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Specialpedagogik – Grundskola åk 1-9  
Modul: Inkludering och skolans praktik 
Del 6: Undervisning som främjar gemensamt lärande 

Textskapande som främjar ett gemensamt lärande  

Ewa Nestlog Bergh, Linnéuniversitetet och Inger Tinglev, Stockholms universitet  

Inledning 

Alla som arbetar med elevers lärande behöver gemensamt utveckla en god gemensam 

pedagogisk kapacitet och flexibilitet, för att ge alla elever en optimal undervisning oavsett 

ämne (Jederlund, 2017). Enligt läroplanen ska undervisningen  

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper. (Lgr11:8) 

I en inkluderande skola ingår per definition alla elever med sina olika förutsättningar och 

behov (Jederlund, 2017). Ett kännetecken på en inkluderande undervisningspraktik är ett 

gemensamt lärande där alla elevers olika röster efterfrågas, värdesätts och används som 

resurs för gruppens lärande. I en sådan undervisningspraktik kan gemenskap och 

delaktighet som bygger på det språkliga arbetet utvecklas, och genom ett medvetet 

textarbete kan alla elever ges möjligheter att i varje skolämne förstå de texter som läses och 

själva skriva väl fungerande texter (jfr Bergh Nestlog, 2016a Göransson & Nilholm, 2016). I 

det sammanhanget blir det viktigt att lärare och elever ser olikheter i fråga om idéer, 

erfarenheter och språk som en tillgång och att arbetsformer som används bygger på att det 

sker ett utbyte mellan deltagarna (Östlund, 2017). Därför det är viktigt, som läroplanen 

skriver, att varje elev i olika ämnen: 

ges rika möjligheter att samtala, läsa och skriva och på så sätt ska varje elev få utveckla 

sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 

(Lgr11:9) 

Innan eleverna kan kommunicera med andra om sina ämneskunskaper behöver de få 

möjlighet att i olika skolämnen formulera sin förståelse av ämnesinnehåll i tal och skrift. 

Det kan göras tillsammans i par, grupper och i hela klassen, strategier som kan återkomma i 

olika ämnen och utgöra en stödjande struktur i undervisningen, som gynnar elevernas 

tankeutveckling i och förståelse av ämnet. På Nossebroskolan används den strukturen i 

olika ämnen och går under namnet EPA, vilket innebär att eleverna i flera ämnen först 

arbetar enskilt, sedan i par, och avslutar med att alla skapar en gemensam förståelse. 

Eleverna känner väl till EPA och lärare menar att det särskilt gynnar elever i behov av 

struktur och stöd i sitt lärande.  

I denna artikel föreslås att lärarna organiserar en undervisning där eleverna ofta får arbeta 

med att skapa muntliga och skrivna texter enskilt, i par och tillsammans där de inriktar sig 

på tankeutveckling i så kallade in-texter, ett begrepp som används i artikeln. Genom att skapa 
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texter och vara i dialog med varandra kan ämnesstoffet göras tillgängligt och 

arbetsprocessen begripliggöras för eleverna (Dysthe 1996 & 2003; Cummins, 2017), vilket 

kan vara särskilt betydelsefullt för elever i behov av tydliga strukturer i undervisningen.  

Texter kan bestå av verbalspråk (muntlig eller skriven text i form av bokstäver och ord), 

bilder, figurer, diagram och tabeller, men också av ljud och rörliga bilder om texten är 

skapad i digitala medier (jfr Danielsson & Hertzberg, 2016; Bergh Nestlog, 2016a). Sådana 

multimodala texter är idag ofta förekommande. I artikeln använder vi begreppet text i en 

sådan vidgad betydelse. Det innebär således att texter också kan vara muntliga. 

Elevers förståelse av ämnet och lärprocessen kan bli en tillgång för dem, och förståelsen 

kan stärkas om lärare kontinuerligt ger eleverna återkopplingar (Östlund, 2017) i en 

formativ bedömningsprocess (Skolverket, 2017). Dessutom kan elever under 

arbetsprocessen individuellt eller i helklass uppmuntras att fundera över: Var befinner jag 

mig? Vart är jag på väg? Hur når jag dit? (Östlund, 2017:17. Se även Lgr 11; Skolverket 

2011a: 98-99). 

