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Skrivundervisning – om makt i elevtexter och praktik 

Ewa Bergh Nestlog, Linnéuniversitetet 

”Att undervisa om skrivandet, vilken påtaglig skillnad det blir”, konstaterar läraren i natur-

orienterande ämnen som vi får möta i denna artikel. Artikeln handlar om skrivundervisning 

i alla ämnen i klassrum där alla elever, även flerspråkiga elever och elever som riskerar att 

hamna i läs- och skrivsvårigheter, ges möjlighet att skapa och använda olika slags texter 

kritiskt (Luke & Freebody 1999; se artikeln i del 1). Inom kritisk literacy ses den skriftspråk-

liga förmågan som kopplad till praktiker, det vill säga sammanhang, där skriftspråk används, 

snarare än till människors individuella läs- och skrivförmågor. Det innebär att elevers möj-

ligheter att utveckla ett skriftspråk, som fungerar väl i olika sammanhang inte i första hand 

relateras till elevernas kognitiva resurser, utan till att de får delta i sociala sammanhang där 

språket används och diskuteras utifrån kritiska perspektiv. I en sådan undervisning ses alla 

elever som resurser eftersom de berikar lärmiljön med sina olika erfarenheter. Undervis-

ningspraktiken är alltså central för elevernas möjligheter att skriva väl fungerande texter och 

att successivt fördjupa sin medvetenhet om texters möjligheter och begränsningar i mötet 

med läsare. I klassrum där elever och lärare tillsammans skapar mening i skolämnen genom 

att läsa, skriva och samtala om olika slags texter, finns goda förutsättningar för ett kritiskt 

textarbete.  

För att kunna skapa en skrivundervisning med kritiska perspektiv behövs kunskaper om 

ämnets innehåll och ämnets språk och texter, och det behövs också en medvetenhet om 

hur språk och textstrukturer kan påverka den som läser texten. Språkliga val är relaterade till 

maktförhållanden, och frågor om vems språk som anses ha högre värde och vems språk 

som marginaliseras är relevanta när texter skapas och tolkas (Janks 2010, Street 2003:77).  

Artikeln i den förra delen (del 6) är i första hand inriktad på språkets mindre enheter såsom 

ord och begrepp. Där utvecklas resonemang om språkets relation till värderingar och makt-

strukturer. Denna artikel kan betraktas som en förlängning på den förra, och här riktas 

ljuset främst på texter i sin helhet, röster i texter, språk- och textstrukturer samt skrivunder-

visning för att förstå skrivande som kritiskt textarbete. Resonemangen i artikeln är delvis 

teoretiska och konkretiseras genom en elevtext och den undervisningspraktik som texten 

skrivits inom.1 Artikeln grundar sig på språkvetenskapliga teorier om att språkliga uttryck 

alltid är del av en dialog och att man väljer uttryckssätt utifrån att man vill att dialogen ska 

fungera så att den andre förstår på det sätt man avser. Dessutom används Hilary Janks 

(2010) begrepp utformning eller omformning (design eller redesign), mångfald (diversity), makt 

                                                      

1 Artikeln bygger på en tidigare publikation (Bergh Nestlog 2015) som i sin tur härrör från material 
från min doktorsavhandling (Bergh Nestlog 2012). 
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(power/dominance) och tillgång (access), för att med ett kritiskt perspektiv fördjupa förstå-

elsen av undervisningspraktiken och elevers skrivande.  

Sets naturorienterade text 

Vi ska börja med att titta på eleven Sets text (figur 1).2 Syftet med hans skrivande var dels 

att utveckla kunskaper, dels att påverka andra. Det gör han genom att förklara och resonera 

i texten. Innan Set skrev texten hade han deltagit i naturorienterande undervisning vars 

ämnesinnehåll var miljöfrågor. Han hade några veckor tidigare skrivit en annan text inom 

historieämnet, och då hade han lärt sig om textstrukturer. Läraren har den här gången inte 

gett klassen några specifika instruktioner för texten, utan lämnat till eleverna att fundera 

över lämplig textstruktur. Set tänker sig att en bred allmänhet ska kunna läsa texten och han 

hoppas att de ska bli engagerade i innehållet, och att de också ska läsa mellan raderna och 

tänka vidare utifrån texten.  

 

Figur 1. Analys av Sets text. 

