mänskliga 

attityder som uttrycks språkligt kan ses som en gemensam utgångspunkt för studiet av båda 

begreppen. Texttyper anses, av Hellspong och Ledin, ta fasta på några huvudstrategier i 

människans sätt att reagera språkligt på sin omvärld. Detta kan jämföras med de mer 

traditionella litteraturforskarna som ansåg att genrernas urform, dvs. epik, lyrik och dramatik, 

speglade grundläggande mänskliga attityder till tillvaron (Holmberg & Ohlsson). Även om de 

modernare litteraturvetarna kopplar på den historiska betingningen på genrer så är den 

historiska dimensionen förmodligen, enligt mig, innesluten i människans sätt att reagera 

språkligt till viss del, troligen mer eller mindre omedvetet, eftersom de mänskliga 

reaktionerna sker inom ett historiskt samband. Bachtin, som anser att varje sfär använder egna 

genrer, diskuterar om genrer kan ses som relativt fasta tematiska, kompositionella och 

stilistiska typer av yttranden, vilket kan jämföras med Viëtors diskussion, och eftersom de 

språkliga stilarnas historiska förändring är tätt sammankopplade med talgenrernas förändring 

får man en enhetlig grund. Samtidigt finns här troligen även ahistoriska dimensioner i 

människans reaktioner då vi vill kommunicera – berätta, förklara, diskutera – i olika 

sammanhang.  

En svårighet med begreppet texttyp är den förvirring som uppstår då vissa forskare utgår 

från inomspråkliga grunder och andra även från utomspråkliga grunder. Även om själva 

begreppet texttyp inte är statiskt då forskare t.ex. utgår från olika antal texttyper där 

innebörden inom de olika texttyperna kan skilja sig åt en del och att de dessutom kan 

överlappa varandra i viss utsträckning, så innefattar de olika texttyperna ibland både inom- 

och utomspråkliga dimensioner. Virtanen och Ledin påtalar att den internationella 

forskningen numera benämner utomspråkliga textslag för diskurstyp och inomspråkliga 

textslag för texttyp. Ledin påpekar att Werlich och Longacre även har en djupare nivå av 

semantisk karaktär då de anger olika texttyper. Frågan, som jag ställer mig, är om det går att 

skapa dessa texttyper utan att ha med djupare dimensioner då språk, kognition och funktion är 

delar av textens dimensioner? Virtanens diskussion om att valet av texttyp hänger tätt samman 

med skribentens textstrategi för att möta diskurskravet är här viktigt. Även om texttyp och 

diskurstyp inte alltid korresponderar med varandra påverkas de textinterna strukturerna alltid 
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av den diskurstyp som präglar textens syfte. Virtanen menar att man med fördel kan 

klassificera text med hänsyn till två parallella nivåer, nämligen texttyp utifrån textinterna 

kriterier och diskurstyp utifrån textens funktion.  

En komplex fråga är hur pass renodlat de olika texttyperna faktiskt förkommer inom olika 

texter. Narratologen Chatman diskutera hur texttyperna bäst bör förstås utifrån konstrasten till 

vad de inte är. Hans begrepp at each other’s service kan jämföras med Adams användning av 

textsekvenser istället för texttyper då text oftast består av fler texttyper, eller textsekvenser 

som Adam vill benämna dem. Här har jag redan till viss del tagit ställning inom metoddelen 

då jag valt att utgå från Adams teori om textsekvenser inom text. Men det är också beroende 

på vilken text man väljer att studera. Med textsekvenser kan man analysera ner från 

mikronivån som gäller ord till textenheter inom olika storhetsgrad på makronivå. Den 

metoden bör kunna modifieras efter undersökningsmaterial och syfte för att bli brukbart som 

analysmetod på olika textslag. Texstsekvenser kan troligen fungera mer dynamiskt eftersom 

texter ofta byggs upp av olika enheter. Vilka konsekvenser uppstår om man istället nyttjar 

textsekvenser som begrepp för de inomspråkliga dimensionerna vilka bygger upp diskurstyper 

och genrer? Men de inomspråkliga är beroende av de utomspråkliga dimensionerna t.ex. då 

det gäller det kommunikativa syftet. Vad försummar vi genom att inte bruka texttyp som 

begrepp? Man kan också diskutera utifrån att textsekvenser bygger upp texttypen, som då kan 

tolkas som den dominerande typen. För att kunna ta ställning till en sådan uppbyggnad krävs 

mer ingående studier både kvalitativt och kvantitativt för att få mer kunskap om området. 

Ett grundläggande problem då det gäller genre är om och hur begreppet kan definieras. En 

skiljelinje går mellan dem som anser att genrer kan definieras och klassificeras och de som 

inte anser det. Todorov anser att vi bör skilja på teoretiska genrer och historiska genrer. 

Historiska genrer är resultatet av observationer av den litterära verkligheten medan teoretiska 

genrer är resultatet av en deduktion från en teoretisk ordning. De historiska genrerna är 

underlydande de teoretiska genrerna. Hempfer har en konstruktivistisk syn och menar att man 

ska definiera begrepp och olika klasser. Det kan endast ske med hjälp av rekonstruktion av de 

strukturer som hela tiden utvecklas och blir mer komplexa. Viëtor för ett liknande 

resonemang, även om han inte eftersträvar en definition utan en riktning, om hur man kan 

skriva genrehistoria när det sedan tidigare inte finns någon definierbar genrenorm. Jauß, som 

ligger nära Viëtor, menar att genrer inte ska definieras som klasser utan förstås som 

grupper/släkter och endast definieras, avgränsas och beskrivas historiskt. Fowler vill se genrer 

mer som typer och vill betona att genrer mer har att göra med identifikation och 

kommunikation att göra än med definition och klassifikation. Den kommunikativa funktionen 

är också den som framförts av Bachtin, vilken fått en genomslagskraft inom 

genreforskningen. Fowler betonar även den historiska förankringen och att identifieringen 

sker retroaktivt. Om vi går tillbaka till Bibers positiva inställning då han anser att i en fullt 

utvecklad typologi av texter, genrer och texttyper kommer relationer inom och mellan dem att 

bli identifierade och förklarade är kanske rekonstruktionen en möjlig väg att studera vidare då 

det gäller texttyp och genre. 

