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1 Inledning 

Uppkomsten till denna uppsats ämne grundar sig i de personliga erfarenheter jag haft när jag 

läst svenska på universitet. Under två kurser har jag blivit introducerat till ämnet funktionell 

textanalys. De lärdomar jag fått med mig är att ämnet fungerar som är ett redskap för att 

åskliggöra olika texters uppbyggnad (Hellspong & Ledin, 1997: 41). Med tanke på vilken 

slags syn på skrivutveckling det finns idag (Brorson, 2007), ser jag att ämnet är väldigt 

aktuellt för elevers skrivande. Förutom funktionell textanalys tas även ämnet strukturerade 

textsamtal upp. Anledningen är för att ämnet, enligt mig, bygger på liknade principer som 

funktionell textanalys.  

1.1 Bakgrund 

Ämnesvalet motiveras av den aktualitet ämnet fått främst i dagens skola men även i dagens 

samhälle. I den nya ämnesplanen för svenska på gymnasiet (Skolverket, 2011) skrivs det att 

man ska ge eleven förutsättningen till att utveckla ”förmågan att läsa, arbeta med, reflektera 

över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa”. 

Vidare skriver Birgitta Bommarco och Suzanne Parmenius-Swärd (2012: 22) att för att en 

skrivundervisning ska genomföras i klassrummet, krävs det att man vet något om texter. Jag 

tolkar dessa reflektioner som att elevens skrivutveckling beror av att lärare arbetar med 

textanalys och textsamtal. För att eleven ska kunna utveckla sitt skrivande, krävs det att 

eleven vet något om hur olika texter är uppbyggda. Detta särskilt med tanke på vilken syn 

dagens forskning har på skrivutveckling (Brorson, 2007). I Brorsons (2007: 8f) artikel kan 

man läsa att skrivutveckling snarare beror av att träna genremedvetenhet än träna själva 

skrivandet. Det är insikten om att texter är olika och studerandet av deras strukturer som står i 

fokus för skrivutveckling.  

Samtidigt som både Skolverket (2011) och forskare Brorson (2007) förespråkar att man 

bedriver en skrivundervisning som omfattar olika dimensioner av ett textarbete och 

textanalys, ser man inom ämnets aktuella forskning att fler och fler elever har problem med 

att skriva olika slags texter. Froydis Hertzberg (2006: 298) skriver i sin studie att hon finner 

att elever har svårt att anamma, det så kallade diskursiva skrivandet; ett slags skrivande som 

omfattar att man producerar mer vetenskapliga, argumenterande och utredande texter. I sin 

studie kommer hon fram till att elever, trots att de får uppgifter som är menade att leda de till 

ett mer vetenskapligt och akademiskt skrivande, tar till sig ett så kallat expressivt och narrativt 
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skrivande (Hertzberg, 2006: 302). Hertzberg (2006: 310f) ställer sig frågan ifall det kanske 

har att göra med hur läraren introducerar och visar hur olika typer av textskrivande ska gå till. 

Kanske måste man ägna mer tid åt att explicit visa och samtala om hur olika texttyper ser ut 

för att den berättande texten ska lämna plats åt den diskursiva? 

Hellspong och Ledin (1997: 12) skriver att anledningen till varför man ska arbeta med 

textanalys är för att det finns vissa retoriska fördelar. Det retoriska skälet motiveras och 

förklaras med hjälp av att man åskådliggör och problematiserar hur olika texters strukturer 

kan se ut. Genom att ta del av den klassiska retorikens verktyg, studerar man hur en text är 

uppbyggd. Enligt Hellspong och Ledin (1997: 12) leder retorikisk analys till att man även 

granskar och rättar till en text, något som Bommarco och Parmenius-Swärd (2012: 25) anser 

är av didaktiskt värde när man återkopplar och bedömer elevers skrivande. 

En ytterligare forskare som yttrat sig om detta ämne är Louise Bjar. Hon skriver att textanalys 

är av vikt då det ger en god bild av vilka svagheter och styrkor en elev har (Bjar, 2006: 345). 

Med hjälp av sådan utgångspunkt, anser Bjar (2006: 345) att man som lärare vet var man ska 

börja när man arbetar med att utveckla elevens skrivande. Då textanalysen är en interaktiv och 

gemensam aktivitet, menar hon även att det snarare handlar om att träna upp en förståelse 

kring hur olika texter är uppbyggda än att lära sig mekaniskt hur man producerar en viss typ 

av text (Bjar, 2006: 345). 

I samband med all denna diskussion om att införa ett en mer explicit skrivundervisning som 

poängterar ett mer vetenskapligt skrivande har en rad olika metoder och modeller utvecklats. 

Med utgångspunkt dels i systemisk-funktionella språkanalysteorin, dels i det strukturerade 

textsamtalets teori vill jag i denna uppsats belysa hur ett skrivande hos eleven kan utvecklas. 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Mitt syfte är att utreda vad forskningen säger om hur funktionell textanalys och strukturerade 

textsamtal kan stödja utvecklingen av elevers skrivande. Syftet är dels att redogöra vilka 

metoder och teorier som finns för den funktionella textanalysen och de strukturerade 

textsamtal, dels presentera vilka resultat diverse forskare har kommit fram när de undersökt 

hur dessa metoder fungerar för att utveckla elevers skrivande. Syftet synliggörs med hjälp av 

två frågeställningar: 
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 Vad innebär de olika metoderna som forskningen rekommenderar? 

 Vilka resultat finns i de genomförda undersökningar som gjorts på textanalytiskt 

arbete och textsamtal? 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är upplagd på följande sätt: Kapitel ett redogör för ämnesvalet, syftet och de 

frågeställningar jag har i uppsatsen. Kapitel två redogör för hur hela processen av litteratur 

gått till. Här motiverar jag även varför jag valt att ha med vissa källor och vilka avgränsningar 

jag gjort samt vilken problematik jag funnit under arbetets gång. I kapitel tre och fyra 

besvarar jag de två frågeställningar jag har som utgångspunkt när jag formulerat syftet. Det 

tredje kapitlet står för uppsatsens teoretiska utgångspunkt medan det fjärde står för uppsatsens 

didaktiska utgångspunkt. Det femte kapitlet, redogör slutligen för de slutsatser jag kommit 

fram till vad gäller uppsatsens ämne.  

2 Tillvägagångssätt och genomförande  

Denna uppsats är en konsumtionsinriktad litteraturstudie, vilket innebär att dess grund vilar på 

andras forskares studier och undersökningar. I och med att uppsatsen inte stöds av någon egen 

empiri, har därför andras forskares syn och resultat redogjorts i denna uppsats. Uppsatsen 

bygger dels på vad andra forskare säger om de teorier och metoder som forskningen 

rekommenderar inom fältet för textanalys och textsamtal som stöd för skrivutveckling, dels 

det resultat forskare funnit när de undersökt teorierna och metoderna i klassrummet. Med 

tanke på hur frågeställningarna ser ut, har jag valt att disponera uppsatsen i ett teoretiskt och i 

ett didaktiskt perspektiv. Å ena sidan har vi textanalysen och textsamtalets teorier och 

metoder och å andra sidan har vi konkreta klassrumsobservationer. 

2.1 Litteratur 

För att delvis redogöra för den teoretiska utgångspunkten, har jag använt Lennart Hellspong 

och Per Ledins bok Vägar genom texten från år 1997.  Den har fungerat som en källa för min 

redogörelse av den funktionella textanalysen. Anledningen till varför jag valt att ha med 

denna bok är för att den ger en väldigt teoretisk bild av vad textanalys är överlag. 

Vidare har jag använt Per Holmberg och Anna-Malin Karlssons Grammatik med betydelse 

från år 2001. Denna har, likt Hellspong och Ledin (1997), varit en källa som stått för den 

teoretiska utgångspunkten i uppsatsen. I och med att syftet delvis avser att undersöka hur 

funktionell textanalys kan stödja elevers skrivutveckling, redogör jag för begreppen 
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funktionell grammatik och funktionell textanalys. Deras bok fungerar för att få en bild av vad 

begreppen innebär. 

För att kartlägga de didaktiska resultat forskningen kommit fram när de undersökt textanalys 

och textsamtal som stödmetoder för elevers skrivande, har jag letat i SMDI:s 

konferensvolymer. SMDI, som annars står för Svenska med didaktiskt inriktning, är ett 

nätverk för forskning inom samma namn. Syftet med nätverket är att forskare inom ämnet ska 

kunna samarbeta och dela med sig forskningsresultat. Nätverket anordnar årliga konferenser 

som tar upp aktuella studier som gjorts inom fältet för svenska som didaktiskt inriktning 

(Göteborgs universitet, 2013). Varje år kommer nya artiklar och en artikel som jag tagit del av 

är den danske forskarens, Bodil Hedebos studie från 2004. Artikeln har använts för att 

presentera det resultat som finns för hur genrepedagogik som metod kan stödja och utveckla 

elevers skrivande. 

Utöver Holmbergs och Karlssons bok (2006) om funktionell grammatik, används även deras 

senare publicerade bok Funktionell grammatik (2011) som de har skrivit fram tillsammans 

med Andreas Nord. Funktionell grammatik (2011) används även för att kartlägga uppsatsens 

teoretiska utgångspunkt och är också ett komplett mot Hellspong och Ledin bok Vägar genom 

texten (1997). 

Förutom att bara utreda hur funktionell textanalys kan genomföras i ett klassrum, förklaras 

även textanalysens samband till elevers skrivutveckling. I och med att syftets utseende, har 

det varit motiverade att utreda djupare hur textanalys och skrivutveckling är kopplat till 

varandra. Louise Bjars artikel ”Att analysera elevetexter” från 2006 i boken Det hänger på 

språket! redogörs betydelsen textanalys har för elevers skrivande. 

Vidare har det, i samband med uppsatsen syfte, även varit motiverande att beskriva vilken syn 

forskningen och samhället har på elevers skrivutveckling. I Birgitta Norberg Brorsons och 

Lilian Permes artiklar från 2007 i tidningen Svenskläraren redogörs detta ämne. Med hjälp av 

det Per Holmberg (Brorson, 2006: 8f) konstaterat om skrivutveckling, får man en bra bild av 

hur dagens forskning ser på elevers skrivutveckling. I och med att mycket av Holmbergs 

forskning är baserad på klassrumsobservationer (SMDI, 2008) har dessa källor även fått en 

didaktisk förankring i uppsatsen. 