                                                      

2 Set har skrivit sin text när han gick på mellanstadiet, men resonemangen i artikeln är tillämpbara för 
årskurs 7–9. 
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En övergripande analys visar att Sets text har en tydlig struktur, vilket framgår av figur 1 (i 

Sets egen version av texten var layouten en annan). I figuren har jag markerat förgrunden3 i 

texten med fet stil. Texten inleds och avslutas med en förgrund (vänsterställd text med 

understruken fet stil i figuren) som utgör en väg in i och en väg ut ur texten för läsaren. I 

inledningen presenterar skribenten ett problemområde och i avslutningen avrundar han med 

en slutsats. Däremellan består texten av tre stycken som alla inleds med en förgrund (ett 

indrag och fet stil i texten i figuren) och följs av väl utvecklade bakgrunder i tre kluster (yt-

terligare ett indrag och mager stil i figuren). I dessa tre stycken framställs problemen i för-

grunden och i bakgrunden utreds problemen och förklaringar utvecklas. Texten förefaller 

därmed ha en mycket tydlig övergripande struktur, som borde stödja både skribentens och 

läsarens meningsskapande genom skrivandet respektive läsningen (jfr Ledin 2000, Holm-

berg 2006, Bergh Nestlog 2012).  

Set talar med lätthet om både innehåll och struktur i sin text, när jag intervjuar honom om 

texten och skrivandet. I fråga om textens strukturer visar han ett stort engagemang. Han 

pekar på första meningen i varje stycke – de tre förgrunderna i mittpartiet – och säger att 

han skrev dem först och sedan ”la jag till detta för att förklara och förtydliga [bakgrunden]”. 

Han understryker flera gånger att han under skrivandet av en text tycker om att sitta tyst för 

sig själv och tänka. Han betonar även att lärarens undervisning och den textmodell hon 

formulerade på tavlan under ett tidigare arbetsområde, var mycket viktig för den text han då 

skrev. Modellen klargjorde att den texten skulle delas in i stycken med inledning, tes, argu-

ment och avslutning. Han följer inte den strukturen i miljötexten, men har genom den tidi-

gare undervisningen blivit medveten om att texter har strukturer, och han kan på egen hand 

dra nytta av de kunskaperna och omforma dem till detta nya sammanhang. Vi kommer att 

återvända till Sets text, men för att utveckla resonemang och förståelse av Sets skrivande 

och den undervisning han och hans kamrater deltagit i, behöver vi vända oss till vetenskap-

liga teorier. 

Skriva – dialoger i specifika sammanhang 

Det synsätt som ligger till grund för artikeln, och som kompletterar det kritiska literacy-

perspektiv som genomsyrar modulen, innebär att språk ses som ett verktyg som används 

för att vara i dialog med andra (Bachtin 1952–1953/1997, Evensen 1999). Texter skapas i 

specifika situationer, och om en text ska fungera väl behöver den anpassas till sitt sociala 

sammahang och till dem som deltar i kommunikationen. Texter kan med ett sådant synsätt 

betraktas utifrån tre variabler som rör 1) språkval som visar hur dialogen mellan skribent 

och läsare fungerar, (2) innehållet och 3) språk- och textstrukturerna (jfr Halliday 1978, 

Fairclough 1992 & 2001).  

                                                      

3 Begreppen förgrund och bakgrund kommer från reliefteorin (Evensen 2005, Bergh Nestlog 2009). 
Med förgrund avses det som framträder för en läsare som kärnan i texten. Bakgrunden är de delar i 
texten som underbygger och utvecklar förgrunden. 
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I skolan kan man säga att varje ämne byggs upp av muntliga och skrivna texter, som exem-

pelvis lärarens muntliga genomgångar, samtal i klassen, lärobokstexter och elevers skrivna 

texter (se triangeln i figur 2: texter i ämnet, det vill säga ämnesgenrer4). De tre variabler som 

nämndes i stycket ovan kan i skolämnenas texter benämnas 1) ämnesröster, 2) ämnesinnehåll 

och 3) ämnesspråk5 (se figur 2). 

 
Figur 2. Ämnesvariabler. (jfr Bergh Nestlog 2012) 

Både lärare och elever använder sina ämnesröster när de talar och skriver i ämnet, och i 

läroböcker och annat material som nyttjas kommer också olika ämnesröster till tals. Över 

tid har det inom varje ämne utvecklats olika sätt att uttryckas sig om ämnesinnehållet, det 

vill säga olika normer för språkbruk och för textstrukturer i ämnet. De skribenter som kan 

använda sina ämnesröster genom att anpassa sig till ämnets normer för språk och texter har 

också stora möjligheter att bli tagna på allvar av läsare inom ämneskulturen. Såväl innehåll 

som språkstrukturer och röster i texten är alltså specifika för varje ämne och därför en an-

gelägenhet för alla ämneslärare.  