Jauß och Fowler anser inte att man ska använda genrer som ett medel för klassifikation, 

vilket även språkvetarna Ledin och Hellspong instämmer i. Att termen genre används på olika 

abstraktionsnivåer är ett komplext problem, som bl.a. Hempfer för en diskussion om, även då 

genreindelningen inte avses att fungera som en strikt klassifikation. Hur ska vi bruka 

begreppet genre inom dessa olika nivåer för att avgränsa en logisk ordning? Vilka är 

huvudgenrerna? Är nästa nivå subgenre eller undergenre? Även Fowler lyfter fram problemet 

med att vi kan mångdubbla antalet subgenrer för att ändå få samma logiska problem då dessa 

innehåller en alltför stor mångfald. Man kan ange karakteristiska drag som ofta är närvarande 

men inte drag som alltid är det. Genrer gör på alla nivåer ett motstånd mot definition. 

Eftersom genrerna förändras i sin historiska utveckling behöver teoretikerna som vill definiera 
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lyfta genren till en mycket hög abstraktionsnivå. De konstituerade dragen är få och 

svårgripbara. Fowler betonar här genrers kommunikativa funktion och läsarnas förväntan, en 

kompetens som förvärvas, som viktiga aktiviteter. Dess aktiviteter kan jämföras med Millers 

antagande om genre som social handling. En handling innefattar dock både innehåll och form. 

Hur kan man då se på sambandet mellan texttyper och genre? Är det så att 

texttyperna/textsekvenserna/framställningsformerna är teoretiska universella konstruktioner 

som bygger upp texter som sedan i ett socialt sammanhang skapar vissa grupperingar av 

texter i s.k. genrer? En genre kan innehålla flera olika texttyper. Kanske är det bättre bruka 

begreppet textgenre då det ställs i samband med texttyp eller textsekvens, men även utifrån att 

flera andra fält såsom konst och film använder sig av genrebegreppet för att just poängtera 

textgenre även om textbegreppet i sig är vidgat att innesluta konst, musik och film? 

Hellspong och Ledin menar att texttyp är ett beskrivande begrepp till skillnad från genre 

som också är föreskrivande. Även om Ledins resonemang 2003 betonar att man inte måste 

underkasta sig genrens ordning. Detta kan diskuteras utifrån hur begreppen brukas inom t.ex. 

läroböcker där det finns gott om exempel då texttyp används för att beskriva och föreskriva. 

Även om detta troligen bör förstås av att begreppen texttyp och genre i ett flertal fall brukas 

som synonymer.  

Genrer utvecklas i en historisk och sociokulturell kontext där samspelet mellan samhället, 

författaren, texten och läsaren är centralt. Jauß framhäver att ett litterärt verk inte existerar i 

något vakuum. Genom att diskutera utifrån förväntningshorisonter lyfter Jauß fram betydelsen 

av det processuella i genrebegreppet. Han lyfter även frågan om det finns universalier i 

litteraturens mångfald av konst- och bruksgenrer. Finns det ett begränsat återkommande 

funktioner och därigenom ett litterärt kommunikationssystem där genrer kan beskrivas utifrån 

variationer av ett grundmönster? Jauß frågar sig om texttyper kan hamna i fokus som ett 

litterärt system men i en bestämd historisk situation. Viëtor diskuterar utifrån genreelementen 

det episka, det lyriska och det dramatiska, vilka finns som blandningar i nästan alla verk, även 

om vissa verk kan innehålla en större relativ renhet av ett visst genreelement. Kan dessa 

genreelement sättas i samband med texttyp och/eller textsekvens? Även Viëtor påpekar 

processen då genrens ständiga utveckling sker genom nya enskilda förverkliganden. Detta står 

i kontrast till bl.a. Ledin som hävdar att genren skulle vara förskrivande även om Ledin menar 

att man inte måste underkasts sig genrens ordning. Visst finns där ett förskrivande, inte minst 

genom den förväntan som ställs på ett verk inom en viss genre, men rörelsen mot förnyelse 

och även brott mot det förväntade kan då ses som en motrörelse som skapar förnyelse. Viëtors 

strävan är att ange en riktning och inte en definition av vad som bildar en genre är intressant 

men den behöver kopplas samman med Jauß resonemang om förväntans betydelse.  
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4.3  Läroböckers förklaring av texttyp och genre  

Läroböckernas förklaring granskas utifrån kategorier. Dessa har under studiens gång 

modifierats utifrån de varianter som ryms inom de granskade texterna. De ursprungliga 

kategorierna fungerade som ett stöd men avsågs inte att tillämpas statiskt inför mötet med 

texterna. De kategorier som nu används visar hur olika begrepp faktiskt brukas och blir 

därmed en praktisk spegling av begreppshanteringen i pedagogisk text. Den tredje kategorin 

blir mer problematisk att benämna då diskussion av olika texttyper görs men där själva 

begreppet texttyp inte förklaras. 

 

Granskningen görs utifrån följande kategorier:  

 använder texttyp och genre synonymt i konstaterande form 

 förklarar texttyp och/eller genre i konstaterande form  

 diskuterar olika texttyper men förklarar endast genre 

 förklarar och diskuterar texttyp och genre och sambandet mellan dem 

 

Analysen utifrån olika textsekvenser sker inom varje kategori med hänsyn till textens 

beskaffenhet. Då vissa texter är korta så blir analysmöjligheten avhängigt detta faktum. 

Diskussionen sker direkt i anslutning till resultat.  

4.3.1 Använder genre och texttyp synonymt i konstaterande form 

Bra svenska A (2004) och Bra svenska B (2005) är, enligt förorden, främst till för elever på de 

yrkesinriktade programmen. Läroböckerna använder sig endast av begreppet texttyp för att 

förklara genre. I en faktaruta (Bra Svenska A s.35)9 förklaras: 

 
Skönlitteraturens genrer 

Med ordet genre menar man en texttyp med vissa särdrag. De tre klassiska genrerna inom 

skönlitteratur är epik, lyrik och dramatik. Epik är berättande litteratur och hit hör noveller och romaner. 

Lyrik kallas den litteratur som är skriven på vers och dramatik är sådan litteratur man framför på scenen. 

Berättande litteratur kan i sin tur delas upp i olika genrer: 

 

deckare  kärleksromaner   samhällsskildringar 

thrillers  historiska romaner  barndomsskildringar 

science fiction krigsromaner  sagor 

 

 

I faktarutan används texttyp synonymt med genre. Den deskriptiva textsekvensen är genom 

påståendemeningen ”Med ordet genre menar man en texttyp med vissa särdrag” 

konstaterande, normerande. Vilka ”särdrag” som man kan utgå från släpps och en diskussion 

om detta uteblir. Den deskriptiva sekvensen fortgår då genre klassificeras utifrån hierarkin ”de 

tre klassiska genrerna inom skönlitteratur är epik, lyrik och dramatik”. Uppdelningen av 

”Berättande litteratur kan i sin tur delas upp i olika genrer:” fortsätter genom exempelfiering. 