När man läser uppsatsens syfte ser man, att förutom att undersöka hur textanalys kan fungera 

som didaktiskt stöd för elevers skrivande, att det även handlar om att se hur textsamtal kan 
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bidra till skrivutveckling. I Monica Reichenbergs bok Vägar till läsförståelse från 2008 kan 

man ta del av vad begreppet strukturerade textsamtal men även vad modellen Questioning the 

Author innebär. I Vägar till läsförståelse presenterar Reichenberg (2008), förutom begreppet 

och modellen, även sina egna resultat hon gjort på ämnet. Då uppsatsens frågeställningar har 

varit att dels redogöra för begreppet strukturerade textsamtal, dels se vilket resultat det gett i 

studier när man velat metoden som ett stöd för elevers skrivutveckling, har Reichenbergs bok 

därför varit av intresse. Som det förklaras både innan och efter detta kapitel, anses textsamtal 

vara ett annat ord för hur man kan analysera och vara ett sätt att aktivt med texter för att 

utveckla elevers skrivande. 

Som det nämndes ovan har Holmberg (se s. 6) utfört många klassrumsstudier och undersökt 

hur textanalys kan vara av vikt för att leda eleven till genre- och textmedvetenhet. I uppsatsen 

används hans presenterade studie om textsamtalets betydelse för skrivande. Artikeln 

”Textsamtal för skrivande – en studie av lärandestöd i två gymnasieklasser” från SMDI:s 

konferensvolym från 2008 är den som står som källan för uppsatsens andra frågeställning vad 

gäller textanalys. 

Då uppsatsen utgår från att redogöra hur genrepedagogik kan vara ett sätt att arbeta med 

textanalys, har därför Bodil Hedeboes och John Polias bok (2008) Genrebyrån: en 

språkpedagogisk funktionell grammatik i kontext varit av intresse. Det mål som författarna har 

haft med boken är att ”utveckla kunskaper om alla… […]… aspekter inom ramen för en 

funktionell språkmodell.” (Hedeboe & Polias, 2008:11). Bokens kapitel ”Introduktion till 

genrebyrån” har använts för att redogöra för hur modellen ”cykeln för undervisning och 

lärande” och dess delar ser ut. 

Till slut har även Birgitta Bommarcos och Suzanne Parmenius-Swärd bok Läsning, skrivande, 

samtal – textarbete i svenska på gymnasiet från 2012 använts i uppsatsen då den har fungerat 

som ett komplement för att stödja resonemanget om vikten av textanalys för elevers 

skrivutveckling. Källan återkommer främst under avsnittet ”Bakgrund” då syftet är att 

förklara hur sambandet mellan textanalys och textmedvetenhet ser ut. 

2.2 Avgränsningar 

När det kommer till avgränsningar av litteratur har den kritiska textanalysen inte belysts i 

uppsatsen. I Hellspong och Ledin (1997: 257) kan man läsa att den kritiska textanalysen kan 

vara av vikt för att belysa texten ur ett kritisktanalytiskt perspektiv. Då Hellspong och Ledin 

(1997: 41) skriver att texter uppstår i sammanhang, menar författarna (1997: 257) att denna 
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typ av analys är av fördel när man vill studera en texts kontext. Med hjälp av den kritiska 

analysen, menar dem, att texters brister och dolda aspekter synliggörs (Hellspong & Ledin, 

1997: 257). Då denna typ av analys har som mål att belysa ett kritisktanalytiskt perspektiv, är 

den däremot i förhållande till uppsatsen syfte inte relevant. Den kritiska analysen lämpar sig 

bäst för att undersöka samhällsinriktade texter, vilket inte är fallet i uppsatsen då jag 

undersöker hur textanalys kan stödja elevers skrivutveckling. Uppsatsen är mer didaktiskt 

förankrad, vilket den kritiska analysen inte är. 

En ytterligare modell som inte tagits med är den som kallas för Reciprocal Teaching. 

Modellen är ett tillvägagångssätt som stödjer teorin om strukturerade textsamtal 

(Reichenberg, 2008: 85). Den har, likt Questioning the Author-modellen, utformats för att 

utveckla läsförståelsen hos eleven vid läsning av mer komplicerade texter (Reichenberg, 

2008: 86). Modellen har däremot inte tagits med då det funnits bättre och mer tillgängliga 

studier för modellen Questioning the Author. Dessutom är Reciprocal Teaching mer anpassad 

till de yngre åldrarna. Jag har i uppsatsen försökt hålla sig till de högre åldrarna (se 

exempelvis Per Holmbergs studie från 2008). 

2.3 Problematik 

Den problematik som jag stött på, är när bearbetning av utländsk litteratur gjorts. Bodil 

Hedeboes studie ”Genre og stemme i gymnasieelevers argumenterende tekster” har varit av 

problem då innehållet dels varit skrivet på danska, dels varit svårt att ta till sig. Förutom den 

språkliga barriären, har Hedeboes teoretiska resonemang ställts till det ibland. Problemet har 

dock löst genom att avhandlingen lästs flera gånger och att jag fokuserat på att finna de 

resultat genrepedagogiken gett som metod för att stödja skrivutveckling. 

3 Den teoretiska utgångspunkten 

I detta kapitel ämnar jag att utreda den teoretiska delen av textanalys och textsamtal som stöd 

för elevers skrivutveckling. Förutom att presentera ämnena, presenteras även modeller som 

stödjer textanalys och textsamtal.  Textsamtal får ett annorlunda syfte i uppsatsen då ämnets 

textanalytiska sida belys. Innan ämnena och modellerna presenteras, redogörs begreppen 

funktionell grammatik, funktionell textanalys och strukturerade textsamtal. 

3.1 Utredning av funktionell grammatik och funktionell textanalys 

I detta avsnitt utreder jag dels vad den funktionella grammatiken står för, dels hur den kan 

stödja när man arbetar med funktionell textanalys.  Anledningen till varför väljer att redogöra 
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för dessa begrepp är för att de är uppsatsens byggklossar. Uppsatsens syfte bygger på dessa 

begrepp och därför anser jag att det är motiverade att jag definierar dem. Förutom att redogöra 

för vad de står för och hur de förhåller sig till varandra, presenterar jag även didaktiska 

modeller som stödjer funktionell grammatik och funktionell textanalys. Anledningen till att 

jag beskriver de didaktiska modellerna är åter igen för att jag vill se hur textanalys kan stödja 

elevens skrivutveckling. 

 

Funktionell grammatik utgår från att se språket som betydelseskapande. Förutom att mena att 

det bara är ett språkligt uttryck, ses grammatiken även som ett verktyg som skapar mening 

(Holmberg, 2006: 10). Funktionell grammatik kopplar tanken om att språkutveckling är något 

som sker på grund av att människan har behov att uttrycka betydelse (Holmberg & Karlsson 

2006: 10). En annan viktigt tanke inom funktionell grammatik är att språket är kontextbundet 

(Hellspong & Ledin, 1997: 49). Varje språklig aktivitet stöds av en social aktivitet. Sett ur ett 

funktionell grammatiskt perspektiv, betraktas varje social aktivitet som är en texttyp 

((Hellspong & Ledin, 1997: 21). Varje text har därför sin specifika grammatik och sitt 

specifika syfte (Holmberg, Karlsson & Nord, 2011). 

Hur hänger då den funktionella grammatiken ihop med funktionella textanalysen? I och med 

att sammanhanget är viktigt inom den funktionella grammatiken (Hellspong & Ledin, 1997: 

49), finner jag att det finns ett samband mellan grammatik och textarbete. Likaväl som texter 

har olika utseende har även deras grammatik det också. Varje text använder ett visst ordval, 

en viss struktur och ett visst innehåll; allt beroende på vilket syfte den har. Texten och 

grammatiken samarbetar tillsammans för att uppnå ett visst syfte (Holmberg, Karlsson & 

Nord, 2011). Med detta i åtanke, kan analysen av en texts grammatik fastställa vilket syfte 

texten har och vilken texttyp den tillhör. Då skrivutvecklingen handlar om att lära sig att 

utveckla olika slags skrivande (Brorson, 2007: 8f) menar jag därför att textanalys kan vara av 

stor vikt när man vill utveckla elevens skrivande. Men för att man ska kunna undersöka och 

därmed även lära sig att skriva fram olika typer av texter, måste man veta något om analysens 

verktyg. Analysens verktyg är den funktionella grammatiken. 

Vidare för att man ska utveckla olika slags skrivande måste man först lära sig att handskas 

med de allmänna verktygen som finns inom funktionell textanalys. Per Holmberg, Anna-

Malin Karlsson och Andreas Nord (2011) antyder om att den funktionella textanalysen kan 

delas in i två steg. De menar att man först lära sig att göra potentiella analyser för att man 

senare ska kunna göra mer specifika analyser. Jag tolkar de allmänna, potentiella analyserna 
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som analyser som mäter de allmänna aspekterna i en text och de kontextbundna, verkliga 

analyserna som analyser som mäter det specifika syftet en text har (se s. 13 för mer 

information).  

Som det antyds ovan, krävs att, för att eleven ska utveckla sitt skrivande, att man i 

klassrummet använder texter som en grund för att utveckla olika slags skrivande. Holmberg 

(2006: 11) skriver att ”den funktionella grammatiken är en språkmodell som aldrig är långt 

borta från texter”. Han menar att texter utgör en arena för hur man kan samtala om 

grammatik. Studerar man grammatik mot texter förstår man vad talare och skribenter gör när 

de kommunicerar och varför de gör det på ett visst (Holmberg & Karlsson, 2006: 11). Med 

detta i åtanke, finns det en didaktiskt poäng med att använda vissa modeller i klassrummet. 

Hellspong och Ledins textmodell (1997: 41) är ett bra tillvägagångssätt som stödjer sitt arbete 

mot att analysera texter. Textmodellen lutar sin analys på verkliga texter, vilket gör att man 

kan lära sig något om hur man kan skriva fram olika texttyper och på så sätt utveckla sitt 

skrivande. Nedan följer en redogörelse för den och dess strukturer. 