Undervisningen byggs, liksom texter, upp av yttranden och kan därför betraktas på liknande 

sätt utifrån tre variabler: undervisningsinnehåll, undervisningsform, och undervisningsröster (se figur 

3). I undervisningspraktiken framställs undervisningens innehåll genom att undervisningen 

formas, det vill säga organiseras, på ett visst sätt och kommuniceras genom lärare och elever 

(och kanske andra personer som deltar i undervisningen, som exempelvis elevassistenter 

och studiehandledare) med sina röster. De tre variablerna påverkar varandra ömsesidigt; 

exempelvis påverkar innehållet vilken form läraren väljer för undervisningen. Formen har 

inverkan på hur innehållet uppfattas och kommuniceras av rösterna och så vidare.  I bästa 

fall sammanfaller deltagarnas undervisningsröster med deras ämnesröster, nämligen när de 

är engagerade i ämnet och därför är koncentrerade på att tala och skriva om ämnet. Men 

ibland talar och skriver de om annat, som exempelvis när de behöver reda ut problem som 

uppstått under rasten eller när elever ägnar sig åt fritidsintressen på datorerna. 

                                                      

4 Med begreppet genre avses texter som används i ett specifikt sammanhang i ett specifikt syfte, som 
exempelvis laborationsrapport, recept, insändare och teknisk ritning.  
5 Med begreppet ämnesspråk avses språkliga strukturer och texters uppbyggnad. Det har alltså att 
göra med språkets formsida och strukturer i texter. 
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Figur 3. Undervisningsvariabler. (jfr Bergh Nestlog 2012) 

I artikeln föreslår jag att skrivundervisning utifrån ett kritiskt perspektiv behöver inriktas på 

alla tre variablerna i figurerna, både i texterna som elever skriver och i undervisningen som 

sådan. Det innebär att läraren behöver inrikta undervisningen på, och tillsammans med 

eleverna diskutera: 

1. hur relationer skapas genom dialog mellan röster i texterna och med läsaren och i 

klassrummet, exempelvis: Vilka kommer till tals i texten och hur samspelar de olika 

rösterna? Vilka röster har inte kommit till tals? Hur kommer läsaren att uppfatta tex-

ten? Hur kan vi som finns i klassrummet se till så att alla elever kommer till tals? 

2. vilket innehåll som framställs i texterna och i klassrummet, exempelvis: Är innehållet i 

texten relevant och intressant? Har vi behandlat ämnesinnehållet, ämnesrösterna och 

ämnesspråket tillräckligt i undervisningen?   

3. genom vilka strukturer innehållet framställs i texterna och i klassrummet, exempelvis: 

Vad kan vi uppmärksamma som rör språk och strukturer i texten? Hur har formerna 

för undervisningen fungerat?   

 

Både texter och undervisningspraktik kan alltså betraktas med och diskuterad utifrån lik-

nande verktyg.  

Figur 2 och 3 samt den förståelse av skrivande och skrivundervisning som figurerna gestal-

tar, innebär att lärare i alla ämnen har ansvar för undervisning om såväl innehåll som om 

språk, texter och röster i sina ämnen. Det betyder att alla lärare också behöver bli medvetna 

om skrivprocesser och sina ämnens specifika språk och genrer. Ett kritiskt textarbete förut-

sätter att lärare har utvecklat kunnande om texter i ämnet och skrivande i undervisnings-

praktiken så att de kan föra kritiskt granskande diskussioner med eleverna. Kritiskt text-

arbete bygger alltså på att skribenter och läsare är medvetna om att innehållet i texter fram-

ställs på olika sätt beroende på vilket perspektiv skribenter och läsare intar. Perspektiven 

visas genom att skribenter skriver fram egna och andras erfarenheter och röster i sina texter 
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och genom att läsare tolkar texter genom erfarenheter som de själva gjort eller som de tagit 

del av genom andras röster i tal och skrift (jfr artikeln i del 6).  

Ovanstående resonemang och modeller används vidare i artikeln som en teoretisk utgångs-

punkt för diskussion om skrivande som kritiskt textarbete, och som ett sätt att belysa makt-

perspektiv i texter och undervisning. 