För att kunna säga att en lärmiljö är inkluderande är det viktigt att eleverna får utvärdera 

hur de har upplevt den lärande gemenskapen samt sin delaktighet i och tillgång till innehåll 

och aktiviteter, men också hur återkopplingen på den egna utvecklingsprocessen har 

fungerat (Göransson & Nilholm, 2014 & 2016). 

I följande avsnitt ska vi först titta närmare på teorier om språk och litteracitetsutveckling 

och relatera dem till en inkluderande undervisningspraktik, som kännetecknas av ett 

gemensamt lärande där alla elever är språkligt aktiva och engageras i att skapa muntliga och 

skrivna texter (in-texter) där de uttrycker sin förståelse och sina funderingar. Därefter förs 

resonemang om en undervisningspraktik som är inriktad på elevers textskapande där det 

finns stora möjligheter att utveckla gemenskap, delaktighet och tillgänglighet för alla elever. 

Dialogen – en viktig utgångspunkt1 

I all mänsklig kommunikation är människor i dialog med varandra. För att vi ska kunna 

förstå varandra använder vi språk, som vi tillsammans och över tid har utvecklat i språkliga 

gemenskaper. Vi utgår alltså från våra tidigare sociala och språkliga erfarenheter när vi 

kommunicerar. Ett sådant förhållningssätt är en grundförutsättning för att vi 

överhuvudtaget ska kunna förstå varandra och skapa mening genom muntliga och skrivna 

texter.  

                                                      

 

 

 

1
 Detta avsnitt bygger på material som tidigare publicerats (Bergh Nestlog 2016a & 2016b; Axelsson & Bergh Nestlog 2016; 

Krogh & Bergh Nestlog 2016). Därför kan vissa stycken vara snarlika dessa publikationer. 
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Inom dialogistisk språkteori ses varje yttrande som länkat både till tidigare och till 

kommande yttranden (Bachtin, 1981). Forskare talar om den dubbla dialogen (se t.ex. Ajagán-

Lester, Ledin m.fl. 2003; Evensen, 1999). Å ena sidan bygger språklig kommunikation på 

erfarenheter från tidigare dialoger – kommunikation i muntliga och skrivna texter – med de 

sociala och textuella normer och konventioner som där gestaltats. När vi säger eller skriver 

något är våra uttryck relaterade till erfarenheter som vi har av språk – vi lär oss ord, fraser, 

meningsbyggnad och textstrukturer genom att delta i sociala praktiker och där tillsammans 

med andra ”bete oss” i språk. Kopplingen till tidigare yttranden innebär med andra ord att 

vi i all språklig kommunikation förhåller oss till konventioner som byggts upp i sociala 

praktiker över tid. Det är så genrer utvecklas. I skolans olika ämnen förväntas eleverna lära 

sig läsa och skriva genrer så som exempelvis laborationsrapporter, recept, tekniska ritningar 

och sagor. 

Å andra sidan är en annan aspekt av att vara i dialog att vi i kommunikationen med andra 

strävar efter att den andre ska förstå oss på det sätt vi önskar. Därför väljer vi uttryck som 

vi föreställer oss ska fungera i interaktionen. De språkliga val vi gör har alltså att göra med 

den andre; vi väljer uttryck som vi tror att den andre förstår och genom valet av uttryckssätt 

kan vi också signalera närhet eller distans till den vi kommunicerar med. På så sätt är denna 

aspekt relaterad till det som tidigare benämndes som kommande yttranden; vi kan 

förespegla oss hur den andre ska komma att reagera och låta det styra vad vi uttrycker och 

hur vi uttrycker oss. Vi väljer uttryckssätt utifrån hur vi vill att den andre ska uppfatta oss 

och hur vi själva vill framstå i interaktionen. Om vi exempelvis vill att den andre ska tycka 

att vi är trevliga eller kunniga i ämnesområdet kan vi visa det genom våra uttryck. 