Även om ordet kan visar en möjlig väg till indelning så kan även detta tolkas som ett tecken 

på osäkerhet. Språkliga markörer som med… menar man, är, hit hör, kallas, visar tydligt de 

deskriptiva sekvenserna.  

 

                                                 
9 Inom läroboksgranskningen använder jag för sidanvisning endast s. 
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I Bra svenska B under kapitlet ”Ett letande efter vetande…” med underrubriken ”Texten i 

ett sammanhang – antiken” står följande: ”Många dikter, myter och skådespel finns bevarade 

från denna tid, och det är från grekerna vi har ärvt vår indelning av litteraturen i epik 

(berättelser), dramatik (skådespel) och lyrik (verskonst)” (s.30). Under romantiken framförs 

”Om varje epok kan sägas att den har sin älsklingsgenre och älsklingsgenren för romantiken 

blev lyriken” (s.143). 

Ordet skrivtyper nämns en gång, istället resoneras om mönster och stil i texter (s.118, 105). 

Genre, som regelbundet återkommer som begrepp i dessa läroböcker, nämns även i 

förhållande till filmgenrer ”Precis som litteraturen klassificeras filmer på olika sätt. Här följer 

en lista över de vanligaste genrerna” (s.84).  

Att ”Många dikter, myter och skådespel finns bevarade från denna tid, och det är från 

grekerna vi har ärvt vår indelning av litteraturen…” är mer en explikativ sekvens som vill 

förklara historiska samband. Då genre nämns i samband med filmer sker det i deskriptiv 

sekvens med språklig markör som klassificeras och lista. Även om ”på olika sätt” står i texten 

kommer ingen diskussion till stånd. 

 

Syftet med texten synes vara att beskriva och förklara begreppet genre normerande, och då 

texttyp inte används mer än som en synonym sker troligen ingen begreppsförvirring. Däremot 

kan man önska sig mer av förklaringen av begreppet genre. Problematiskt kan vara att genre 

delas upp i tre klassiska genrer där sedan en av dessa genrer, den episka, i sin tur delas upp i 

olika genrer, nämligen noveller och romaner. Texten utelämnar en förklaring och diskussion 

om hur begreppet genre används på olika nivåer inom hierarkin.  

Författarna väljer sedan att diskutera mönster och stil inom olika texter. Förtjänsten med 

detta kan vara att man beslutar sig för att inte använda den vetenskapliga termen texttyp då 

den kräver ett resonemang som troligen tynger ner, istället går man direkt på mönster och stil. 

Man kan fråga sig varför texttyp över huvud taget nämns i texten. Om begreppen ses som 

synonymer blir detta däremot inte problematiskt för författarna. En annan tolkning av texten 

är att begreppen inte används synonymt utan att det endast är genre som man avser att 

beskriva och då genom ordet texttyp. Möjligheten är även att texttyp inte används som ett mer 

medvetet val utan mer i tanke ”typ av text”. 

Texten innehåller två ansatser till problematisering, ”kan” och ”på olika sätt” som kunde 

ha diskuterats. Även ”vissa särdrag” kunde ha förklarats. Den deskriptiva textsekvensen 

dominerar texten. Förklaringen av begreppet genre sker i ett försök till en kännetecknande 

definition och även en exemplifierande definition. Då texten utelämnar vissa förklaringar når 

den inte nivå av att vara en teoretisk definition med ett mer precist innehåll. Då begreppet 

genre förklaras normerande utan problematisering speglar texten författarnas förmedlade, och 

kanske läromedelsförlagets, kunskapssyn genom att textens metakunskaper fokuserar på 

färdighet. Om en tolkning ska göras försöker kanske textskaparna att presentera ett centralt 

begrepp på ett enkelt sätt i skönlitterära texters och filmers kontext.  

 

4.3.2 Förklarar texttyp och/eller genre i konstaterande form  

Läroboken Svenska etc. Kursbok i svenska och svenska som andraspråk (2005) är speciellt utformad 

med tanke på andraspråksinläraren men förhoppningen är att den även ska passa elever med 

svenska som modersmål. I förordet anges grundtanken att den ska vara självinstruerande och 

mycket lättarbetad (s. 7). Läroboken använder sig av begreppen texttyp och genre.  

Begreppet texttyp nämns åtskilliga gånger i texten (t.ex. s.35,52). Däremot definieras inte 

begreppet närmare men exempel ges under olika typer av text: skrivelse, kallelse, utlåtande, 
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order, ansökan, cirkulär, anhållan (s.33). Läroboken är indelad under olika flikar, där en flik 

är ”Skriv – öva texttyper”. Den fliken återkommer flera gånger i läroboken. I introduktionen 

under fliken står följande: ”Tänk på att olika typer av texter kräver olika typ av språkdräkt. 

Observera också att de olika texterna har olika mottagare! Läs i kapitlet Termer och begrepp 

om vad som förväntas av varje texttyp” (t.ex.s.52). Här tydliggörs textens röst: Tänk på…, 

Observera…, Läs i kapitlet…. Denna textsekvens kan ses som dialogisk, utifrån Adams 

uppdelning, eller som en instruktiv sekvens enligt Ledin, vilken jag också använder. Genom 

uppmaningarna i denna sekvens får begreppet texttyp en sorts förklaring i en operationell 

definition.  

När man går till ”Termer och begrepp”, en uppslagsdel i slutet av boken, återfinns inte 

begreppet texttyp som en enskild term att slå upp. Texttyper som tas upp under flikarna är 

t.ex. brev, protokoll, reportage, kåseri, krönika, novell, dagbok, essä, rapport, debatt, 

insändare, nyhetsartikel, öppet brev men det finns inget direkt resonemang om hur man 

definierar begreppet texttyp endast en exemplifiering i form av en listuppräkning. Även denna 

deskriptiva sekvens stödjer den operationella definitionen. I listuppräkningen av texttyper 

blandas prosa och sakprosa. Frågan som infinner sig är om texttypbegreppet här används då 

eleverna ska öva att skriva och att författarna därmed använder termen texttyp i samma 

bemärkelse som Östlund-Stjärnegårdh (avsnitt1.2) diskuterar utifrån. I korthet innebär det att 

eftersom skolan arbetar med texter i fiktiva skrivsituationer så brukas inte genre. Istället 

brukas begreppet texttyp då det gäller övning att skriva text.  