Skrivande som kritiskt textarbete 

Låt oss nu återvända till Set, hans miljötext och den undervisning som texten producerats 

inom. Set deltar i en skrivundervisning som på många sätt karaktäriseras av kritiskt textar-

bete. Med stöd i ovanstående teorier och Janks begrepp utformning, mångfald, makt och tillgång 

(2010), kan förståelsen av skrivandet och skrivundervisningen fördjupas. 

Texters utformning 

Set talar intensivt om sin egen förståelse av och genom texter, och han betonar att han 

successivt förstår och vidareutvecklar tankar och kunskaper: ”Det att jag förstod kom ef-

terhand, jag vet inte hur; fick hjälp av läraren, men förstod mer själv efter hand”. Han talar 

också om läsarens förståelse av texten vid flera tillfällen och säger att han ”ändrade lite så 

att det blir enklare att läsa”. Att hans egen förståelse utvecklas under tiden han skriver, för 

med sig att han flera gånger får gå tillbaka och ändra formuleringar för att texten ska hänga 

samman och bli förståelig för en läsare.   

Sets sätt att tala om texten visar att han tänker på dess utformning, vilket är ett av Janks 

(2010) centrala begrepp och rör texternas design. Begreppet omfattar idén om kreativitet 

som en kraft i texter. Genom att granska texter och analysera dem ur olika aspekter (jfr 

figur 2) kan elever förstå något om texternas syften och funktion. En sådan granskning av 

texter utgör en kritisk läsning, som ger eleverna kunskaper som de sedan kan använda för 

egna syften när de skriver (jfr Janks 2010, Bergh Nestlog 2012). I Sets klass analyserar de 

texter, både egna och andras, och kunskaperna använder de sedan i andra sammanhang när 

nya texter ska läsas och skrivas. Set har läst och diskuterat texters uppbyggnad kritiskt; de 

har i klassen funderat över och samtalat om texters syften och funktion. Set säger att han 

håller på att lära sig hur han kan skriva olika texter för olika syften. Han har i miljötexten 

dragit erfarenheter av textmönster han tidigare använt, och som han vidareutvecklar för att 

fungera i detta nya sammanhang. När Set och hans kamrater skriver texter kan de fundera 

över frågor som: Vilka tänker jag mig ska läsa texten? Vad vill jag med texten? Hur ska jag 

uttrycka mig när jag riktar mig till just dessa läsare? Vilken textstruktur och vilka språkliga 

uttryck ska jag välja med det syfte jag har för texten? Hur kan läsaren komma att uppfatta 

min text? Varför det? Vilka alternativa uttryckssätt finns? Varför ska jag välja det ena eller 

andra uttryckssättet? (jfr artikeln i del 6).  

I klassrummet tar Set samt hans lärare och klasskamrater utgångspunkt i tankars helheter, 

snarare än delar. Det innebär att skrivundervisningen bygger på elevers tankar om och en-

gagemang i ämnet i första hand, och i nästa steg får de stöd på alla textnivåer (se figur 4 

nedan) för hur de kan skriva sina texter. När de samtalar i klassen om texter och texters 
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strukturer utgår de från texttriangeln, som finns uppsatt i klassrummet, och som eleverna 

också arbetar utifrån när de skriver sina texter.  

 

Figur 4. Texttriangeln. (jfr Dysthe 2011, Hillocks 1987) 

När elever ska visa sin förståelse i ett skolämne behöver de utveckla sina tankar i text; det 

räcker inte att de använder enstaka ord. Ämnesbegreppen, orden, är placerade långt ner i 

texttriangeln. Om elever ska klargöra sin förståelse av ett ämnesbegrepp behöver de ut-

veckla en hel tankegång, det vill säga en kort text. När de visar sin förståelse i ämnet använ-

der de således orden i texter, och de behöver då röra sig i hela texttriangeln. I alla ämnens 

kursplaner i Lgr 11 finns skrivningar som pekar på att eleverna behöver utveckla förmågor 

som visas genom språk, som exempelvis att kunna resonera, kritiskt granska, analysera, tolka, 

beskriva, förklara, argumentera och värdera. Sådana förmågor visar eleverna i muntliga eller 

skrivna texter, som läraren behöver definiera, undervisa om, ge eleverna möjlighet att arbeta 

med och bedöma. Kort sagt betyder det att alla ämnen har ett ansvar för elevers textpro-

duktion och att alla lärare behöver undervisa om hur eleverna språkligt kan uttrycka sig i 

texter för att visa på förmågor som efterfrågas i ämnenas kursplaner. 