Genrepedagogiken är en metod för hur ett didaktiskt arbete kring textanalys och textsamtal 

kan genomföras i klassrummet (Bommarco & Parmenius-Swärd, 2012: 32). Den är likt 

textmodellen ett bra tillvägagångssätt för att ett arbete med funktionell textanalys ska kunna 

komma till stånd i klassrummet. Genrepedagogiken är däremot mer didaktiskt upplag då den 

tar in aspekter som ett gemensamt textarbete mellan elever och lärare (Hedeboe & Polias, 

2008: 16). Dessutom bygger den på steg och på tanken att lärandet är progressivt (Hedeboe & 

Polias, 2008: 17). 

3.1.1 Utredning av textmodellen och dess delar 

För att utveckla sitt skrivande och sin kunskap om hur olika texter skrivs fram, måste man lära 

sig att analysera texter. Hellspong och Ledins textmodell (1997) kan vara till hjälp för att man 

ska förstå hur textanalys kan gå till. Nedan följer en presentation av textmodellen och dess tre 

delar. De aspekter som tas upp under varje del, tas upp i syfte för att man ska förstå hur 

analysen av text kan gå tillväga. Som jag nämnde ovan är det de allmänna analyserna som 

leder till att man kan göra mer specifika sådana; sådana som säger en del om vad vilken 

texttyp det är (Holmberg, Karlsson & Nord, 2011). För att analysen ska bli specifik utreds 

även begreppen kontext (Hellspong & Ledin, 1997: 49) och stil (Hellspong & Ledin, 1997: 

197). 
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Textmodellen är ett tillvägagångssätt som används för att stödja textanalys (Hellspong & 

Ledin, 1997: 41). Den bygger på tre strukturer: den textuella, den ideationella och den 

interpersonella (Hellspong & Ledin, 1997: 44). Strukturerna är allmängiltiga aspekter 

eftersom de uppger en texts mönster, regelbundenheter och inre logik (Hellspong & Ledin, 

1997: 41). Textmodellen bygger även på idén att texter är komplicerade och att de har många 

sidor och nivåer. Anledningen till denna syn på texter bottnar i den syn som man har inom 

funktionell grammatik, nämligen att texter är kontextbundna (Hellspong & Ledin, 1997: 41). I 

textmodellen finner man därför även dimensionerna kontext och stil. Med hjälp av dessa kan 

en dynamisk och situationsbaserad analys uppnås, något som krävs för att man ska lära sig 

olika texttyper (Hellspong & Ledin, 1997: 49, 197). 

Textmodellens strukturer presenteras först för att sedan följas upp av dimensionerna kontext 

och stil. Anledningen till varför jag valt att lägga upp på detta vis, är för att jag, likt 

Holmberg, Karlsson och Nord (2011), ser en pedagogisk poäng att lära eleverna att hantera de 

mer allmänna verktygen först. Jag menar att strukturerna är de verktyg som leder till att de 

allmänna, potentiella analyserna kommer till och att dimensioner kontext och stil är de 

verktyg som leder till att de mer kontextuella, verkliga analyserna kommer till. Uppsatsen 

beskriver först den textuella strukturen för att sedan fortsätta med den ideationella strukturen 

och slutligen avsluta med den interpersonella strukturen. 

När man analyserar den textuella strukturen, undersöker man hur man organiserar en texts 

innehåll och hur dess olika delar förhåller sig till varandra (Hellspong & Ledin, 1997: 65). 

Analysen utgår från att man först studerar konkreta textdelar och undersöker den struktur som 

finns i den särskilda textdelen för att sedan studera vilka samband som finns övergripande 

mellan textdelarna (Hellspong & Ledin, 1997: 65). 

Vad innebär det då att studera strukturen i en text? När man analyserar hur man organiserar en 

texts innehåll, kommer man in på det som kallas för textbindning (Hellspong & Ledin, 1997: 

80). Hellspong och Ledin (1997: 88) skriver att det finns fyra olika slags bindningar; orsak, 

tid, additiv och adversativ. Den additiva bindningen innebär att man lägger till information i 

texten och är vanligt när man exempelvis vill beskriva en företeelse eller ett fenomen. Den 

adversativa bindningen innebär att man kontrasterar den tidigare kända meningen men en ny. 

Denna bindning är vanlig när man vill argumentera för en åsikt eller en tanke. 

Orsaksbindningen innebär att den tidigare kända meningen blir orsaken till den nya meningen 

och att den nya blir konsekvensen till den tidigare kända. Den är vanlig när man exempelvis 



14 
 

vill utreda ett förlopp. Den sista, tidsbindningen, innebär att man ordnar meningarna utifrån 

en kronologi. Denna bindning är vanlig när vill återberätta en händelse eller handling 

(Hellspong & Ledin, 1997: 88). Förutom att studera textbindning i ett snävare och mindre 

perspektiv, kan man även studera den i ett större perspektiv. Textbindning fungerar även för 

att analysera hur olika stycken förhåller sig till varandra. En orsaksbindning kan exempelvis 

ur ett större perspektiv ge en hintar om vad som är textens klot respektive kägla. Beroende på 

hur man exempelvis inleder ett stycke får man en bild av hur stycket förhåller sig till stycket 

ovan (Hellspong & Ledin, 1997: 98).  

Varför analyserar man strukturen i en text? Vilken betydelse har det för texten och 

skrivutvecklingen? Med tanke på olika textbindningar fungerar för olika slags texter, kan det 

vara bra att studera strukturen i en text. Genom att studera vilket slags samband texten har kan 

man komma fram till om det är en berättelse, beskrivning, argumentation eller utredning. En 

text som exempelvis innehåller mycket orsaksbindning får en utredande karaktär medan en 

text som innehåller mycket additiv bidning får en beskrivande karaktär (Hellspong & Ledin, 

1997: 88). Sett ur ett skrivdidaktiskt perspektiv, innebär denna insikt om olika texters 

strukturer, att man medvetengör att texter är olika genrer. För att man ska veta hur olika slags 

texter växer fram måste man därför även veta något om hur man först åskådliggör det i en 

text. Detta arbete av att åskådliggöra görs genom att man analyserar en text då strukturen blir 

en ”ledtråd” för vad som är karaktäriskt för en viss typ av text. 

När man analyserar den ideationella strukturen, undersöker man vad innehållet bygger på. 

Man undersöker vilka slags synpunkter och frågor som finns i texten (Hellspong & Ledin, 

1997: 115). Förutom detta, undersöker man även ifall det finns subjektiva och dolda budskap 

(Hellspong & Ledin, 1997: 136). Analysen av detta slag, kan även, likt den textuella, säga 

något om vilket slags text det är. Nedan får man följa en redogörelse av begreppen processer 

och perspektiv. 

När man studerar processer i en text, undersöker man vilken typ av rörelse och vila texten har 

(Hellspong & Ledin, 1997: 129). Berättar texten om någon händelse om eller beskriver den 

något tillstånd? Inom textanalys skiljer man mellan handling, händelser och tillstånd. 

Handlingar och händelsen är processer som är i rörelse medan tillstånd är en process som är i 

vila. Studerar man de verb som finns i en text, kommer man åt dessa olika typer av processer 

texten har (Hellspong & Ledin, 1997: 130).  
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Vad har processer för betydelse för texten i sig? Undersöker man narrativa texter ser man ofta 

att det är tillstånd som beskrivs. I Hellspong och Ledins bok (1997: 130) skrivs det att 

tillstånd är det som ”klassificerar och tillskriver dem [personerna i texten] egenskaper”. När 

man exempelvis berättar om en persons yrke anger man ett tillstånd (Hellspong & Ledin, 

1997: 130). Undersöker man däremot samhällsinriktade texter är det mer vanligt att processer 

uttrycks som handlingar. Hellspong och Ledin (1997: 130) skriver att ”handling har en 

avsikt”. I och med att samhällsinriktade texter ofta har som syfte att påverka (Hellspong & 

Ledin, 1997: 260), är det därför inte ovanligt att handlingar förekommer i dessa typer av 

texter.  Handlingar blir en uppmaning, något som är vanligt i samhällsinriktade texter 

(Hellspong & Ledin, 1997: 261). 

En annan aspekt som man kan studera, när man analyserar den ideationella strukturen, är 

perspektivet. Perspektivet innebär att man studerar hur man skrivit fram ett visst innehåll 

(Hellspong & Ledin, 1997: 135). Är texten subjektivt präglad eller förhåller den sig saklig och 

objektiv? Hellspong och Ledin (1997: 136) skriver att då varje text innehåller en viss typ av 

värderingar och åsikter och, då man finner tanken om att texter är ett resultat av olika sociala 

aktiviteter (Hellspong & Ledin, 1997: 49), representerar texter även olika typer av 

samhällspraktik. Hur man rent konkret kan se att en text är subjektivt upplagd, är genom att 

studera hur textförfattaren skrivit fram sig själv i texten. Om texten är mer distanserad, 

betyder det att texten är mindre subjektiv. Om den däremot är mer personlig, betyder det att 

textförfattaren valt att visa mer av sig själv i texten (Hellspong & Ledin, 1997: 136). Hur 

textförfattaren väljer att visa sig kan antingen ses mer direkt via särskilda fraser eller mer 

indirekt då en viss typ av syn genomsyrar texten (Hellspong & Ledin, 1997: 135).  

Vad har analysen av perspektivet för betydelse för texten i sig? I Hellspong och Ledin (1997: 

136) får man ta del av en artikel som handlar om kroppens proteiner. Med hjälp av den analys 

Hellspong och Ledin (1997: 136) gjort kommer de fram till att det inte finns någon 

närvarande författare. Anledningen, menar de, är för att man som textförfattare av 

journalistiska texter vill framstå neutral i det han eller hon förmedlar. Jag menar därför att det 

kan finnas en didaktiskt poäng att se över hur perspektivet i en text ser ut. Är textförfattaren 

distanserad kan man ana att texten är en mer faktatext som vill tas på allvar. 