 

Genre dyker upp första gången på s 192: ”Fri skrivning är ingen genre – det betyder att du 

bara skriver och berättar, som du skulle göra om du skrev ett brev eller en dagbok eller 

liknande.” Under Termer och begrepp finns genre som uppslagsord. ”Genre är en term som 

används för att beteckna olika typer av litteratur eller drama. Varje genre indelas dessutom i 

undergenrer. Epik, lyrik, dramatik, roman har exempelvis följande undergenrer: Hjälteepik, 

centrallyrik, tragedi, äventyrsroman” (s.373). Genre nämns en gång till under begreppet 

dramatik ”Dramatik spelas på teater, med dialoger mellan två eller flera människor. De två 

stora genrerna är komedi och tragedi” (s.372).  

Slår man upp roman i Termer och begrepp står bl.a. följande: ”Romanen kan delas i olika 

subgrupper: äventyrsroman, nyckelroman, skräckroman, brevroman etc. ” (s.380). 

 

I Svenska etc. definieras begreppet genre i en konstaterande form. Textsekvensen är deskriptiv 

och försöker beskriva olika nivåer i genrehierarkin – genrer och undergenrer. Redogörelsen 

kan diskuteras då förhållandet mellan epik och roman inte förklaras, utan lyfts fram på samma 

nivå. Undergenrer exemplifieras endast utan närmare förklaring, det sker endast som 

deskriptiv sekvens. Men ordet exempelvis visar en försiktig ansats till inskjuten 

problematiserande sekvens. Den explikativa sekvensen då dramatik förklaras, utifrån teatern 

som kontext, saknar ledet att dramatik är en genre som kan delas in i undergenrer, komedi och 

tragedi, eftersom författarna tidigare resonerat utifrån denna hierarki inom 

genreuppdelningen. I uppslagsdelen används begreppet subgrupp i en deskriptiv sekvens där 

olika exempel ges på romaner ur både innehållsaspekt och form. 

Svenska etc. förtjänst är att den innehåller många olika övningar inom respektive texttyp. 

Hinder blir att begreppet texttyp inte förklaras annat än genom exempel och som en 

operationell definition i instruktiv sekvens. Troligen är användningen av texttyp utifrån att 

elever övar att skriva. Användningen av genre har sina brister då epik och roman är på samma 

nivå inom hierarkin. Sambandet mellan begreppen saknas och de texttyper som räknas upp 

kan ses som genrer. Definitionen av genre är exempelfierande men innehåller problem som 

gör att den inte når ett mer precist innehåll som krävs för en teoretisk definition. Eftersom 

begreppet genre används och förklaras verkar det inte som om texttyp är synonymt med 
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genre. En fråga att ställa är om en viss begreppsförvirring kan uppstå. Kunskapssynen präglas 

av en tro på att via exempel visa olika texter. Övningar, som dock är att skapa hela texter, är 

textens förtjänst men diskussion och problematisering saknas. Färdigheten hamnar då mer i 

fokus än kritisk förståelse för olika texter. Problematiskt blir detta då läroboken i sin inledning 

påtalar grundtanken att den ska vara självinstruerande och mycket lättarbetad.  

4.3.3 Diskuterar olika texttyper men förklarar endast genre 

Känslan för ord Svenska A (2006 s.16) förklarar ”Genre = sort eller typ”. Den korta 

sekvensen är deskriptiv.  

Begreppet texttyp (s.17) dyker snabbt upp i texten utan förklaring. Läroboken har en 

”Handbok” längst bak där olika texttyper beskrivs under rubriken ”Skriva sakprosa”. Följande 

texttyper tas upp: dagordning, protokoll, E-brev, referat, insändare, debattartikel, debattinlägg, 

recension, artikel, reportage, PM, rapport eller utredning. Under varje texttyp förklaras den 

aktuella texttypen. Under texttypen referat står: ”Många olika texttyper innehåller referat. I en 

debattartikel behöver man diskutera vad någon har skrivit tidigare i samma fråga och i ett 

reportage måste man återge vad som utspelade sig vid ett visst tillfälle” (s.270). Denna 

explikativa sekvensen lyfter fram att olika texttyper kan innehålla samma språkhandling. 

Sekvensen innehåller också en ansats till problematiserande då texten diskuterar olika 

användningsområden för referat som språkhandling. Men eftersom referat anges som en 

texttyp så blir problemet inte direkt tydliggjort på elevnivå. Referat är en texttyp samtidigt 

som andra texter den kan ingå i också är texttyper.  

Under ”Texttyp: Insändare, debattartikel och debattinlägg” diskuteras även ”Ledare”: 

 ”De här fyra texttyperna är allesammans olika exempel på argumenterande texter och 

gränserna mellan de tre första är suddiga. Strategin bakom dem alla är densamma och när du 

skriver en argumenterande text eller ett argumenterande tal ska du tänka på det här:” (s.271). 

Denna textsekvens är till en början deskriptiv för att sedan övergå till, inbädda, en 

problematiserande sekvens ”gränserna mellan … suddiga”, därefter blir den explikativ: 

”strategin bakom”, och ”tänk på det här” kan ses som en instruerande sekvens.  

Under texttyp recension återfinns: ”På sätt och vis är recensionen en typ av 

argumenterande text med tes, argument och exempel (se s.271). Det som skiljer recensionen 

från ’riktiga’ argumenterande texter är att recensenten får tycka både bra och illa om ett verk, 

bara hon eller han förklarar vad som är bra och dåligt”(s.272). Under texttyp reportage ”Ett 

reportage kan sägas vara ett mellanting mellan en vanlig artikel och en berättelse som 

beskriver verkligheten” (s.273). Under texttyp rapport: ”Den mall som du möter här används 

alltså vid högskolor och universitet, men det kan vara bra att veta att små variationer 

förekommer” (s.277). Sekvenser att iaktta är: ”På sätt och vis”, ”kan sägas vara ett 

mellanting” och ”men det kan vara bra att veta att små variationer förekommer”. Dessa 

sekvenser kan tolkas som explikativa. Varför jag vill se dem som problematiserande 

sekvenser är för att de lämnas öppna, de är inte bara förklaringar utan olika synsätt och 

möjligheter lyfts fram. Språkliga markörer för den problematiserande sekvensen blir då: på 

sätt och vis, kan, mellanting, variationer förekommer.  

I Känslan för ord Svenska B (2007 s.393f.) fortsätter diskussionen om texttyper under 

”Skriva sakprosa”. Här diskuteras utifrån en tabellform de flytande gränserna mellan artikel, 

essä, krönika och debattartikel. I text under ”Texttyp: krönika och essä” står: 

 
Gränsen mellan krönikan och essän är tunn och de båda texttyperna liknar varandra i stor utsträckning. 