En central tanke med texttriangeln är att man som skribent går uppifrån och ner under 

skrivprocessen. Utgångspunkten är att beakta syftet med texten, vilka läsare skribenten 

tänker sig och vilken genre som är lämplig. Därefter planerar man för innehåll och text-

struktur. Under skrivprocessen inriktar sig skribenterna successivt på allt lägre nivåer. Set 

och hans klasskamrater blir på så sätt kritiskt medvetna om betydelsen av till exempel 

styckeindelning och ordval för att kommunicera på bästa sätt med läsaren utifrån syftet med 

texten. 

I klassen diskuteras ingående hur man kan bygga upp texterna på de olika textnivåerna, och 

de aktualiserar kunskaper från tidigare skrivprojekt som rör textstrukturer i olika genrer. På 

så sätt synliggör läraren kunskaper om språk på olika textnivåer, och tillsammas utvecklar 

de i klassen ett metaspråk som gör att de kan tala om texter och därmed öka textmedveten-

heten. Sets text är inte skriven linjärt från början till slut, utan han har komponerat texten 

hierarkiskt så att det ska bli tydligt för läsaren vad som är överordnat (förgrunden; fet stil i 
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figur 1) och vad som är underordnat (bakgrunden; mager stil i figur 1). Bakgrunden är där-

med sagt inte oviktig, utan det är snarare ett kvalitetstecken att ha väl utbyggda bakgrunder i 

en text (jfr Evensen 2006:19 ff). Set har arbetat uppifrån och ner i triangeln genom skriv-

processen och han kan tala om olika nivåer i sin text.  

För att utveckla kritisk medvetenhet behöver skribenter förhålla sig till alla textnivåer och 

göra medvetna val på varje nivå. Denna artikel är främst inriktad på de övre nivåerna (texter 

och textstrukturer), medan den förra artikeln (del 6) i modulen är inriktad på de nedre nivå-

erna (språk och språkstrukturer). Textstrukturen kan vara lika oavsett vilket språk man skri-

ver på, såsom svenska eller arabiska, medan språkstrukturerna skiljer sig åt mellan språken. 

Alla elever har nytta av att läraren uttryckligen aktualiserar text- och språkstrukturer i 

undervisningen, och flerspråkiga elever har särskilda behov av att få undervisning om 

språkstrukturer som rör det svenska språket. 

Mångfald i texter 

Set säger att han inte är så tydlig med vad han själv tycker i miljötexten. Han ville skriva om 

miljöfrågor, men ”inte att tala om vad man ska göra. Sen kanske man tänker lite själv när 

man läser texten, och drar vissa slutsatser när man förstår innebörden”. Han väljer alltså att 

inte följa det klassiska mönstret för argumentation där skribentens tes uttrycks tydligt. Häri-

genom visar Set medvetenhet om vikten av att fundera över frågor som rör röster i texten: 

Vems röst är det som talar i texten? Kan hans röst höras men inte synas i texten? (jfr med 

resonemang i artikeln i del 1). Set visar att han successivt lär sig mer med hjälp av skrivan-

det. Han beskriver hur han utvecklade sin förståelse och sitt kunnande under det att texten 

växte fram. Parallellt med att han skriver tänker han på hur på hur läsarens ska kunna läsa 

och förstå texten. Det innebär att han inte i första hand återberättar (reproducerar), utan 

istället utvecklar och omformulerar (producerar) han kunskaper genom sin text (jfr Scarda-

malia & Bereiter 1987 och resonemang om färdighetsträning och reproduktion i artikeln i 

del 6). Sets sätt att tala om läsaren och sin egen röst i texten, visar att han är medveten om 

att det finns olika perspektiv, vilket kan kopplas till det Janks (2010) benämner mångfald. 

Mångfald syftar på de olikheter som finns i en grupp, exempelvis i fråga om kunskaper, vär-

deringar samt sociala, kulturella och språkliga identiteter (Janks 2010, Damber & Lundgren 

2013; jfr resonemang i artikeln i del 6). Det synsätt på språk och text som artikeln bygger 

på, innebär att språkliga val alltid är beroende av vilka som deltar i kommunikationen i en 

specifik situation och av hur deltagarna brukar uttrycka sig i liknande situationer. Det 

betyder att man behöver uttrycka sig på olika sätt vid olika tillfällen och att andras 

uttryckssätt är resurser för att utveckla den egna förståelsen (jfr Janks 2010:24 f). Mångfald 

är med ett sådant synsätt alltid en tillgång i ett klassrum. I en undervisning som värdesätter 

och främjar språklig mångfald kan eleverna känna sig trygga i att deras språk duger och 

berikar undervisningen.  