En följd av ovanstående resonemang är att textanvändning, läsförståelse och skrivförmåga 

inte kan betraktas som kompetenser som kan läras en gång för alla för att sedan tillämpas i 

andra sammanhang. Istället behöver dessa kompetenser ses som en mängd språkliga 

beteenden som måste anpassas till den givna situationen och kombineras på olika vis i olika 

sociala och kulturella sammanhang. En muntlig eller skriven text fungerar alltså om man 

som textskapare utifrån syftet med texten, lyckas bete sig på lämpligt sätt med språket, så att 

den som lyssnar eller läser kan göra en lämplig tolkning. Det innebär att språklig 

kommunikation ser olika ut i olika skolämnen, och textundervisning måste därför 

förekomma inom varje ämne. Sett genom ett sociokulturellt teoriperspektiv har lärande 

med relationer att göra. Man lär sig genom att delta och samspela med andra i praktiker 

(Dysthe, 2003:31). Samspelet bygger på kommunikation som grundläggande element och 

språket ses som det viktigaste redskapet i lärandet (Dysthe, 2003:46). Dialogism och ett 

sociokulturellt perspektiv på språk och lärande utgör en bas för artikelns tankar om texter 

och om elevers möjligheter att gemensamt utveckla kompetenser att förstå och skapa 

muntliga och skrivna texter i skolämnena. I en undervisning som bygger på sådana 

perspektiv görs alla elever delaktiga, och de får tillgång till språk och kunskaper som krävs 

inom ämnena.  
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Undervisningspraktiker – för alla elevers litteracitetsutveckling 

I en undervisningspraktik som vilar på ovanstående teorier är det rimligt att se skriftspråklig 

förmåga som kopplad till praktiker där texter används och skapas, snarare än till 

människors individuella läs- och skrivförmågor. Det innebär att elevers möjligheter att 

använda och skapa texter som fungerar väl i sina 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 perspektiv som rör den dubbla dialogen (konventioner och 

interaktion) och texters innehåll, perspektiv och röster samt strukturer. I en sådan 

undervisning är samtalet grundläggande, och alla elever ses som resurser eftersom de 

berikar lärmiljön med sina olika erfarenheter. Undervisningspraktiken är alltså central för 

elevernas möjligheter att i varje skolämne kunna förstå de texter som läses och själva skriva 

väl fungerande texter. 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 textarbete som gynnar elevernas litteracitetsutveckling genom att alla 

görs delaktiga i aktiviteter som rör texter så att texterna blir tillgängliga för alla elever. 

Elevernas litteracitetsutveckling kan alltså förklaras utifrån vilket stöd och vilken 

återkoppling som erbjuds inom de praktiker där läs- och skrivutveckling försiggår, som 

exempelvis i all undervisning. Alan Luke och Peter Freebody (1999) har utvecklat en modell 

bestående av fyra samverkande resurser som de anser nödvändiga för en effektiv 

litteracitetsutveckling: 

 

Figur 1. Fyra resurser för effektiv litteracitetsutveckling (jfr Luke & Freebody 1999) 

Lärare behöver fundera över hur undervisningen kan inriktas på de fyra resurserna i varje 

arbetsområde. Det gäller elever i alla åldrar och i alla ämnen, även om fokus kan variera 

beroende på tidigare undervisning och på hur långt eleverna har kommit i sin kunskaps- 

och språkutveckling. 
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Kodknäckande handlar om att förstå skriftspråkets konventioner i stort och smått, och att 

knäcka såväl den lilla koden (bokstäver, stavning, fonologi) och den stora koden 

(textmönster, texters syfte, texters användning, texters olika sammanhang och 

konventioner). Det innebär att undervisningen behöver ge elever i alla åldrar möjligheter att 

göra språkliga upptäckter som rör både den lilla och den stora koden.  