Egentligen är skillnaden en enda och det är att krönikan alltid måste handla om någonting aktuellt medan 

essän kan handla om vad som helst. I en krönika eller essä får skribenten vara personlig och uttrycka sina 

åsikter och tankar fritt, men samtidigt ska innehållet vara sakligt. Vanligen bygger åtminstone essän på 
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referat från andra källor. Språket i krönikor och essäer är också något mer personligt än i debattartiklar 

och artiklar – utan att bli pratigt eller talspråkligt… (s. 395f.). 

I den deskriptiva sekvensen inbäddas orden ”gränsen mellan … är tunn” och kan tolkas 

utifrån en problematiserande sekvens. Texten övergår till en explikativ där skillnaden och 

likheter förklaras. ”Vanligen … åtminstone” är mer explikativt då textsekvensen erbjuder ett 

”åtminstone” som ett svar. 

Även i denna B-bok finns en ”Handbok” som innehåller en gloslista för B-kursen där genre 

beskrivs som ”Typ eller sort. En litteraturgenre är alltså en typ av litteratur. Exempel på 

genrer är deckare, fantasy etc.” (s.434). Sekvensen är deskriptiv med en definition som 

innehåller exempel. 

Under en uppgift i boken står: ”Bestäm texttyp: Vilken genre skriver Bengt Ohlsson i här?” 

(s.192). Likställs genre med texttyp? Det blir oklart då en sådan formulering plötsligt dyker 

upp. Jag har ändå sorterat Känslan för ord till denna kategori eftersom den diskuterar olika 

sorters texter, eller texttyper som de benämns, även om den inte definierar själva begreppet 

texttyp. Möjligen är det en felbedömning av mig då jag påverkats positivt av textens försök 

till problematisering inom olika texttyper. Kanske anser även dessa författare att genre och 

texttyp är synonymt? Det är inte helt lätt att avgöra. Mycket beroende på att läroboken inte 

har diskuterat genrebegreppet utan endast förklarat i små rutor (se tidigare inom boken för 

svenska A) och ”Genre – en gruppering av en konstform” (s.321). Genre nämns också i 

handboken under ”Tala och skriva” där skribenten uppmanas ställa frågor till sig själv ”I 

vilken genre ska jag skriva?”(s.377). Här nämns inte texttyp. Men annars är det just texttyper 

som de avser att behandla.  

Slutsatsen är att eftersom begreppen används utan diskussion om deras samband så kan en 

förvirring dyka upp. Textens förtjänst är inslag av problematiserande då olika slags texter 

presenteras och jämförs. Måhända har författarna en liknande syn på elevers textskapande 

som Östlund-Stjärnegårdh och de därför väljer att använda begreppet texttyp då elever ska 

övas att skriva i en fiktiv situation. Bör kategorin omformuleras till diskussion av texttyper 

där genre är synonym? Då jag analyserar texten används det som står skrivet i texten dvs. 

begreppet som används, texttyp. Denna lärobokstext kan klart användas för att diskutera den 

förvirring som kan uppstå, även om textskaparnas ambition är att lyfta fram problem i en 

diskussion om texter.  

4.3.4  Förklarar och diskuterar texttyp och genre och sambandet 

mellan dem  

Läroboken Bok-och-webb Svenska A (2006) använder sig inte av termerna texttyp och genre 

även om boken går igenom olika sorters texter inom sakprosa och skönlitteratur. Begrepp 

epos, prosa, lyrik och drama behandlas utan att genre nämns. Begreppet genre nämns vid ett 

tillfälle då en elevs tankar om böcker presenteras ”Fantasy är min favoritgenre” (s. 27).  

 I Bok-och-webb Svenska B (2006, andra upplagan) används däremot både texttyp och 

genre. I kapital 12 ”Läsa och arbeta med texter” förklaras och diskuteras texttyp och genre. 

Syfte med kapitlet, anges av textskaparna redan i bokens inledningskapitel, ”… är att du ska 

få ut mer av din läsning när du arbetar med romaner, noveller och lyrik” (s.9). Kontexten där 

begreppen lyfts fram är under rubriken ”Läsa och arbeta med texter” och det är de 

skönlitterära texterna som står i fokus. Begreppen förklaras och diskuteras direkt efter en kort 

allmän introduktion till kapitlet. 
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 Texten under rubriken ”Texttyp och genre” inleds med:  

Låt oss först beta av några viktiga begrepp, som gör det lättare att tal om texter. 

 Texttyp är ett modernt uttryck och används om alla slags texter. De övergripande texttyperna, enligt 

många språkforskare, är följande: 

 beskrivande – texten är statisk, stillastående; den skildrar ett objekt (ett föremål, en person, ett 

rum…) 

 berättande – texten beskriver en utveckling, ett händelseförlopp 

 argumenterande – texten är skriven för att övertyga läsaren 

 utredande – texten är skriven för att förstå och förklara. 

 

I det här kapitlet kommer vi bara att behandla texter som hör till de två första typerna. I kapitlen 17 

och 18 kan du läsa mer om argumenterande texter. 

 Ordet genre (uttalas schanger) är från början franskt och betyder sort. Genre är den form som 

texttyperna framträder i, i praktiken. Exempel på genrer är insändare (texttyperna beskrivande och 

argumenterande) och roman (texttyperna beskrivande och berättande). 

Indelningen av genrer är absolut inte vetenskaplig. Den skiljer sig från land till land, och det myntas 

hela tiden nya genrebeteckningar. En del utgår från innehållet (kärleksroman), andra från effekten på 

mottagaren (må bra-film) och vissa från mottagarnas ålder eller kön (flickbok) (s.176). 

 

Den inledande meningen under texttyp och genre är en explikativ sekvens, ”Låt oss först 

beta av några viktiga begrepp, som gör det lättare att tala om texter.” Sedan övergår texten till 

en deskriptiv sekvens ”Texttyp är…”, genom den inskjutna bisatsen ”enligt många 

språkforskare” så görs en ansats till problematisering då den visar ”många” och inte bara 

”språkforskare”. Det lämnar en viss öppenhet, även om det inte utvecklas. Därefter sker en 

uppräkning i en punktlista som är en deskriptiv sekvens. Men textsekvensen gränsar ändå till 

explikativ då den förklarar och reder ut texttyperna t.ex. ”beskrivande – texten är statisk, 

stillastående…”. 

”Ordet genre är från början…” ser jag som en explikativ sekvens då den reder ut ordets 

härkomst och betydelse, för att sedan fortsätt förklaringen att: ”Genre är den form som 

texttyperna framträder i, i praktiken.” även om den språkliga markören är finns där. 