Set överväger hur han ska uttrycka sig för att stödja läsarens meningsskapade i texten. Han 

vill inte vara övertydlig, eftersom han tror att det minskar läsarens engagemang i texten. Det 

innebär att Set genom texten positionerar både läsaren och sig själv; texten ska göra att 
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läsare blir intresserade och de ska inte känna sig skrivna på näsan. Samtidigt vill han genom 

sin text visa sin kunnighet. Detta talar Set om, och han visar därigenom medvetenhet om 

att texter inte är neutrala, utan att de rymmer skribentens intentioner och att de genom 

skribentens val av innehåll och strukturer också kan styra läsarens tolkning. Set visar också 

gott självförtroende i fråga om att han har ett språk som duger till att skriva en väl funge-

rande text. Sets lärare är inriktade på ämnesröster och undervisningsröster och strävar efter 

att alla elever ska vilja och våga använda de språk de har. Undervisningsformen är sådan att 

deltagarna kontinuerligt förutsätts samtala med varandra. I klassrummet sammanfaller ofta 

ämnesröster och undervisningsröster; eleverna är i dialog om ämnet.  

Den språkliga mångfalden i klassrummet rör frågor om olika genrer och att olika språkbruk 

lämpar sig för olika sammanhang. När man talar med sina kompisar gör man det på ett visst 

sätt för att visa sin lojalitet och skapa sin identitet. När man samtalar om ett ämnesområde i 

skolan kan ett annat språkbruk vara mera lämpligt om man ska utveckla sina kunskaper och 

visa kamrater och lärare vad man kan. Den språkliga mångfalden i klassrummet handlar 

också om att flerspråkiga elever bör ges möjligheter att använda både svenska språket och 

sitt modersmål för att främja kunskapsutvecklingen på bästa sätt (se t.ex. Svensson 2015). 

Det kan exempelvis ske genom att elever med samma modersmål får tillfällen att samtala på 

modersmålet om ämnet som de håller på att skriva texter om. Klassen kan också få hem-

uppgifter som innebär att de ska samtala med föräldrar på modersmålet om något som rör 

ämnet och texter de skriver på svenska i skolan.6 

I Sets klass uppmuntras mångfald även i fråga om innehållet i elevernas texter. Läraren är 

mån om att eleverna ska skriva om sådant de finner meningsfullt och att de ska kunna en-

gagera sig i sina texter. Hon visar också tydligt att läroplan och kursplan ständigt är centrala 

för hennes didaktiska val; därigenom är styrdokumentens röster också en del av mångfalden 

i klassrummet.  

Makten över texterna och skrivandet 

Set och hans kamrater förväntas skriva fungerande texter i olika skolämnen och då använda 

ämnesspråk som också kan kopplas till språk och texter i olika samhälleliga sammanhang. 

De behöver kunna ta makten över sina texter genom att utveckla förståelse av hur deras 

språkliga val påverkar läsarens förståelse.   

Makt rör vems och vilka intressen som gagnas genom språkbruk i texter och praktiker (jfr 

Janks 2010:23). I fråga om makt i undervisningspraktiken är Sets lärare en stark ledare som 

ser till att styra undervisningen så att alla elever ska kunna vara aktiva med sina röster i tal 

och skrift. Det gäller även elever som kanske inte kommit så långt i sin språkutveckling av 

det svenska språket för att de har annat modersmål eller elever som i en annan undervis-

ningsform skulle kunna hamna i läs- och skrivsvårigheter. Läraren vill att eleverna ska 

                                                      

6 Teorier om translanguaging ligger bakom detta synsätt, som bygger på att elevers totala språkreper-
toar utgör en resurs i lärandet och att det därför främjar kunskapsutvecklingen om de får använda 
hela repertoaren utan att behöva skilja mellan språken.  
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kunna ta makten över sina texter, i så mening att deras kritiska medvetenhet ska öka om 

ämnesgenrer, ämnesspråk och hur relationer skapas i text och undervisningspraktik genom 

dialog mellan röster i ämnet och i undervisningen. Set visar tydligt att han begriper sin text 

och han är på så sätt inriktad på alla tre ämnesvariablerna (figur 2). Att ägna sig åt ett ämne-

sinnehåll som exempelvis miljöfrågor, ger Set och hans klasskamrater chansen att ge sig in i 

samhällsdebatten och inta en kritisk hållning. Om de omformulerar och gör kunskaper 

inom området till sina, ökar deras möjligheter till kritisk medvetenhet när de läser och skri-

ver och till inflytande när de skriver och samtalar. 