I en undervisningspraktik som stödjer textskapande får eleverna skapa texter som är 

betydelsefulla i ämnet och som de själva ser som meningsfulla. Deras texter ska användas 

och läsas för att de är viktiga resurser i elevernas kunskapsutveckling. Eleverna får ofta 

skriva dels för att utveckla sina tankar i ämnet, dels för att kommunicera med autentiska 

läsare både i och utanför klassrummet. I dagens samhälle är många texter uppbyggda av 

mer än ord; de är ofta multimodala och kan rymma bilder, ljud och andra meningsskapande 

resurser, så som exempelvis recept på internet med filmklipp av tillagningsprocessen eller 

notiser i nättidningar där nyheter levandegörs med filmklipp och bilder som läsaren kan 

bläddra sig igenom. 

Att i undervisningspraktiken ge eleverna möjlighet till textanvändning innebär att de får 

använda egna och andras texter på olika sätt och i olika meningsfulla sammanhang. De kan 

exempelvis i hemkunskapen läsa recept, laga rätten, tillsammans sätta samman en ny rätt 

och formulera den i ett eget recept (se kursplanen i Hem- och konsumentkunskap). I 

teknikämnet kan eleverna lyssna till eller läsa lärarens instruktion om att till exempel 

konstruera tekniska lösningar med armeringsjärn och då dokumentera i manuella och 

digitala skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt 

beskriva och sammanfatta arbetet i enkla, skriftliga rapporter (se kursplanen i Teknik).  

Redan i de första skolåren kan elever läsa, undersöka, skriva och samtala om texter och 

förstå texters syfte och innehåll. Om undervisningspraktiken skapar utrymme för textanalys 

främjas elevernas möjligheter till kritiskt tänkande och till att också själva kunna klä tankar i 

ord som kan struktureras i texter som eleverna ser som meningsfulla. För att fördjupa 

kunskaperna om ämnesinnehåll och ämnesspråk behöver lärare och elever utveckla 

strategier och rutiner för att samtala om och ställa kritiska frågor både till texter som de 

skapar och som de tolkar. 

Litteracitetsutveckling är en fråga som rör demokrati och makt. 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 (Street, 2003:77, Janks, 2010). 

Alla elever har rätt att få det stöd de behöver för att kunna göra sina röster hörda i privata 

och samhälleliga sammanhang. På så sätt kan å ena sidan skolans arbete kopplas till 

yttrandefrihet och till att elever har rätt att yttra sig med de språkliga resurser de har tillgång 

till. Å andra sidan har de rätt att erbjudas möjligheter att utveckla språkliga resurser som kan 

ge dem större chanser att delta i sammanhang som de inte är vana vid och där bli tagna på 

allvar. De har rätt att få tillgång till språk och texter som gör att de kan få möjlighet till 

inflytande dels när de själva uttrycker sig, dels när de tar del av och skapar mening i texter 

av olika slag som kan påverka deras liv, de sammanhang de ingår i och det samhälle de är en 
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del av. För lärare kan det vara en balansgång att få eleverna att känna att deras språk duger 

och samtidigt engagera dem i att lära sig språk och genrer som de kan behöva men ännu 

inte behärskar. Hilary Janks kallar denna balansgång för ”tillgångsparadoxen” (Janks, 

2010:139–140). I undervisningspraktiker där läraren försöker hantera tillgångsparadoxen ses 

elevernas olikheter i fråga om sociala, kulturella och språkliga erfarenheter som resurser för 

allas lärande. Ju fler perspektiv och röster som kommer till tals – muntligt och skriftligt – 

desto fler erfarenheter och perspektiv får eleverna tillgång till. Om läraren och eleverna 

lyckas skapa en tillåtande och respektfull atmosfär i klassrummet där allas röster efterfrågas 

och där alla lärande främjas, ökar möjligheterna att eleverna utvecklar förståelse för alla 

människors lika värde och allas möjligheter att vidga sina språkliga repertoarer (jfr Bergh 

Nestlog, 2016b).  