När man analyserar den interpersonella strukturen, undersöker man hur textförfattaren närmar 

sig läsaren på olika sätt. Man undersöker vilka mönster textförfattaren använder för att skapa 
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samspel med och påverka sin läsare (Hellspong & Ledin, 1997: 158). I detta avsnitt kommer 

jag att ta upp språkhandlingar. 

Ur ett skrivdidaktiskt perspektiv kan begreppet språkhandlingar vara av vikt när man vill 

utveckla skrivandet hos eleven. Anledningen är att de handlingar och den reaktion 

språkhandlingar åsyftar att åstadkomma säger något om vilken typ av text det är. Beroende på 

vilken slags språkhandling en text har, säger det något om hur verkligt, önskat eller påhittat 

det skrivna är (Hellspong & Ledin, 1997: 161). Jämför man språkhandlingen fråga med 

språkhandlingen påstående är den första mer osäkert framlagt än senare. Anledningen är för 

att fråga, ger läsaren mer utrymme för att reagera på informationen medan påståendet inte gör 

det. Det senare fastställer information och gör det därmed svårare för läsaren att ändra sin 

reaktion på det skrivna (Hellspong & Ledin, 1997: 162). Hellspong och Ledin (1997: 188) 

skriver att påstående, platsar bättre i vetenskapliga texter. I deras bok skrivs det exempelvis 

att då forskningsartiklars syfte är att utreda, blir det naturligt att återfinna många påståenden i 

texten. Författarna (1997: 188) skriver att denna typ av språkhandling används eftersom man 

vill återspegla den strävan vetenskapliga prosan har, nämligen att vara mycket tydlig med visa 

viktiga samband i texten. 

För att man vidare ska kunna göra de mer verkliga analyser som säger något om vilket typ av 

text det är måste man veta något om kontexten och stilen (Holmberg, Karlsson & Nord 2011). 

Dessa dimensioner är de som beskriver den bakgrund texten lutar sig mot och är de som 

sammanfattar alla de allmänna analyser man tidigare gjort när man undersökt en texts 

textuella, ideationella och interpersonella struktur (Hellspong & Ledin, 1997: 49, 197). 

När man analyserar en text kontext åsyftar man att komma åt den aktivitet eller den 

verksamhet texten representerar. Som jag tidigare konstaterat (se s. 9) är texter ett resultat av 

olika typer av sociala aktiviteter (Hellspong & Ledin, 1997: 21) och för att förstå hur dessa 

olika texttyper växer fram kan det därför vara bra att studera kontexten (Hellspong & Ledin, 

1997: 49). I analysen av kontexten ingår det även att studera de deltagare som finns i den 

verksamhet som texten representerar (Hellspong & Ledin, 1997: 50f). 

Förutom dimensionen kontext, finns även dimensionen stil. Denna dimension, är likt 

kontexten, en viktig variabel för att de verkliga textanalyserna ska kunna komma till 

(Hellspong & Ledin, 1997: 197). Denna dimension har som uppgift att sammanfatta och dra 

ihop de allmänna potentiella analyserna till en syntes. När man har satt ihop de potentiella 
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analyserna och studerat analyserna mot textens kontext, får man en enhetlig stil som säger 

vilken slags texttyp det är (Hellspong & Ledin, 1997: 197). 

Som en sammanfattning på detta avsnitt kan jag dela med mig Hellspong och Ledins citat som 

klargör hur den textanalytiska processen går till och hur de olika delarna förhåller sig till 

varandra: ”En text blir till genom att vi 1.i ett visst sammanhang (kontexten) 2. använder ord 

(det textuella) 3. för att meddela något (det ideationella) 4. till någon (det interpersonella) 5. 

på ett visst sätt (stilen).” (Hellspong & Ledin, 1997: 47). 

3.1.2 Utredning av genrepedagogiken och dess delar 

En annan modell som också stödjer textanalys är den så kallade genrepedagogik. Som jag 

nämnde tidigare i denna uppsats (se s. 10) fungerar genrepedagogiken som en didaktisk 

vägledning för hur man på ett praktiskt och konkret sätt kan planera upp en textarbete 

(Bommarco & Parmenius-Swärd, 2012: 32). I och med att modellen, när man arbetar med 

den, utgår från att språket är en resurs och något som skapas i en kontext (Hedeboe & Polias, 

2008: 11), ser man att genrepedagogiken liknar mycket den systemisk-funktionella 

grammatikteorin (Hellspong & Ledin, 1997: 49). Den syn modellen har på texter, är att texter 

är något som uppstår då människan vill uttrycka ett visst behov (Holmberg & Karlsson, 2006: 

10). Behoven tar sig i uttryck i diverse texttyper och man menar därför att texter är olika 

genrer eftersom de representerar olika behov människan vill uttrycka via språket (Hellspong 

& Ledin, 1997: 21). För att man ska kunna lära sig uttrycka dessa behov har 

genrepedagogiken utvecklats och gett redskap på hur undervisandet, om det, kan gå till 

(Bommarco & Parmenius-Swärd, 2012: 32). Genrepedagogiken stödjer alltså synen att 

språket är kontextuell förankrat och synen på att språket används för att skapa betydelse 

(Bodil Hedeboe & John Polias, 2008: 11). Pedagogiken motiveras även av det som står i 

ämnesplanen för svenska på gymnasiet, nämligen att eleven ska utveckla förmågan att kunna 

delta i flera varierade kontexter (Skolverket, 2011). Ämnesplanen för svenska på gymnasiet 

(Skolverket, 2011) menar att eleven ska ges förutsättningen till att lära sig att skriva fram 

texter som fungerar bra i det sammanhang de verkar i. 

Forskarna bakom genrepedagogiken menar att ett sätt att jobba mot detta mål är genom att 

tillämpa modellen cykeln för undervisning och lärande i skrivundervisningen (Bommarco & 

Parmenius-Swärd, 2012: 32). Modellen bygger på fyra olika steg där varje steg är progressivt, 

det vill säga att stegen bygger på varandra (Hedeboe & Polias, 2008: 17).  Denna 

progressivitet har att göra med det interaktiva stöd, som modellen lutar sig mot. Modellen 
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bygger på Lev Vygotskijs sociokulturella lärande, där elever med mer kunskap och lärare 

finns till som stöd för lärande för de elever som inte har lika mycket kunskap (Hedeboe & 

Polias, 2008: 16). I början karaktäriseras modellen av att eleven får mycket stöd. Modellen 

präglas senare längre fram av att stödet avtar och av att eleven får klara sig på egen hand 

(Hedeboe & Polias, 2008: 19). Avslutningsvis, då modellen är cirkelformad, knyts det sista 

steget ihop med det första steget (Hedeboe & Polias, 2008: 17) vilket också, enligt min 

mening, talar något om den syn man delar inom funktionell grammatik, nämligen att 

språkstuderande bör vila mot ett sammanhang (Hellspong & Ledin, 1997: 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Cykeln för undervisning och lärande (efter Hedeboe och Polias, 2006:15).  

En annan viktig ingrediens i modellen är att man arbetar med autentiska texter (Hedeboe & 

Polias, 2008: 14). Anledningen är för att man vill komma åt ett språkbruk som representerar 

olika kontextuella, språkliga drag. En annan anledning är för att, förutom att beskriva och 

definiera ett kontextuellt språkbruk, man vill problematisera, kritisera och analysera språket 

(Hedeboe & Polias, 2008: 14). Slutligen kan man nämna att då man vill att eleven dels ska bli 

textmedveten dels utveckla förmågan att analysera men även producera, ger man eleven även 

ett särskilt metaspråk som den kan använda för att åstadkomma dessa handlingar och detta 

textarbete (Hedeboe & Polias, 2008: 12). 

Evaluering 

och 

utveckling 

av kontroll 

Bygga upp kunskap  

Pedagogiskt engagemang 

Modellering och 

dekonstruktion 

Läraren modellerar 

och dekonstruerar 

Gemensam konstruktion 

Läraren och eleven 

konstruerar gemensamt 

Självständig 

konstruktion 

Eleverna konstruerar 

självständigt 

Utveckling av genrer och register 



19 
 

I de nästkommande styckena följer en mer detaljerad redogörelse av de fyra stegen som 

genrepedagogiken och cykeln för undervisning och lärande står för. Nedan får man följa hur 

det interaktiva lärande färgar av sig och suddas ut till ett mer individualiserat lärande längre 

fram i arbetet med modellen. Dessutom får man en insikt i hur viktig lärarstyrningen är för 

elevens skrivutveckling. 

Det första steget handlar om att bygga upp kunskapen tillsammans med eleverna (Hedeboe & 

Polias, 2008: 17). Här försöker man kartlägga vad eleverna vet sedan tidigare om det ämne 

man ska skriva om eller den genre som man ska skriva i (Hedeboe & Polias, 2008: 18). 