Sekvensens syfte att förklara överbrygger den deskriptiva dimensionen.  

”Exempel på genrer är insändare (texttyperna beskrivande och argumenterande) och roman 

(texttyperna beskrivande och berättande)” är både en deskriptiv och explikativ sekvens. 

Begreppen genre och texttyp förklaras utifrån ett sambandstänkande. Förklaringen av 

begreppen i texten har sina förtjänster och därmed möjligheter. Definitionen blir mer av ett 

teoretiskt slag där man försöker precisera närliggande begrepp. 

”Indelningen av genrer är absolut inte vetenskaplig. Den skiljer sig från land till land, och 

det myntas hela tiden nya genrebeteckningar. En del utgår från innehållet (kärleksroman, 

andra från effekten på mottagaren (må-bra-film) och vissa från mottagarnas ålder eller kön 

(flickbok)”. En argumenterande sekvens inleder men övergår till en explikativ sekvens där 

den problematiserande sekvens dock är nära intill då problem lyfts fram inom: ”Den skiljer 

sig […] (flickbok)”. 

Ett problem är då indelningen genrer beskrivs i form av ”absolut inte vetenskaplig”. 

Förklaringen att den skiljer sig från land till land och att det hela tiden myntas nya 

genrebeteckningar osv. är det som brukas inom förklaring av genre vetenskapligt. Risk finns 

att genre inte uppfattas som en vetenskaplig term även om man avser att lyfta fram indelning 

som problematisk i vetenskapligt hänseende. Här saknas tydligare belägg och det behövs en 

omformulering eller möjligen en strykning. Om syftet är att förklara ur en vetenskaplig 

synvinkel bör den argumenterande textsekvensen även ta fram antitesen. 
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 ”Genreindelningen är viktig. Den ger god hjälp åt den som letar efter en viss sorts litteratur. Genrer 

har med förväntan att göra. Vi vet ungefär hur en thriller eller en historisk roman ska ”se ut” eller ”vara 

gjord”. Ibland kan författare leka med denna förväntan. Men leken får inte lämna läsaren i sticket. Man 

kan se det hela som ett slags kontrakt mellan författaren och läsaren: att författaren håller sig till den 

utlovade genren är en viktig del av kontraktet. En del författare försöker medvetet skriva på ett sätt som 

inte passar in i någon genre. Förr eller senare kommer någon på en ny genre för den sortens verk. Ordning 

och reda tycker människan om, också i fantasins värld.” (s.176)  

 

Textsekvensen ”Genreindelningen är viktig. Den ger god hjälp åt den som letar efter en 

viss sorts litteratur. Genrer har med förväntan att göra” är en explikativ sekvens, men även 

inslag av argumenterande då man betraktar ordet viktig. Sedan skjuts en deskriptiv sekvens av 

nästan narrativ karaktär in i texten ”Vi vet ungefär […] i sticket.” Texten övergår sedan i ett 

resonerande som kan ses som en problematiserande sekvens ”man kan se det hela som ett 

slags […] verk.” Sedan landar läsaren i ”Ordning och reda tycker människan om, också i 

fantasins värld.” Är det kanske en argumentativ sekvens för att återgå till ordningen? 

Denna lärobokstext har en pedagogisk röst som tydligt anges direkt i form av Låt oss. Vi 

och du används också för att knyta an ett personligare tilltal till läsaren vilket visar 

författarnas attityd, och som underlättar i form av metatext som därmed stödjer förståelsen. 

Detta tilltal har inte direkt brukats i instruerande syfte utan mer som en medföljande 

rådgivare. I direkt anslutning till texten finns även ett antal diskussionsfrågor som har ett 

problematiserande syfte t.ex. ”Vilka förväntningar får du av följande genrebeteckningar?” 

(s.177).  

Även om olika textsekvenser överlappar varandra är den explikativa i fokus. Inslag av 

korta argumentativa och även problematiserande sekvenser finns dock med och samband 

diskuteras. Textskaparnas kunskapssyn kan spåras genom att de diskuterar, följer rådgivande 

och samtidigt lyfter fram problem som förmodligen stimulerar läsarens tänkande, 

förhoppningsvis i en kritisk riktning.  

Förklaringarna i denna text visar olika inslag som kan försöka ses i relation till en 

definition. Här finns en kännetecknande definition som beskriver de egenskaper som 

begreppet innehåller. Exempel ges hur på begreppen ofta kan inrymma flera aspekter utifrån 

det aktuella sammanhanget. Man beskriver även en grupp med hjälp av karakteristiska 

förhållanden för den enhet man ska definiera. Texten försöker klargöra vad begreppen avser i 

relation till andra närliggande begrepp för att få ett mer precist innehåll, som den teoretiska 

definitionen eftersträvar.  

  

4.4 Diskussion om förklaringar i lärobokstext kontra 

vetenskaplig text  

Den slutliga frågan behandlar om de vetenskapliga förklaringarna av texttyp och genre med 

tillhörande problem återspeglas i lärobokstext. Finns det ansatser till detta som kan avläsas 

utifrån den text-traduktion som gjorts? Även här gör jag ett urval som innebär att jag främst 

lyfter fram de ansatser i lärobokstext som återspeglar vetenskapliga resonemang istället för att 

koncentrera mig på de brister som kan iakttagas. Detta är inte oproblematiskt eftersom det 

sker utifrån en tolkning av mig vilket innebär att andra tolkningar är möjliga. 

Då texttyp för Ledin innebär en vetenskaplig definitionsmässig textklassificering men då 

han samtidigt påtalar nackdelen att människors användning av texterna ej kommer med, så 

kan man diskutera kring begreppet texttyp och dess möjlighet att användas i samband med 

lärobokstext. Om man brukar texttypbegreppet som ett analysverktyg för att studera olika 
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texters uppbyggnad på ett mer konkret plan är det möjligt men det är samtidigt avhängigt av 

hur läroboksförfattaren brukar begreppen texttyp och genre. Den avgörande frågan i 

lärobokstext är om man förklarar begreppen utifrån en vetenskaplig grund. När texttyp och 

genre används som synonymer i lärobokstext återspeglas inte de vetenskapliga förklaringarna. 

I analysen av Bra svenska A och B diskuterar jag om författarna avser att behandla texttyp och 

genre synonymt eller om de endast avser att använda genre som begrepp. Den frågan får 

kvarstå. Det som kan återspegla vetenskapliga problem i denna lärobok är den svårighet som 

infinner sig då man försöker dela upp genre på olika nivåer inom en genrehierarki, men 

eftersom det inte sker i någon diskussion tolkar jag inte det som en medveten handling av 

författarna varvid jag lämnar en vidare diskussion om denna text.  