Texter med olika didaktiska funktioner 

Texter som eleverna skapar kan ha olika didaktiska funktioner. Elever behöver använda sitt 

språk som ett redskap dels för tänkandet, dels för att kommunicera med andra. I båda fallen 

behöver de skapa muntliga eller skrivna texter. Dessa två olika didaktiska funktioner för 

texter benämns här som in-texter (inåtriktade – eget tänkande) och ut-texter (utåtriktade – 

till andra) (jfr Liberg, 2009). Skrivna in-texter är alltså inte avsedda för utomstående läsare, 

vilket däremot ut-texter är eftersom de ska kunna läsas och fungera i sammanhang utanför 

undervisningens och därför behöver förhålla sig till för sammanhanget lämpligt språk och 

lämpliga genrer. Notera också att in- och ut-texter kan vara såväl skrivna som muntliga 

texter. Muntliga in-texter är det vi vanligtvis kallar samtal (jfr artikeln om samtal i del 4 i 

denna modul). Denna artikel är inriktad på skrivna in-texter. För läsare intresserad av ut-

texter, se fotnot.2  

 

Det är en förenkling att helt och hållet särskilja in-texter och ut-texter, eftersom skribentens 

tankar alltid påverkas genom ett skrivande. Det viktiga är att både elev och lärare är klara 

över om eleven har skrivit en in-text eller en ut-text så att de har siktet inställt på samma 

mål för den specifika textversionen och ger relevant respons. Om eleven ser texten som en 

in-text och läraren ger respons som om det vore en ut-text och kommenterar språket, blir 

det förvirrande för eleven (Bergh Nestlog, 2016a). Lärare ska aldrig korrigera språkliga 

strukturer eller kommentera språkriktighet såsom uttal, stavning och meningsbyggnad i 

elevernas in-texter. In-texternas funktion av att stödja tankeprocesserna gör att skribent och 

läsare ska vara inriktade på innehållet i texten, inte på språket. 

                                                      

 

 

 

2 Se modulerna ”Skriva i alla ämnen”, åk 4–6 och 7–9, på Lärportalen. I fråga om bedömning av ut-texter kan lärare och 

elever ha nytta av Skolverkets bedömningsstöd Språket på väg (Skolverket, 2011b). Läs Bergh Nestlog, 2016a; Krogh & 
Bergh Nestlog, 2016; Skolverket, 2015/2016.  
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Det är således viktigt att läraren tydliggör den didaktiska funktionen med skrivandet så att 
eleverna vet om det är en in-text eller ut-text de ska skriva. Figur 2 ger en överblick över 
skillnader mellan skrivna in-texter och ut-texter. 
 
 

 In-texter 

 

Ut-texter 

 

Didaktisk 

funktion  

Riktad inåt 

Kommunicera med sig själv 

Få idéer, undersöka och 

klargöra vaga tankar för sig 

själv 

Riktad utåt 

Kommunicera med andra 

Presentera och klargöra för andra 

 

Karaktäristiska 

drag 

Skribentorientering 

Tankeprocesser i fokus 

Läsar- och genreorientering 

Textprodukt i fokus 

Läsare Skribenten själv 

Studiekamrater 

Lärare som dialogpartner 

Utomstående 

Allmänheten 

Lärare som bedömare 

Språk Spontan text 

Det formella oviktigt 

Vardagsspråk och ämnesspråk 

Pröva ämnesbegrepp för att 

göra ämnesspråket till sitt  

Planerad text 

Språk som kommunicerar med 

utomstående läsare 

Genrekonventioner - lämpligt språk 

för ämnets texter  

 Ämnesspråk och ämnesspråk 

Text  Tanketext, anteckningar, logg, 

bilder, diagram 

Olika genrer i olika skolämnen. 