Samtidigt som man försöker få en bild av vad eleverna kan, vill man även försöka se vilka 

luckor och svagheter eleven har i fråga om ämnet och främst genren (Hedeboe & Polias, 

2008: 18). Steget handlar även om att skapa ett tydligt mål och ett tydligt syfte med 

textarbetet och textanalysen (Bodil Hedeboe & John Polias, 2008: 17). Bommarco & 

Parmenius-Swärd (2012: 116) skriver att denna aspekt är av särskilt vikt då bedömningen av 

aktiviteten och arbetet beror av det (Bommarco & Parmenius-Swärd, 2012: 116). De menar 

att det är viktigt att avgränsa och att sätta upp delmål i det stora arbetet, eftersom 

skrivundervisningen blir då konkretiserad och tydlig. Ett delmål kan handla om att man vill 

visa hur en skribent ska utreda ett begrepp, det vill säga att lära sig att använda ett språk som 

förklarar och tydliggör (Bommarco & Parmenius-Swärd, 2012: 119). Under tiden som man 

arbetar med lära sig att utreda begrepp utvecklar man förmågan att skriva fram utredande 

texter. På så samma sätt, lägger man även fram, vid andra typer av delmål, bilden av hur andra 

typtexter kan konstrueras. Genom att vara specifik med målet, klargör man även vad eleven 

ska göra och lära sig och kan på så sätt kan man även sätta upp bedömningskriterier som 

reflekterar det mål man är ute efter i skrivundervisningen (Bommarco & Parmenius-Swärd, 

2012: 119f). Förutom att lära eleven att skriva fram en viss typ av text, är det viktigt att eleven 

får input om det ämne den ska klä sin text med. Även om eleven vet hur olika typer av 

skrivande kan gå till måste den även veta hur den ska klä texterna med innehåll (Bommarco & 

Parmenius-Swärd, 2012: 116). Hedeboe och Polias (2008: 18) menar att ett sätt att göra det är 

genom att kartlägga den kunskap eleven har kring det ämne som texten ska handla om. De 

menar att eleven måste få tillfälle ”att bygga kunskapen om fältet” (Hedeboe & Polias, 2008: 

18) den ska skriva om. Ifall detta inte ges, kan det, enligt dem, leda till svårigheter; 

svårigheter som beror på att eleven inte får uttrycka sina personliga erfarenheter (Hedeboe & 

Polias, 2008: 18). 
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Andra steget handlar om att ställa frågor och undersöka hur och varför texten är byggd på ett 

visst sätt. Genom att undersöka typexempel och modelltexter för den särskilda texten som 

man ska lära sig kan man upptäcka vissa typiska drag och strukturer (Hedeboe & Polias, 

2008: 18). I och med att texten är kontextuellt förankrad (Hedeboe & Polias, 2008: 20) 

handlar steget även om att sätta drag och strukturer i ett kontextuellt perspektiv (Hedeboe & 

Polias, 2008: 18).  De frågor som fastställs är ”Vilken betydelse har de språkliga och 

strukturella dragen för det sammanhang som texten verkar i?” och ”Hur bidrar språket och 

strukturen till att texten får ett visst syfte?”  (Hedeboe & Polias, 2008: 18). Holmberg (2009: 

24) skriver även om att steget handlar om att man som lärare tillsammans med eleverna 

undersöker och samtalar om hur man övertygar med åsikt, hur man inleder och hur man 

avslutar en text. Med detta sagt, ses detta steg som ett planeringsstadium då man planerar, 

organiserar och väljer viktiga delar för det framtida skrivandet (Holmberg, 2009: 24). För att 

det man ska komma åt det komplexa språkbruket och kunna belysa den betydelse språket har 

som verktyg använder läraren även här autentiska typexempel och modelltexter (Hedeboe & 

Polias, 2008: 18). Dessa modelltexter utgör stommen för hur lärande om och i textgenren kan 

gå till. Ett metaspråk utvecklas även så småningom under tiden man analyserar och 

undersöker en viss texttyp (Hedeboe & Polias, 2008: 18). Metaspråket blir likt de autentiska 

texterna, också en stomme för lärandet om och i textgenren då det fungerar som ett språkligt 

verktyg för att sätta ord på det man undersöker, analysera och samtalar om (Hedeboe & 

Polias, 2008: 18). 

Fortsättningsvis, handlar det tredje steget handlar om att läraren och eleven tillsammans 

skriver fram en gemensam text (Hedeboe & Polias, 2008: 19). Med stöd i det som tidigare 

diskuterats och analyserats försöker man tillsammans med eleverna konstruera en text 

(Hedeboe & Polias, 2008: 19). Som jag nämnde i avsnittet om genrepedagogiken (se s. 15) är 

det ganska mycket lärarstyrning i början (Hedeboe & Polias, 2008: 16f). Detta kan ses främst 

i de två första stegen (Hedeboe & Polias, 2008: 17f). I detta däremot släpper lärarstyrningen 

en aning, då man aktiverar och låter eleverna vara mer delaktiga i textarbetet (Hedeboe & 

Polias, 2008: 19). Visserligen har de fått vara med i de ovanstående diskussionerna men det är 

i detta steg som de faktiskt får klara sig själva. Steget kan antingen realiseras i helklass eller i 

mindre grupper. Om det sker i helklass konstrueras helst ett kort stycke i texten, exempelvis 

en inledning. Syftet med texten blir likt det syfte man finner under steg två (Hedeboe & 

Polias, 2008: 19). Läraren vill förse eleverna med en modelltext som de i ett framtida skede 

kan använda och få stöd i när de ska skriva liknade texter (Hedeboe & Polias, 2008: 18). Till 
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skillnad från det förra steget, skrivs modelltexten fram här av läraren tillsammans med 

eleverna. I det förra handlade det om att modelltexten fungerade som en utgångspunkt för 

analys (Hedeboe & Polias, 2008: 19). Analysen fungerar däremot som en grund för skrivande 

eftersom man rättar sig efter de drag som, enligt analysen, är typiska för texttypen (Hedeboe 

& Polias, 2008: 19). Som jag påpekade i början då jag redogjorde för genrepedagogik (se s. 

15), ser man tydligt att de olika stegen bygger på och är beroende av varandra (Hedeboe & 

Polias, 2008: 17). Detta steg är beroende av de två föregående, eftersom det är samtalet om 

den särskilda genren som utgjort stommen för att denna gemensamma konstruerande text ska 

kunna komma till stånd. Senare i texten kommer vi även se att detta steg är av betydelse för 

de senare kommande stegen (Hedeboe & Polias, 2008: 16f). Om det gemensamma 

konstruerandet av text sker i mindre grupper kan texterna växlas sinsemellan grupperna, där 

de utsätts för nya reflektioner, diskussioner och kommentarer (Hedeboe & Polias, 2008: 19). 

Bommarco och Parmenius-Swärd (2012: 119f) menar att detta responsgivande och 

bearbetande av text är av stor vikt för att en skrivutveckling hos eleven ska kunna ske 

(Hedeboe & Polias, 2008: 19). 

Slutligen handlar det fjärde steget om att låta eleverna självständigt producera egna texter 

(Hedeboe & Polias, 2008: 19). Genom att man har gett eleven stöd i den tidigare 

gemensamma konstruerade text, ska den nu skriva en text på egen hand. Den tar stöd i det 

som diskuterats om textens ämne, genre och kontext i det första steget. Den tar även stöd i den 

analys som gjorts på de autentiska typexempel och modelltexterna i steg två (Hedeboe & 

Polias, 2008: 19). Här blir även syftet och det målet som man fastställde i början av arbetet 

motiverat. Om eleven vet vad syftet och målet är med aktiviteten, vet den även hur den ska 

förhålla sig under detta steg av producerandet av text. Även metaspråket fungerar som en 

riktlinje för hur arbetat ska förhålla sig (Hedeboe & Polias, 2008: 19). Genom att ha uppritat 

tydliga delmål för eleverna, vet de vad ska förvänta sig när bedömning av delmålet sker 

(Bommarco & Parmenius-Swärd, 2012: 119). Exemplet som påpekades ovan, med delmålet 

att lära sig utreda begrepp, bedöms senare utifrån de kriterier som staplat upp i början 

(Bommarco & Parmenius-Swärd, 2012: 119). Man vänder instruktionerna till riktlinjer för 

bedömnings och responsgivande och använder metaspråket för att förklara det (Hedeboe & 

Polias, 2008: 19).  I ett vidare perspektiv konkretiserar och tydliggörs detta, innehållet för 

skrivundervisningen (Bommarco & Parmenius-Swärd. 2012: 119f). 
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3.2 Utredning av strukturerade textsamtal 

Vad innebär då dessa strukturerade textsamtal som är så viktiga för skrivutvecklingen? 

Kortfattat kan man säga att strukturerade textsamtal går ut på att försöker hitta strategier för 

att ta an sig texter när man läser (Reichenberg, 2008: 92). Det kan bland annat innebära att 

man ställer frågor till texten. Man brukar skilja mellan frågorna och dela in dem i olika fack 

beroende på vad de svarar på. Handlar det om svar som hittas i texten eller handlar det om 

svar som kräver vidare tanke och reflektion? För att läsaren ska utveckla den senare typen av 

frågor krävs det att man tillsammans lärare och elev tränar sig i att samtala om texter 

(Reichenberg, 2008: 92). Eleven skolas in i att bli en aktiv läsare då den tar hjälp av tidigare 

lästa texter och tidigare kunskap den har om ämnet om genren texten handlar om och verkar i 

(Reichenberg, 2008: 93). Eleven fyller ut viktiga tankeled något som ibland är väsentliga för 

att man ska förstå en texts budskap (Reichenberg, 2008: 76f).  En konkret modell som 

återspeglar strukturerade textsamtal är den som kallas för Questioning the Author (QTA) 

(Reichenberg, 2008: 91). Senare i detta vidare avsnitt kommer en redogörelse för vad 

modellen står för men innan det görs följer först en argumentation om textsamtal är viktigt för 

elevers skrivutveckling. 

Varför är strukturerade textsamtal så viktigt för elevers skrivutveckling? Enligt Lilian Perme 

(2007: 13) kan man se att skolans skrivundervisning kräver idag att man som elev ska kunna 

berätta, beskriva och utreda olika slags företeelser och fenomen. Detta kan även tolkas som 

krav att eleven ska kunna behärska att läsa på olika sätt. Förutom att bara kommunicera och 

producera texter ska du även kunna granska och värdera texter (Skolverket, 2011). I 

ämnesplanen för svenska på gymnasiet (Skolverket, 2011) står det även att elever ska tränas i 

att bearbeta texter efter att någon värderat och granskat dennes text. Jag tolkar det som att 

undervisningen bör utgå från att arbeta med textsamtal. Förutom Skolverket (2011), 

konstaterar även Reichenberg (2008: 68), Hellspong och Ledin (1997: 11) att det finns en 

viktig poäng i att analysera bruks- och faktatexter. De menar att, som man samtalar om 

skönlitterära texter för att djupare förstå vad textförfattaren menar, kan man även göra det om 

faktatexter. Hellspong och Ledin (1997: 12) nämner bland annat det retoriska skälet och 

skriver att samtalet om texter kan leda till att man lär sig en viss typ texts struktur. Genom att 

samtala om hur en viss typ texts givna mönster ser ut kan man i ett senare skede även 

konstruera det själv (Hellspong & Ledin, 1997: 12). Reichenberg (2008: 68) menar att lika väl 

som en skönlitterär text öppnar upp för olika slags texttolkningar, kan även faktatexter göra 

det. Faktatexten kan organisera och förmedla sin information på olika sätt och på så vis krävs 
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det att läsaren vet något om hur tolkningen och läsningen av den ska gå till. Texten kanske har 

ett dolt budskap som kräver att man vet hur man går in på djupet av en text (Reichenberg, 

2008: 68). Texten kanske har ett utsvävat och oklart resonemang som kräver att man vet något 

mer textens ämne eller genre (Reichenberg, 2008: 69). Vet man inte hur man ska ta an sig 

dessa svårigheter vid läsningen av bruksprosa vet man inte heller hur man ska tolka och förstå 

denna typ av text (Reichenberg, 2008: 68f). För att övergången mellan samtalet och 

produktionen av egen text ska ske, måste samtalet vara förankrat i ett socialt interaktivt 

lärande (Reichenberg, 2008: 67). Genom att tillsammans bygga upp ett samtal kan man 

komma längre i förståelsen av hur en text är uppbyggd. Inom strukturerade textsamtal innebär 

det att man gemensamt läser och stannar upp för att reflektera tillsammans över det just lästa 

textstycket. På så sätt delar man varandras tankar då man förhandlar, jämför, tolkar och ställer 

frågor till texten tillsammans (Reichenberg, 2008: 68). 