Min analys av Svenska etc, diskuterar saknaden av att texttyp definieras annat än utifrån ett 

försök av en exemplifierad och operationell förklaring. Däremot påtalas att olika typer av 

texter kräver olika typ av språkdräkt vilket kan ses som ansats att återspegla texttyp och dess 

problematik utifrån vetenskapliga resonemang. Men frågan kvarstår dock om man avser 

texttyp eller om begreppet används för att elever ska öva då de texttyper som omtalas oftast 

benämns som genre inom vetenskaplig text. Tolkningen blir då att texten, då det gäller 

texttyp, inte speglar ett vetenskapligt resonemang. Komplicerat blir det när novell nämns som 

en texttyp då man senare diskuterar genre för att beteckna olika typer av litteratur och drama, 

och lyfter fram roman som genre. En tolkning från mig är att man anser att även novell är en 

genre.  

Än mer komplicerat blir det då epik, lyrik, dramatik, roman beskrivs som genrer för att 

sedan följas av undergenrer som hjälteepik, centrallyrik, tragedi, äventyrsroman. Även 

begreppet subgrupper används då man delar i romanen ur innehållsaspekt och formaspekt 

utan någon förklaring. De vetenskapliga texterna diskuterar problemet med att indela genrer i 

en hierarki men i denna text saknas förklaringar, diskussion om begreppen och deras 

samband. Jag väljer att inte tolka den förvirring som finns i texten utifrån en ansats att spegla 

vetenskapliga problem utan som brist på ansats, som tyvärr inte kan uppvägas av de många 

goda ambitioner till olika skrivövningar som faktiskt finns.  

Känslan för ord A och B förklarar kort begreppet genre med hjälp av exempel men utan 

någon problematisering. Genre beskrivs som ”Typ eller sort. En litteraturgenre är alltså en typ 

av litteratur. Exempel på genrer är deckare, fantasy etc.” Däremot skapar denna korta 

förklaring troligen ingen förvirring och för att vara så kort är den ändå hållbar. Förtjänsten är 

att bekanta genrer för ungdomar nämns, istället för t.ex. centrallyrik. 

Termen texttyp förklaras inte som begrepp, men används däremot då man diskuterar ett 

antal texter inom sakprosan. Ett tydligt tecken på att man försöker visa problematiken inom 

vetenskapliga diskussioner är när man i sina förklaringar av en viss texttyp framhåller att 

olika texttyper kan innehålla samma strategier. Man problematiserar kring suddiga flytande 

gränser, kring likheter och olikheter, hur en argumenterande texttyp finns inom olika texter, 

att olika texttyper innehåller referat och om små variationer som förekommer då man skriver 

rapport vid högskolor och universitet. Även om det sker via en text-traduktion, som innebär 

att det abstrakta ska synliggöras mer konkret, återfinns finns en problematisering. Dock finns 

problem eftersom referat anges som en texttyp samtidigt som den ingår i andra texttyper. Här 

fallerar logiken och detta är troligen ett exempel på hur textsekvensmetoden skulle kunna vara 

till stöd eller om det beskrivs utifrån olika språkhandlingar. Problematiseringar som görs 

öppnar i alla fall upp för tänkande runt olika texter och innebär förhoppningsvis mer 

möjlighet till att kritiskt granska det subjektiva och/eller det mer sakliga i olika texttyper inom 

sakprosan.  

 Däremot utesluts diskussion om samband mellan genre och texttyp. Texten speglar att 

författarna har tagit ställning till att benämna skönlitterära texter som genrer och sakprosa som 

texttyper men det tydliggörs inte via texten. Men så infinner sig ”Bestäm texttyp: Vilken 
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genre skriver Bengt Ohlsson i här?” (s.192). Likställs genre med texttyp? Eller använder de 

texttyp då elever ska få kunskap om texter och genre som beteckning då texten skrivs i en 

social situation som sker utanför skolan? Är det en omedveten eller medveten handling av 

författarna? 

 Bok-och-webb Svenska B problematiserar kring texttyp och genre direkt. De lyfter fram 

dem som viktiga begrepp och motiverar varför. Vetenskapliga förklaringar med tillhörande 

problem, som processas inom forskningen, återspeglas genom en text-traduktion i en 

problematiserande form. Begreppens samband diskuteras och tydliggörs. Författarna brukar 

texttypbegreppet utifrån ett språkvetenskapligt förhållningssätt och ger förklaringar. 

Genrebegreppet brukas också utifrån vetenskaplig grund som är hållbart både utifrån det 

litteraturvetenskapliga och det språkvetenskapliga fältet. Den viktiga dimensionen av 

förväntan på en genre finns med. Även kulturell skillnad och att genrer förändras lyfts fram. 

De förklarar också att en del utgår från innehållet, andra från effekten på mottagaren och vissa 

från mottagarens ålder eller kön.  

Text-traduktionen som beskriver förväntan bemödar sig om att nå eleverna då det beskrivs 

hur författare ibland leker med denna förväntan men att där samtidigt finns ett kontrakt. Det 

beskrivs även hur en del författare medvetet vill bryta mot de förväntningar som ställs på en 

viss genre.  

En kritisk invändning jag diskuterar rör formuleringen: ”Indelningen av genrer är absolut 

inte vetenskaplig”. Förklaringen att genren skiljer sig från land till land och att det hela tiden 

myntas nya genrebeteckningar osv. är det som innefattas i vetenskaplig förklaring av 

genrebegreppet. Risk finns att genre inte uppfattas som en vetenskaplig term även om man 

avser att lyfta fram indelning som problematisk i vetenskapligt hänseende. En undran som då 

inställer sig är om den vetenskapliga grunden är så medveten som jag tolkat den. Emellertid 

får elever begreppen tydliggjorda då de förklaras och relateras till varandra samt att de 

diskuteras.  

 

Sammanfattningsvis visar de granskade lärobokstexterna författarnas olika förhållningssätt till 

begreppen texttyp och genre. Detta påverkar säkerligen deras angreppssätt till hur begreppen 

beskrivs, förklaras och om det också problematiseras. Även när en text-traduktion görs sker 

den utifrån förhållningssätt, kunskaper och den kunskapssyn som textskaparna innehar. 