Medveten användning av relevanta 

skrivhandlingar 

 

Figur 2. Två typer av texter och skrivande. (Efter Dysthe, m.fl. 2011:42 f, modifierad modell, jfr även 

Bergh Nestlog, 2016a; Axelsson & Bergh Nestlog, 2016) 

 
I denna artikel finns inte utrymme att fördjupa innehållet om ut-texter eller om olika 

skrivhandlingar och genrer.3 Vi vill emellertid kort beskriva texttriangeln (fig. 2), som visar 

                                                      

 

 

 

3
 I kursplaner för grundskolan nämns exempelvis beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande 

skrivhandlingar/texttyper. För den intresserade se ”Skriva i alla ämnen” åk 7–9 för fördjupad läsning om skrivhandlingar. 
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på texters hierarkiska uppbyggnad, och hur den kan vara ett stöd för lärare och elever att 

organisera skrivprocessen och ge respons på både in-texter och ut-texter.  

 

Texttriangeln är användbar när elever skriver och läser texter, och läraren kan ha nytta av 

den såväl i skrivundervisningen som i läsundervisning. När man talar om texter som skrivs 

eller läses inriktar man sig först på frågor som rör de överordnade nivåerna och borrar sig 

successivt ner till detaljnivåerna. Man kan också intressera sig för hur sammanhang mellan 

de olika nivåerna visar sig i texten genom meningar, fraser och ord som visar på logiska 

samband och hur texten binds samman. 

 

 

  
 

Figur 3. Texttriangeln. (jfr Dysthe, m.fl. 2011:41, något modifierad) 

Inledningsvis handlar det om att eleverna får utveckla idéer genom muntliga och skrivna in-

texter. Det är i helheten man börjar, det vill säga i de övre nivåerna i texttriangeln, så att 

eleverna först är inriktade på att fundera över innehållet i sin helhet. I ämnesundervisningen 

kan det också vara lämpligt att fokusera på centrala ämnesbegrepp som eleverna förväntas 

lära sig, så att de genom in-texter får möjlighet att formulera sin förståelse av begreppen, 

det vill säga det som rör ord på detaljnivå i texttriangeln. I in-texter är elever och lärare 

inriktade på innehållet som det framstår i texten som helhet, tankegångar i ett stycke eller 

tanken i en mening samt i fråga om användningen av specifika fraser, ord och 

ämnesbegrepp.4 

                                                      

 

 

 

4
 I ut-texter behöver uppmärksamheten också vara inriktad på textstrukturer och språkriktighet i relation till vald genre. 

In-text:  
Innehåll och förståelse i texten 
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Det är viktigt att läraren formulerar tydliga instruktioner till in-texter som eleverna ska 

skriva. Instruktionen kan vara en uppmaning, som exempelvis: Skriv vad du vet om vattnets 

olika former! (jfr kursplanen i kemi), Skriv ner tre punkter om vad du skulle kunna göra i 

vardagen för att förbättra din kondition! (jfr kursplanen i Idrott och hälsa) eller en fråga 

som exempelvis: Vilka möjligheter ser du med att använda internet? Vilka risker ser du med 

att använda internet? (jfr kursplanen i samhällskunskap). Uppmaningen eller frågan som 

ställs är kopplad till syftet med texten och lämpligen relaterad till det centrala innehållet i 

ämnets kursplan. I instruktionen kan läraren inrikta eleverna på olika textnivåer genom att 

exempelvis antingen sätta fokus på övergripande innehåll (överordnad nivå) eller på 

specifika ämnesord (detaljnivå). Instruktionen är formulerad så att ingen elev riskerar att 

misslyckas – det ska var möjligt för alla att uttrycka någon tanke. Öppna och autentiska 

frågor lämpar sig väl för in-texter, medan frågor där svaret kan vara rätt eller fel eller där 

svaret står i läroboken lämpar sig mindre väl för in-texter (se även Krogh & Bergh Nestlog, 