Slutligen kan man även nämna Bommarco och Parmenius-Swärd (2012: 22) skäl till varför 

textsamtal är av vikt för elevens skrivutveckling. Bommarco och Parmenius-Swärd (2012: 22) 

hävdar att textarbete inom svenskundervisning kräver förutom att man att producerar texter, 

att man vet även något om dem. Jag ser därför strukturerade textsamtal som ett sätt att komma 

åt denna kunskapsinhämtning. Jag menar att då läraren samtalar om hur en text ska läsas för 

att förstås på bästa sätt, leder till att undervisningen berör aspekter som har att göra 

textproduktion. Ställer läraren frågor som har att göra med hur textförfattaren gör för att 

tilltala och skapa en relation, berör undervisningen aspekter som har att göra med hur en text 

interpersonellt produceras. Ställer läraren frågor som har att göra med att tydliggöra vissa 

dolda tankeled berör undervisningen aspekter som har att göra med hur en text textuellt 

produceras. Analysen är alltså ett resultat av att man på ett strukturerat sätt samtalar om texter 

som antingen läst eller skrivit fram, det vill säga texter som har som syfte att höja 

textmedvetenheten och utveckla skrivandet hos eleven (Bommarco & Parmenius-Swärd, 

2012: 22). 

3.2.1 QTA-modellen 

Som jag nämnde innan (se s. 20) Questioning the Author är en modell som stödjer 

strukturerade textsamtal. Nedan följer en redogörelse för hur modellen kan användas i 

klassrummet. 

Questioning the Author är en modell som tillämpas på texter där textförfattare använt ett språk 

som ligger långt ifrån läsarens (Reichenberg, 2008: 91). Reichenberg (2008: 91) menar att 
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textförfattaren ibland har tendens att glömma vilken typ av läsaren den har framför sig. 

Modellen går ut på att ifrågasätta det författaren har skrivit och på så sätt belysa att det 

faktiskt finns en författare bakom varje text. Ifrågasättandet fungerar genom att man försöker 

kartlägga viktiga tankeled som textförfattaren hoppat över när hon eller han skrivit; tankeled 

som är väsentliga för att läsaren ska kunna förstå textens budskap. Det kan handla om 

författaren använt ett allt för komplicerat språk, ord- som meningsmässigt, eller hon eller han 

varit oklar i sitt resonemang. Det kan även handla om att inget tilltal funnits från författarens 

sida för den tänkta läsaren. Reichenberg menar (2008: 91) menar att det sådana missar leder 

till att ett avstånd mellan författaren och den tänkta läsaren uppstår. Hon menar att med QTA-

modellen kan avståndet minskas och därmed uppmuntra läsaren att ifrågasätta mer sin 

textförfattare. 

En annan viktig aspekt inom modellen Questioning the Author är att ge eleven friheten att gå 

emot skribetens auktoritet (Reichenberg, 2008: 91). Då eleven ifrågasätter det textförfattaren 

skrivit om, skolas han eller hon in i en aktiv roll som läsare. Genom att eleven bidrar med att 

ifrågasätta och med att samtala kring de frågor som uppstår vid ifrågasättandet, är eleven med 

och skapar mening och betydelse kring texten och textens innehåll (Reichenberg, 2008: 91f). 

För att medskapande ska bli mer framgångsrikt och betydelsefullt finns läraren till för att 

hjälpa eleven att dekonstruera texten i mindre delar. Varje del läses igenom noga med läraren 

och tillsammans reflekterar man kring och ställer frågor till stycket. Uppdelning av texten i 

stycken sker där läraren anser att eleverna kommer få problem att förstå eller där läraren vill 

belysa en viktig tanke i texten (Reichenberg, 2008: 92). Avslutningsvis, efter att reflektionen 

och frågorna ställts, sammanfattar läraren det lästa och knyter an till det som tidigare lästs. 

Detta sista steg görs för att helheten av texten inte ska gå förlorad och för att eleven ska kunna 

se hur texten är uppbyggd samt hur textdelarna förhåller sig till varandra (Reichenberg, 2008: 

92). 

Som det har påpekats ovan, går QTA-modellen ut på att läsaren, ifrågasätter författarens makt 

(Reichenberg, 2008: 91). Som jag nämnde innan (se s.19) De frågor som läsaren använder för 

att få ett bättre grepp om textens budskap är ”Vad är det författaren vill säga?” och ”Vilket 

budskap vill författaren framföra?” (Reichenberg, 2008: 92). Dessa frågor fungerar som 

ingångport för att starta igång ett strukturerat textsamtal, där tanken är att man ska bara bilda 

sig en idé om vad huvudbudskapet är. Även att försöka sätta texten och dess författare mot ett 

sammanhang är något som dessa ingångsfrågor har som syfta att åstadkomma i ett strukturerat 

QTA-textsamtal (Reichenberg, 2008: 92). Förutom dessa frågor finns det även så kallade 
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uppföljningsfrågor, vars syfte är att belysa de mer detaljerade delarna i en text (Reichenberg, 

2008: 91). Dessa används efter att man läst hela texten. Till skillnad från ingångsfrågorna, 

åsyftar uppföljningsfrågorna att belysa innehållet på djupet. Uppföljningsfrågorna försöker 

kartlägga vad texten faktiskt vill säga en. De fungerar dels för att dels kartlägga hur de olika 

textdelar hänger ihop med varandra, dels för att kartlägga hur texten som helhet hänger ihop 

med tidigare lästa texter (Reichenberg, 2008: 93). Exempel på uppföljningsfrågor är ”Vad 

menar författaren med det?”, ”Hur hänger det ihop med vad vi tidigare fått veta?” och ”Vad 

har författaren lagt till här för att det ska framgå tydligare vad han/hon menar?” (Reichenberg, 

2008: 93). 

4 Den didaktiska utgångspunkten 

I detta kapitel presenterar jag de resultat som olika forskare fått fram i studier då de använt de 

modeller som jag tidigare redogjort för i denna uppsats. Kapitlet står för den andra 

frågeställning som jag har i uppsatsen och ska täcka den didaktiska delen av hur textanalys 

och textsamtal kan genomföras i ett klassrum. Som jag nämnde ovan (se kapitlet 

Tillvägagångssätt), står Per Holmberg (2008) för textmodellen, Bodil Hedeboe (2004) för 

genrepedagogiken och Monica Reichenberg (2008) för QTA-metoden. Det är gymnasieelever 

som observeras i studierna och exemplen är tagna från klassrumsobservationer på gymnasiet. 

4.1 Per Holmbergs forskningsstudie 

I detta avsnitt redogör jag dels vilken teoretisk utgångspunkt Holmbergs studie har, dels hur 

den förhåller sig till den systemisk-funktionella teori (Holmberg, 2008: 63).  Jag tolkar 

studien som ett resultat av hur textmodellens och dess metafunktioner fungerar som teori och 

metod för att stödja elevens skrivutveckling. Holmbergs slutsatser redogörs därför också i 

uppsatsen. 

I Per Holmberg (2008: 59) artikel får man följa en studie som gjorts på två gymnasieskolor. 

Studien redovisar två klassers textarbeten där textsamtal är föremål för svenskämnets 

skrivundervisning (Holmberg, 2008: 60). Studien har gjorts på uppdrag av ett projekt som 

heter Text och kunskapsutveckling i skolan (TOKIS). Projektet TOKIS har i sina tidigare 

större studier gjorts på uppdrag av att fler studier pekat på att elever och inte får stöd i 

skrivutvecklingen (Holmberg, 2008: 59). För att förebygga dessa problem inom svenskämnet 

skrivundervisning, har därför Holmbergs studie men även de studier som TOKIS genomfört, 

haft textsamtal som utgångspunkt. I båda fallen har inställningen att textsamtal är av stöd när 

man arbetar med att elevers skrivutveckling varit aktuell (Holmberg, 2008: 59).  Den 
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teoretiska utgångspunkt Holmberg (2008: 59) haft, när han studerat gymnasieklassernas 

textarbeten, är textsamtal. Holmberg (2008: 63) ser textsamtalet som en text i sig och menar 

därför att en analys av textsamtal kan vara ett sätt att belysa viktiga delar av ett arbete med 

textproduktion. Han menar att man på samma sätt som man analysera en text kan man även 

analysera ett samtal. De olika metafunktioner som den systemisk-funktionella teorin bygger 

på, appliceras på ett textsamtal (Holmberg, 2008: 63). 