Selanders tankar om att kombinera lärare och forskare i ett författarteam kring läroböcker 

vore en möjlighet för läromedelsförlagen att producera än mer genomtänkta pedagogiska 

texter. Faircloughs diskussion om kritisk språklig medvetenhet är ytterst behövlig då det gäller 

läroboksförfattares möjligheter att i pedagogisk text för gymnasieelever framhäva en 

medveten begreppslig kunskap om, som i detta fall berör, begreppen texttyp och genre. 

Läroböcker som institutionella texter är centrala för skolan och dessutom i en vidare framtida 

bemärkelse då samhället alltmer kräver ett kritiskt tänkande då det gäller att hantera alla de 

texter som omger oss. För att uppnå en kritisk textmedvetenhet behövs kvalitativa 

lärobokstexter där begrepp problematiseras. Att diskutera genrer och analysera texter utifrån 

olika texttyper/textsekvenser, såväl inom skönlitteratur som sakprosa, befrämjar även de 

kreativa språkhandlingarna såväl skriftligt som muntligt. Sakprosatexterna är extra viktiga att 

granska utifrån subjektiva kontra sakliga aspekter för att på så vis granska attityder och 

påverkansprocesser. Ett problematiserande förhållningssätt inom olika läroböcker gagnar både 

elevers språk- och tankeutveckling. 
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5 Slutdiskussion 

Syftet med läroböcker är att de ska fungera som redskap i undervisningen både för lärare och i 

synnerhet för elever. Selanders tankar om en minnesbank för kunskap och kommunikation, 

vilket kan ses som ”det upprepade samtalet” och ”det upprepade meddelandet”, är bärkraftiga. 

Begrepp som används bör vara förklarade genom ett problematiserande förhållningssätt så att 

läsaren kan få insikt i hur de används även efter gymnasieskolans utbildning med en giltighet 

för framtida djupare ämnesstudier. Det är genom att få syn på begreppens problematik som en 

förståelse för begreppen kan uppnås. Att det finns indikationer på att ett flertal lärare använder 

kursboken som ett ”rättesnöre”, gör att det pedagogiska och ämnesmässiga ansvaret för de 

institutionella lärobokstexterna blir ännu betydelsefullare. Läromedelsförlagen, som diskursiv 

praktik, består av tradition, viss position med befogenheter, men också med möjlighet att visa 

ansatser till förnyelse.  

Min studie av läroböckers förklaringar av texttyp och genre påvisar några olika sätt att 

hantera begreppen inom läroböcker. Undersökningens resultat visar att ansatser till 

problematisering finns och dessutom visar analysen av Bok-och-webb Svenska B att de 

vetenskapliga texternas diskussion om texttyp och genre återspeglas via en text-traduktion i 

denna lärobokstext. I Bok-och-webb Svenska B förklaras och diskuteras texttyp och genre 

utifrån en språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig grund. Sambanden mellan begreppen 

tydliggörs och diskuteras. Textskaparnas kunskapssyn kan spåras då de diskuterar, är 

rådgivande och samtidigt lyfter fram problem som förmodligen stimulerar läsarens tänkande. 

Studie visar även att en del förklaringar som ges i läroböcker inte innehar en hållbar grund 

inom begreppshanteringen utifrån vetenskapliga texter. Slutsatsen blir emellertid att det är 

möjligt att genom pedagogisk text-traduktion bruka och förklara texttyp och genre med 

utgångspunkt från vetenskapliga resonemang. 

Studien av de vetenskapliga texterna är ett försök att granska och diskutera begreppen 

texttyp och genre både utifrån det språkvetenskapliga och det litteraturvetenskapliga fältet. 

Att göra ett urval, i syfte att ha det som grund för att iaktta läroböckers hantering av texttyp 

och genre, är nödvändigt, men komplicerat. I studien diskuterar jag några av de vetenskapliga 

problemen utifrån en struktur där de båda fältens texter diskuteras i samband med varandra. 

En slutsats jag drar är att forskare inom de olika fälten, som sig bör, är experter på det egna 

forskningsfältets texter men att man säkerligen behöver studera det andra fältets forskningsrön 

än mer, och då även gå tillbaka och granska den diskussion som förts inom den äldre 

genreteoretiska diskussionen som visar alternativa synsätt på genreteori. Fler 

tvärvetenskapliga studier, liknande sakprosaprojektet, där både fiktiva och icke-fiktiva texter 

studeras i samband med begreppen genre och texttyp behövs för att ytterligare belysa 

problematiken.  

Sammanfattningsvis utifrån metoden att använda textsekvensanalys kan jag konstatera att 

textsekvenserna ibland är mycket närliggande. Men jag får reservera mig då ett problem 

säkerligen är att jag använder Adams textsekvensteori i en modifierad version. Det vore 

intressant att pröva sekvenserna på en text men då jämföra analysen på längre textdel kontra 

menings- och ordnivå. Inom denna uppsats har jag endast möjlighet att väcka frågan som 

infunnit sig mot slutet av textgranskningen. Det är ibland svårt att gå på de språkliga 

markörerna på ordnivå då den längre textdelen eller meningen, via syftet, visar på eller drar 

mot en annan närliggande textsekvens. Samtidigt har metoden skärpt upp analysen då den 

stödjer mig i precision och granskningshänseende. För en pedagogisk text bör man kanske 
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utforma textsekvenserna utifrån en annan ordning? Dock kan jag konstatera att formuleringen 

av den problematiserande sekvensen resulterar i att jag får syn på ansatser som kanske annars 

hade förbigåtts. Även om jag använder en modifierad version, jämfört med Adam och Ledin, 

fungerar den problematiserade sekvensen med materialet och min kategorisering. Kanske kan 

användandet av en problematiserande textsekvens bli ett verktyg för att iaktta pedagogisk text 

för att på så vis uppmuntra en problematiserande aktivitet inom svenskämnets läroböcker? 

Slutligen vill jag framhålla att institutionella lärobokstexter innehåller möjligheter och att 

granskningen av dem är central eftersom producenterna i den diskursiva praktiken innehar ett 

betydelsefullt ansvar inför eleverna som ska bruka texterna i sitt lärande. Läromedelsförlagens 

kontakt med språk- och textforskning är minst lika viktig som kontakten med praktiserande 

lärare. Fairclough betonar den dialektiska processen mellan text, diskursiv praktik och social 

praktik. Därmed blir en kritisk inställning till självklar kunskap nödvändig. Det räcker inte 

med utvärderingar från lärare. Selanders tanke att kombinera lärare och forskare i 

författarteam kring läroböcker, som eventuellt redan pågår, är en möjlighet, men det krävs 

ändå en aktiv granskning utav dessa pedagogiska texter av forskare med olika kritiska 

infallsvinklar.  
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