Ett dilemma i frågan om makt handlar om vilka språkliga normer och genrer som kan 

kopplas till inflytande och därmed eftersträvansvärda för eleverna att lära sig, om de ska 

kunna påverka i olika sammanhang. För att kommunikationen i deras texter ska fungera 

måste de för det första kunna hantera frågor som rör textens syfte och dialogen med läsa-

ren, och för det andra kunna göra lämpliga språk- och genreval. Eleverna behöver således 

dels kunskaper om språk och text, dels kunskaper som hjälper dem att förstå hur språkbruk 

är kopplat till makt och sociala sammanhang. I ämnenas kursplaner (Lgr 11) anges olika 

texttyper7 som undervisningen ska behandla, exempelvis förklarande och argumenterande text-

typer i bland annat naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen och svenskäm-

nena. De texttyper som föreskrivs i styrdokumenten kan förstås som ”maktbemängda for-

mer av språk” (Hultin och Westman 2014:122). Sådana texter har potentialer att vara kraft-

fulla om skribenten får lära sig att förstå hur de kan skrivas för olika sammanhang och syf-

ten.  

Sets lärare betonar vikten av att eleverna använder sina röster i undervisningen och i ämnet. 

Genom att själv vara inriktad på undervisningsformen ser hon som sitt ansvar att organisera 

undervisningsrösterna så att de bildar ämnesröster som hörs i klassrummet och uttrycker 

sig i elevtexterna. Hon är således mycket aktiv med att få eleverna att engagera sig och ut-

trycka sig i ämnet. Lärarens strävan att aktivera elevernas ämnesröster ska också ses som ett 

stöd för dem att utveckla sina demokratiska identiteter och att därmed förstå att de i sina 

texter alltid vill någonting med sina läsare och att de samtidigt visar vem de själva är eller 

vill vara (jfr artikeln i del 1). Inriktningen på undervisningsformen visar sig i lärarens mycket 

noggranna planeringar, och hon säger att hon ville arbeta ”väldigt medvetet och verkligen 

tänka [på en lämplig] struktur hela vägen [i undervisningen]”. Hon understryker vikten av 

att undervisa om skrivande och texter och ”hur man kan tänka när man ska skriva texter [...] 

Att undervisa om skrivandet, vilken påtaglig skillnad det blir”. Hon visar och påtalar på 

flera sätt att hon månar om att eleverna ska använda och utveckla sina ämnesröster och 

språk i ämnet. Just variabeln ämnesspråk tydliggörs särskilt genom att läraren tillsammans 

                                                      

7 Texttyp är ett begrepp som används i kursplanerna i Lgr 11. En texttyp uppvisar vissa drag som 
uppstår när skribenten gör något i texten, exempelvis förklarar, beskriver, argumenterar eller berättar. 
En text kan byggas upp av en eller flera texttyper. Det förekommer olika begrepp som kan likställas 
med texttyp, nämligen skrivhandling (se modulen Skriva i alla ämnen), textaktivitet (se modulen Att 
tolka och skriva text i alla ämnen), framställningsform, basgenre och skolgenre. 
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med eleverna granskar texter i olika genrer och skapar modeller för de genrer som eleverna 

förväntas skriva inom.  

Läraren i Sets klass är således inriktad på samtliga ämnesvariabler och undervisningsvariab-

ler i figur 2 och 3. Skrivundervisning som ingår i ett kritiskt textarbete behöver också inrik-

tas på texter och diskussioner i samhället utanför skolan.  Eleverna kan därigenom också 

lättare få både läsare och inflytande utanför skolan.  

Tillgång till genrer och inflytande 

Tillgång är starkt kopplad till makt (Janks 2010:24). Frågor som “ vems mening räknas och 

vems avvisas, vem talar och vem tystas, vem gynnas och vem missgynnas” (Janks 2012:159, 

min översättning) rör tillgång till språk som möjliggör inflytande. En rimlig ambition i ett 

demokratiskt samhälle måste vara att alla ska ha tillgång till maktbemängda genrer och text-

typer som förekommer i skolan, arbetslivet och samhället i stort. Eleverna i en klass har 

olika språkliga och sociala erfarenheter och identiteter. Därför har lärare i skolan ansvar för 

att erbjuda alla elever tillgång till språk som gör att alla vill yttra sig och att allas röster blir 

hörda och tagna på allvar.  