I Holmbergs studie har arbetet med textsamtalet inneburit att man har delats in i olika faser 

och konstellationer (Holmberg, 2008: 61). Läraren har i de både klasserna haft olika 

tidsperioder när man samtalat om en text. Textsamtal har skett både innan, under och efter ett 

skrivarbete och det har skiftat mellan att man haft det i helklass och i mindre grupper 

(Holmberg, 2008: 61). Förutom dessa aspekter, har textsamtalet även styrs av en viss 

inriktning. Man har pratat om textgenrens funktion, om den förebild eleven haft om texten och 

även om den förankring eleven haft vad gäller textens ämne (Holmberg, 2008: 61f). På så sätt 

har man sett att textarbetena i de båda klasserna haft organiserad planering inför 

skrivuppgifterna (Holmberg, 2008: 61). Två ytterligare aspekter som också har styrt 

textsamtalen är graden av deltagande och det perspektiv man haft när man samtalat om en 

viss text (Holmberg, 2008: 62). Deltagandet har inneburit det talutrymme eleven fått vid ett 

textsamtal medan perspektivet inneburit de texter som textsamtalet förhållit sig till. Den 

senare har handlat om att man riktat textsamtalet mot texter som man tidigare läst, texter som 

man för tillfället arbetat med eller texter som eleven föreställt sig själv i huvudet när den 

samtalat. De två senare aspekterna är däremot något Holmberg (2008: 62) funnit att lärarna i 

de två gymnasieklasser haft svårt att styra över. Senare i detta avsnitt får man följa hur 

deltagande och perspektiv haft för betydelse för de slutsatser Holmberg dragit när han 

genomfört studien.  Först följer dock en redogörelse för hur textsamtalets olika aspekter 

förhåller sig till den systemisk-funktionella språkteorin. 

Textsamtalet faser och konstellationer är det som representerar den textuella metafunktionen i 

den systemisk-funktionella språkteorin. Holmberg (2008: 63) menar att då faserna och 

konstellationerna är mönster för hur textsamtalet ska organiseras tids- och rumsmässigt, får 

dessa aspekter inom textsamtalet den formliga strukturen. Textsamtalets inriktning och 

perspektiv är det som faller under den ideationella metafunktionen. I och med att inriktningen 

bestämmer vad man ska samtala om och då perspektivet säger något om vilka slags texter 

man ska förhålla sig till, fyller dessa aspekter den innehållsliga och tematiska delen av ett 

textsamtal (Holmberg, 2008: 63). Slutligen står textsamtalets grad av deltagandet för den 
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interpersonella metafunktionen. Beroende på hur mycket talutrymme eleven får, blir 

textsamtalet mer eller mindre interpersonellt och dialogiskt (Holmberg, 2008: 63). 

När det kommer till aspekterna deltagande och perspektiv, har dessa två variablar varit sådana 

som lärarna i de respektive klasserna inte kunnat påverka (Holmberg, 2008: 62). Aspekten 

deltagande var ur ett undervisningsperspektiv problematiskt, eftersom läraren hade det svårt 

att tvinga eleverna att interagera i klassrummet. Ofta såg man att eleverna intog en passiv roll 

när man förde ett textsamtal om texten man arbetade med (Holmberg, 2008: 62). Holmberg 

(2008: 62) skriver att vid sådana tillfällen förekom så kallade ”fåpartssamtal, dvs. ett samtal 

där de flesta agerar åhörare”. Han menar att anledningen till varför denna typ av textsamtal 

uppstod var på grund av att eleverna inte riktigt visste när de skulle integrera eller när de 

skulle lyssna. 

Vad gäller de slutsatser Holmberg (2008: 64) såg, fann han att graden av deltagande och 

interaktion höjdes när texttypen växlade från föreställd text till text under arbete eller text 

sedan tidigare läst. Eleverna kunde integrera mer när man samtalade om texter som de nyligen 

arbetat med. Eleverna var mer aktiva även när de samtalade om texter som de höll på med 

under tiden som textsamtalet genomfördes (Holmberg, 2008: 67). Holmberg (2008: 62) menar 

att hans studie visade att eleverna kände att de kunde bidra mer i textsamtalen om textsamtalet 

handlade om texter som låg de nära till hands eller som de enklare kunde relatera till. En 

annan slutsats som Holmberg (2008: 67) fann, var att graden av deltagande minskade när 

perspektivet riktades mot föreställda texter. Han anser att orsaken bakom detta kan ha att göra 

med att man inte visste vilken typ bild som målades upp i elevernas huvud (Holmberg, 2008: 

68). Den föreställda texten kunde målas upp på ett sätt hos ena eleven, på att annat sätt hos 

den andra. På så sätt kunde man inte utgå från samma typ av text när man samtalade om texter 

överlag som i sin tur ledde till att textsamtalet blev väldigt passivt (Holmberg, 2008: 67f). 

4.2 Bodil Hedeboes forskningsresultat 

I Bodil Hedeboes studie (2004: 47f) får man följa hur hon motiverar argumenterande texters 

plats i skrivundervisning. Studien tar upp hur arbetet kring argumenterande texter kan 

genomföras i klassrummet. Studien utgår från elevtexter som är hämtade från ett projekt och 

från ett större forskningsarbete om argumenterande genrer. 

Hedeboe (2004: 47f) skriver att dagens elever har en tendens att få fram sin personliga röst i 

texter, vilket kan göra att de ”fastlåse…[…]…i ett talesprogligt register.” (Hedeboe, 2004: 

48). Utifrån det material hon analyserat har hon kommit fram till att elever har det svårt att 
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skilja sitt egna ”jag” med andras ”jag” (Hedeboe, 2004: 47). Det syftet som argumenterarande 

texter trots allt har, är att nå läsaren genom att få den att ”förstå, identificere sig med, eller 

endog dele de synpunkter der laegges frem i teksten” (Hedeboe, 2004: 47). Enligt Hedeboe 

(2004: 47) tolkar elever det som att sätta sig själva som en den framträdande sändaren i 

texten, vilket är det som skapar problem då den ”personliga rösten” tar över. 

Med tanke på den problematik som Hedeboe (2004: 49) ser att elever har när de ska lära sig 

att producera argumenterande texter, ser hon att det kan finnas pedagogiska poänger att jobba 

med de principer som genrepedagogik står för. I artikeln tas bland annat den kontextuella 

modellen upp. Modellen bygger på idén att språk är kontextbundet och att texter kan delas in i 

tre metafunktioner; ett textuellt, ett ideationellt och ett interpersonellt (Hedeboe, 2004: 49). 

En annan viktig genrepedagogisk princip som Hedeboe (2004: 52f) tar upp, är tanken om att 

texter kan delas in i olika lärandedomäner (Hedeboe, 2004: 52f). I Hedeboes artikel får man 

läsa att beroende på vilken kontext texten verkar i, får texten ett tilldelat lärandedomän 

(Hedeboe, 2004: 53) . De första skoltexter som elever stöter på när de börjar skolan, är sådana 

som som är muntliga och vardagliga till sin karaktär och som både förekommer inom och 

utanför skolan. Med andra ord är det texter som eleven inte har särskilt mycket problem med 

att producera. Det är vid ett senare skede av skolgången som eleven däremot upplever 

problem eftersom skoltexterna då får en specialiserad karaktär. En specialiserad karaktär som 

innebär att man förhåller sig mer kritiskt till det skrivna i texten (Hedeboe, 2004: 53). Utifrån 

detta resonemang som förs i Hedeboes artikel (2004: 53f) menar hon att det kan vara bra att 

studera olika metafunktioner eftersom det kartlägger vad som är typiskt för de olika 

karaktärerna. Nedan följer den modell Hedeboe har ställt upp för att visa hur metafunktioner 

kan hjälpa att utveckla elever att skriva fram olika slags texter. 
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 Vardagsdomän specialiserat domän reflekterande domän 

Fält konstruktion av erfarenhet, kunskap och idéer 

 vardaglig kunskap och 

erfarenhet 

professionell kunskap kritisk kunskap 

Röst konstruktion av textförfattaren och sociala relationer 

 gemensamma roller expertroller olika roller 

Medium organisering av information och betydelse 

 språk som en del av 

verkligheten 

språk för att konstruera 

verkligheten 

språk för att konstruera 

och undersökare 

verkligheten 

Figur 2 Kontextuella dimensioner i form av lärandedomäner (efter  Hedeboe, 2004:54). 

Med hjälp av det som skrivs fram i Hedeboes artikel (2009: 49) kan man se att begreppet fält 

är det som motsvarar den ideationella metafunktionen, begreppet röst det som motsvarar den 

interpersonella metafunktionen och begreppet medium det som motsvarar den textuella 

metafunktionen. När man utläser modellen ser man att metafunktionerna förhåller sig olika 

sätt beroende på vilket lärandedomän texter verkar i. Inom vardagsdomänet, får texten ett 

innehåll som är kopplad till vardagskunskap och vardagliga erfarenheter, ett tilltal kopplat till 

solidaritet och gemenskap och en struktur som man återfinner i samtal (Hedeboe, 2004: 54). 

Inom det specialiserade domänet, får texten ett innehåll som är av professionell karaktär, ett 

tilltal som opersonlig och socialt distanserat och en struktur som återfinns i akademisk sfär 

(Hedeboe, 2004: 54). Slutligen, inom det reflekterande domänet, får texten ett innehåll som är 

av kritisk karaktär, ett tilltal som används vid olika aktuella och sociala situationer och en 

struktur som liknar den struktur argumenterande och socialkritiska texter har (Hedeboe, 2004: 

54). 

Vad har Hedeboe då kommit fram i sin studie vad gäller dessa genrepedagogiska principer? 

När hon studerade skoltexterna kom hon fram till att eleverna inte uppfyllde de kriterier som 

skolan ställer när man producerar argumenterande texter (Hedeboe, 2004: 72).  Trots att 

eleverna använde aspekter som fanns i det specialiserade domänet, fann Hedeboe varken 

någon diskussion eller argumentation i texterna (Hedeboe, 2004: 71). Däremot såg hon tydligt 

att de ”bästa” eleverna kunden integrera de tre olika metafunktioner. De valde en röst 
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(interpersonellt), ett ämne (ideationellt) och en struktur (textuellt) som gjorde texterna 

läsvänliga (Hedeboe, 2004: 72). 

4.3 Monica Reichenbergs forskningsstudie 

I Monica Reichenbergs studier (2008: 96) får man bland annat följa en studie som baserats på 

diverse gymnasieklasser som använt strukturerade QTA-textsamtal i svenskundervisningen. 