2016). In-texternas funktion är att stödja tankeprocesserna, inte språket Att ge alla elever 

möjligheter att kunna skapa både muntliga och skrivna in-texter och ut-texter är en 

demokratifråga. I vårt samhälle har alla människor rätt att kunna göra sin röst hörd i alla 

möjliga sammanhang och situationer och därigenom stärka sin identitet och få möjlighet till 

inflytande. Elever som får rikligt med tillfällen att skriva in-texter och ut-texter i skolan kan 

därigenom stärka sina identiteter och röster. Lite förenklat kan man säga att i in-texter 

handlar det om att utveckla sina tankar med utgångspunkt från det språk man har. När man 

sedan ska formulera sig i en ut-text för att göra sin röst hörd, krävs explicit undervisning 

om såväl ämnesinnehåll som ämnesspråk. När lärare bedriver en explicit skrivundervisning i 

sina ämnen är det möjligt för alla elever att lyckas skriva väl fungerande texter – även elever 

i läs- och skrivsvårigheter och de som nyligen kommit till Sverige och håller på att lära sig 

det svenska språket (Bergh Nestlog, 2009 & 2012). I undervisning som utgår från ett 

dialogistiskt synsätt finns stora möjligheter att upprätthålla elevernas engagemang och 

intresse för ämnet genom att de tillsammans bygger kunskaper där allas röster kommer till 

tals och värdesätts. 

In-texter – att samtala och skriva för att bygga upp förståelse och kunskaper 

In-texten är en muntlig eller skriven text som man skapar för att minnas, förstå och 

reflektera över ett stoff. In-texternas didaktiska funktion i ämnesundervisningen är att 

förstärka och fördjupa lärandet när eleverna formulerar sin egen förståelse av det som ska 

läras. Om man exempelvis har läst en text, lyssnat på en föreläsning, sett en film eller 

deltagit i ett experiment eller i ett samtal (muntlig in-text) och sedan formulerar sig skriftligt 

i en in-text, utgör skrivandet en uppväxlingsstation för lärandet (Liberg, 2009:58) genom att 

man i in-texten får klart för sig vad man tagit in och förstått av det nyss presenterade. Om 

läraren sedan samtalar med eleverna om hur de har förstått texten, de centrala begreppen 

eller syftet med exempelvis den film de sett, får läraren en uppfattning om var i 

lärprocessen eleverna befinner sig. Samtidigt kan läraren ge en återkoppling i relation till 

vad eleverna ska kunna när arbetet är klart. Skrivna in-texter behöver alltså ofta kombineras 

med samtal så att eleverna växelvis får skriva och samtala. In-texterna kan skapas 

individuellt, i par, i mindre grupper och i helklass. Att skriva in-texter för hand eller i eget 
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dokument på dator eller skrivplatta kan ofta vara lämpligt, men ibland kan det vara bra att 

använda något av de många digitala verktyg som ger möjligheter till att skapa gemensamma 

in-texter.5 Då kan eleverna exempelvis i grupper skriva samtidigt i samma dokument eller 

om man vill kan allas svar synliggöras direkt på tavlan. I klasser där eleverna får rikligt med 

tillfällen att skapa in-texter både före, under och efter ett moment, kommer de successivt att 

fördjupa sin förståelse och läraren får många möjligheter att få syn på vad eleverna kan och 

har förstått.  

Vid starten av ett nytt tema- eller ämnesområde i ett skolämne kan ett tidigt moment vara 

att läraren lyfter fram och synliggör de kunskaper eleverna redan har inom området. De 

behöver även samtala om vad de förväntas lära sig - centralt ämnesinnehåll och ämnesspråk 

samt de kunskapskrav som efterfrågas. I samtalet aktiveras elevernas förkunskaper och en 

gemensam kunskapsbas klargörs. När eleverna skriver in-texter under insamlingsfasen 

tydliggörs deras förförståelse ytterligare. I arbetet med in-texter får läraren kunskaper om 

elevernas kunnande, och lärarens insikter får bilda underlag för återkopplingen till eleverna 

och för planeringen av den fortsatta undervisningen. Därefter kanske lärare och elever 

formulerar frågor som man vill få besvarade under arbetsområdet. Efter detta påbörjas 

insamling av information om ämnesområdet och den kan ske på flera sätt. Elever och lärare 

kan söka information i faktaböcker, bilderböcker, skönlitteratur samt på internet. De kan se 

på film och eleverna kan göra intervjuer med personer som har särskild kunskap inom 

området. I denna insamlingsfas kan flerspråkiga elever använda alla sina språk, exempelvis 

både svenska och modersmål. I in-texterna, som kan bestå av kortskrivande, anteckningar, 

nyckelord, kommentarer, frågor, tankekedjor och tankekartor, använder eleven alltså alla 

sina språk utan begränsningar (jfr Axelsson & Bergh Nestlog, 2016).  