En balansakt som läraren måste hantera är det Janks kallar tillgångsparadoxen (2010:24). Ele-

verna har rätt att få tillgång till maktens språk och genrer. Men de har också, som alla med-

borgare i ett demokratiskt samhälle, rätt att bli tagna på allvar och göra sina röster hörda, 

även om det språk de använder inte ingår i maktbemängda genrer. Det innebär en risk att 

rådande maktförhållanden upprätthålls genom att skolan lär ut maktens språk och signalerar 

att det är mer värt, samtidigt som de människor som inte har tillgång till maktbemängda 

genrer förblir marginaliserade. Sets lärare är mån om att alla elever ska få rika möjligheter 

att uttrycka sig och bli lyssnade på, samtidigt som hon strävar efter att eleverna ska få lära 

sig genrer som kan ge dem inflytande. Denna balansakt får också ses som en del av elever-

nas utveckling av demokratiska identiteter (jfr artikeln i del 1). 

Det har förhoppningsvis blivit tydligt vad Janks (2010) begrepp utformning, mångfald, makt 

och tillgång kan innebära för ett kritiskt skrivarbete. Det har också framgått att begreppen 

överlappar varandra. Det viktiga är kanske inte att kunna skilja dem åt, utan snarare att de 

kan vara ett stöd för läraren att inrikta undervisningen så att begreppens innebörder får 

tydlig plats i praktiken och diskuteras med eleverna. I sådan undervisning uppmuntras ele-

verna att ställa frågor samt att utforska och utmana skriftbruket i egna och andras texter. 

Skrivundervisning som främjar kritiskt textarbete 

Jag kan konstatera att läraren i Sets klass är tydligt inriktad på samtliga ämnesvariabler och 

undervisningsvariabler i figur 4, och att en diskussion om undervisningen och texterna med 

ett kritiskt perspektiv kan fördjupas med hjälp av utformning, mångfald, makt och tillgång. Lära-

ren ser som sitt ansvar att sträva efter att undervisningsrösterna ska sammanfalla med äm-

nesrösterna – det vill säga att eleverna ska engagera sig i ämnet så att de vill kommunicera i 

ämnet. För att lyckas med det måste läraren engagera sig i undervisningsformen och an-

passa och eventuellt förändra den på lämpligt sätt. Läraren är således också starkt inriktad 

på att själv i någon mening ta makten över undervisningspraktiken så att eleverna ska kunna 
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ta makten över sina texter. Det inflytandet handlar om att eleverna ökar sin medvetenhet 

om de tre ämnesvariablerna i sina texter, det vill säga hur de som skribenter kan främja 

dialogen med läsare om ett innehåll genom textens språk och strukturer.  

Med hjälp av de idéer som presenterats i denna artikel kan lärare förhoppningsvis få syn på 

skrivundervisning som kritiskt textarbete där begreppen utformning, mångfald, makt och tillgång 

levandegörs. För att kunna utforma skrivundervisningen som en del av ett kritiskt textar-

bete behöver ämneslärare: 

• göra sig medvetna om och utveckla kunnande i: 

o att hantera undervisningsröster, undervisningsinnehåll och undervisningsform (figur 3) 

o hur dimensionerna texter i ämnet och undervisningspraktiker hänger samman. 

• ge sina elever möjligheter att bli medvetna om och utveckla kunnande i: 

o att hantera ämnesgenrer med ämnesröster, ämnesinnehåll och ämnesspråk (figur 2) 

o att hantera texttriangelns alla textnivåer i sina texter och under skrivandet (figur 

4). 

 

Denna artikel kan betraktas som en förlängning på artikeln i den förra delen (del 6), som i 

första hand berör språkets mindre enheter såsom ord och begrepp, det vill säga på de nedre 

textnivåerna i texttriangeln. Där utvecklades också resonemangen om språkets relation till 

värderingar och maktstrukturer. I denna artikel har ljuset främst riktats på texter i sin helhet, 

röster i texter, språk- och textstrukturer samt skrivundervisning och analytiska verktyg (fi-

gur 2–4) för att förstå textskrivande som kritiskt textarbete.  
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