Reichenberg (2008: 96) har observerat hur textsamtalet mellan elever och lärare gått till när 

de velat förstå texter. Under sina videoinspelningar har Reichenberg (2008: 99f) sett att elever 

haft svårigheter med att förstå texter, särskilt då de uppmanats till att utföra flera uppgifter 

samtidigt. Under tiden som de har läst har eleverna blivit ombedda att hålla frågor i huvudet 

och att markera intressanta delar i texten (Reichenberg, 2008: 99). Detta har varit av problem, 

särskilt för de svaga läsare som inte vetat vad de ska göra (Reichenberg, 2008: 100). 

En annan aspekt som Reichenberg (2008: 100) har upptäckt i studien är att textsamtal enbart 

baserats på frågor vars svar kan hittas i texten. Inga så kallade inferensfrågor har förekommit 

där eleven blivit ombedd att tänka utanför texten (Reichenberg, 2008: 102). Faktafrågorna har 

lett till att läraren inskolat eleverna till att finna ett rätt eller ett fel svar (Reichenberg, 2008: 

103). Detta har i sin tur lett till att inget vidare lärande uppstått hos eleven utan att det snarare 

varit en mekaniserad aktivitet som eleven utfört (Reichenberg, 2008: 100). Reichenberg 

(2008: 102) menar att ett textsamtal enbart baserat på faktafrågor leder till att läraren inte 

ställer krav på att eleven ska tänka efter och problematisera sin kunskap. 

Efter att ha observerat lärarnas undervisning, introducerar Reichenberg (2008: 105) modellen 

Questioning the Author för lärarna. De genomgår seminarier där de får ta del av strategier och 

redskap för hur man handskas med läsningen och läsförståelse (Reichenberg, 2008: 104f). De 

lär sig att segmentera texten, att aktivera förkunskaper vid läsningen av texter och att studera 

texten mot dess sammanhang. Lärarna får en elevroll medan Reichenberg (2008: 105) får 

lärarrollen. Tillsammans går de igenom verktygen för modellen Questioning the Author; de 

samtalar även kring hur modellen kan användas i klassrummet (Reichenberg, 2008: 104f). 

Efter att lärarna blivit introducerade till QTA-modellen, får de sedan i uppdrag att tillämpa 

modellen själva. De börjar med att låta eleverna först skumläsa. Därefter börjar de segmentera 

texten tillsammans där rubriken blir det första de fokuserar på (Reichenberg, 2008: 106). 

Därefter tar de del av modellens strategier och tillämpar de vid varje textsegment. De 

strategier som används är bland annat att inferera, reflektera och ställa egna frågor 

(Reichenberg, 2008: 110). 
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5 Diskussion 

Hur kommer det sig att eleverna är svaga skrivare om det ändå finns bra, didaktiska verktyg 

som kan stödja skrivutvecklingen? Flera studier visar att dagens elever är svaga när det 

kommer till att skriva, framförallt vad gäller att skriva diskursivt (Hertzberg, 2006; Holmberg, 

2008). I en studie gjord av Hertzberg år 2006 finner lärare att elever inte vet hur de ska 

anamma det diskursiva skrivande. Hertzberg (2006: 298) konstaterar att elever finner det svårt 

att skriva fram vetenskapliga, argumenterande och utredande texter. Hon anser att det kan ha 

att göra med att det expressiva och narrativa skrivandet utgör en stor roll av 

skrivundervisningen och att man inte samtalar och belyser andra slags texter och skrivande 

(Hertzberg, 2006: 302). För att undervisningen ska ändra sin riktning, menar hon att det finns 

en didaktiskt poäng att samtala om och analysera kring samt explicit visa hur sådana texter 

kan skrivas fram (Hertzberg, 2006: 310f). 

Läser man ämnesplanen för svenska på gymnasiet ser man att Skolverket (2011), likt forskare 

(Hertzberg, 2006; Holmberg, 2008) poängterar vikten av att samtala och analysera texter. 

Ämnesplanen (2011) skriver att eleven ska utveckla ”förmågan att läsa, arbeta med, reflektera 

över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkter i det lästa”. 

Jag tolkar detta kriterium som ett textarbete där läsning, skrivande och samtalandet utgör de 

centrala delarna. Jag håller med om det argument som Bommarco och Parmenius-Swärd 

(2012: 22) för fram, då de skriver att, för att kunna arbeta med texter måste undervisningen 

även behandla hur texter byggs upp.  För att man ska bli medveten om texter och texters olika 

utseende ser jag därför att textsamtalet och att textanalys kan vara värdefulla verktyg när man 

vill utveckla sitt skrivande. 

Vad har forskarna i sina studier kommit fram till vad gäller de rekommenderade metoderna 

och teorierna? Utifrån de olika studier om klassrumsobservationer som jag tagit del av, 

framgår det att det finns viktiga och didaktiska poänger kring textanalys och textsamtal. I 

Holmbergs (2008: 67f) studie framgår det exempelvis att typ av text är av betydelse för hur 

arbetet kring textanalys och textsamtal ska kunna genomföras. Holmberg (2006: 67) menar 

att, för att eleven ska kunna integrera och delta i ett samtal kring texter, krävs att man utgår 

från att samtala om texter som eleverna antingen jobbar med för tillfället eller texter som de 

sedan tidigare kommit i kontakt med. Utifrån det jag sett i Holmbergs studie anser jag likt 

hans resonemang, att det är viktigt att man som lärare funderar över vilka texter man använder 

för att bedriva textanalys och textsamtal i klassrummet. För att elever ska känna att arbetet 

med texter är meningsfullt, måste man utgå från texter som man tidigare kommit i kontakt 
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med antingen utanför eller innanför klassrummet. När eleverna känner mer närvaro till de 

texter man pratar om, desto enklare kan de bygga upp ett samtal kring dem. Även om läraren 

finns med som stöd ska samtalet trots allt bygga på deras, elevernas, tankar och reflektioner. 

En annan viktig pedagogisk tanke kring arbetet med textanalys och textsamtal, finns i det 

resultat som presenteras i Bodil Hedeboes studie (2004: 72). I den framgår det att genom att 

påpeka att och utgå från att texter har tre metafunktioner, kan det leda till att eleven blir mer 

medveten om hur texter är uppbyggda. Hedeboe (2004: 72) tolkar denna insikt som ett steg 

närmare mot att bli medveten och lära sig att skriva fram olika slags texter. Även om det i 

studien framgår att elever inte producerar typiska argumenterande texter, där exempelvis 

diskussion eller argumentation förekommer, använder eleven aspekter som påminner om hur 

man ska förhålla sig när man producerar mer genreaktiga texter. Jag menar likt Holmberg, 

Karlsson och Nord (2011) att det handlar om att först lära sig att hantera de textanalytiska 

verktygen, med andra ord metafunktionerna, innan man som elev kan gå vidare och producera 

texter med olika syften och i olika genrer. Jag anser att lärdomen om hur verktyg hanteras 

leder till att analysen och även senare produktionen av en viss typ av text kan ske. 

En ytterligare didaktisk aspekt som är jag anser är viktig inom arbetet med textanalys och 

textsamtal är det som lyfts fram i Reichenberg resultat. Reichenberg (2008: 132) skriver att 

elever, efter att fått modellen Questioning the Author presenterat och tillämpad i klassrummet, 

har fått större förståelse för hur de ska tolka texter. Reichenberg (2008: 131f) tror att resultatet 

beror på att det så kallade strukturerade textsamtalet bygger på en gemensam aktivitet där 

läraren fungerar som en stödenhet i lärandet. Jag ser resultatet som ett sätt att även 

medvetandegöra de strukturer som olika texter har. Genom att inferera, reflektera och att 

ställa frågor, utvecklas det dels strategier för hur ett textsamtal kan genomföras, dels verktyg 

för hur textanalys kan komma till stånd i ett klassrum. Ett exempel är textförfattares implicita 

redogörelse av tankeled i texter. Blir man medveten om att det är av vikt att vara tydlig i text 

kommer man även in på vad det den textuella metafunktionen står för. Den textuella 

metafunktionen står för hur man organiserar strukturen i en text. 

Hur ser man att dessa rekommenderade teorier och metoder stödjer varandra men framförallt 

en skrivutveckling hos eleven? Jämför man hur arbetet kring strukturerade textsamtal går till 

ser man likheter med den form genrepedagogikens modell har. När cykelns sista steg knyts 

ihop med cykelns första steg, kan man tolka att den färdigproducerade texten analyserar mot 

sin kontext. Denna kontextuella återkoppling, kartlägger textens brister mot de kriterier som 
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textens kontext ställer upp. Detta arbete liknar även mycket den slutfas av arbetet med 

strukturerade textsamtal då man sammanfattar och ger ett slutomdöme av texter. 

Vid en närmare undersökning på genrepedagogiken finner man även att pedagogiken har 

likheter med textanalysen. Genrepedagogikens första och andra steg bygger på att man 

samtalar om och analyserar fram vilka kriterier en viss typ av text har. I samtal med elever 

och med hjälp av gemensamma analyser kommer man fram till vad som karaktäriserar en viss 

typ av text. Dessa drag som man senare följer när man producerar texter, fungerar i slutet 

även som bedömnings- och betygskriterier. Detta sätt att arbeta påminner mig mycket om det 

arbete som sker när man analyserar texter utifrån de olika metafunktionerna.  Jag ser att båda 

dessa efterarbeten handlar om att ge respons och feedback på elevers texter. 

Utifrån det jag har diskuterat kan jag se tydliga samband att textanalys och textsamtal stödjer 

elevers skrivutveckling.  Delar man synen om att skrivutveckling handlar om att lära eleven 

utveckla olika slags skrivande, finner jag viktiga poänger med att tillämpa ett arbete med 

textanalys och textsamtal i klassrummet. Den potential som textanalys och textsamtal har vad 

gäller att utveckla elevers skrivande, anser jag har att göra med den sociokulturella syn 

metoderna har. Anledningen till varför man kan tillämpa textanalys och textsamtal i syfte att 

utveckla skrivandet, har att göra med att metoderna bygger mycket på gemensamma 

aktiviteter. Gemensamma aktiviteter där läraren fungerar som ett lärandestöd; ett lärande stöd 

som så småningom minskar när eleven själv behärskar lärandet på egen hand. 
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