Vi vill betona värdet av att eleverna ofta får arbeta med att skriva in-texter. Lärare som 

hittat rutiner för att ge eleverna rikligt med tillfällen att skapa in-texter, brukar ofta 

kombinera samtal med skrivande. Ibland föregås skrivandet av samtal, men det har visat sig 

att elever gärna vill skriva innan de förväntas samtala. Många elever, inte minst de i läs- och 

skrivsvårigheter, har nytta av att först i lugn och ro få tänka och formulera sig på egen hand 

en stund innan de går i dialog med andra. I klasser där eleverna regelbundet får skriva in-

texter - kanske i en särskild skrivbok för in-texter i ämnet - har det visat sig eleverna sedan 

gärna också delar sina tankar med kamrater och deltar i klassamtalen. Att skriva in-texter 

blir ett påtagligt stöd för dem att samla sina tankar. I sådana klasser är det inte ovanligt att 

                                                      

 

 

 

5 Se även SPSM, Alternativa verktyg https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/it-i-larandet/stod-med-it/alternativa-

verktyg/ (hämtad 170525). 

https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/it-i-larandet/stod-med-it/alternativa-verktyg/
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/it-i-larandet/stod-med-it/alternativa-verktyg/
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eleverna själva tar initiativ till att skriva in-texter när de ser behov av det (Bergh Nestlog, 

2012). 

För att stödja eleverna i att fokusera, engagera sig och upprätthålla intresset när de skriver 

in-texter kan det vara en bra idé att låta skrivandet pågå under ganska kort tid, kanske 3–10 

minuter beroende på uppgiften. Det brukar vara bättre att avbryta innan alla känner sig 

klara. På så sätt brukar entusiasmen bevaras och eleverna hinner inte bli uttråkade, vilket 

kan hindra att det blir oroligt i gruppen. Om skrivtiden upplevs som för lång finns risken 

att särskilt elever i skrivsvårigheter tappar koncentrationen. Vitsen med att skriva in-texter 

är ju att samla tankar och få igång ett tankeflöde, inte att färdigställa text. När eleverna har 

skrivit en in-text visar läraren att deras tankar har ett värde genom att använda in-texterna i 

den fortsatta undervisningen. Det kan ske genom att stoffet aktualiseras i samtal i mindre 

grupper eller i hela klassen, eller genom att eleverna får arbeta vidare med innehållet som 

underlag för att skriva en ut-text. Läraren kan också samla in och läsa igenom in-texterna 

och därigenom få idéer till den fortsatta undervisningen. Om läraren inte skriver 

kommentarer individuellt till varje elev kan det vara lämpligt att ge klassen muntliga 

kommentarer och kanske lyfta några frågor till diskussion. De viktiga är att läraren och 

eleverna använder tankegodset från in-texterna och därigenom synliggör det innehållsliga 

värdet. 

När klassen har samlat information på olika sätt, kan lärare och elever dra nytta av att 

stanna upp och tillsammans göra en sammanfattning av den kunskap de har för att få ett 

starkare grepp om fältet. Ett sätt att ytterligare stärka lärandet i detta skede är att ge eleverna 

möjlighet att genom in-texter individuellt summera sina kunskaper i skrift. 

Även lärare skapar in-texter i undervisningen. Exempelvis kan lärarens genomgång av ett 

arbetsmoment vara en in-text om den har karaktären av en dialog med eleverna – läraren 

tänker tillsammans med eleverna. Med sina kunskaper och sitt ansvar för undervisningen, är 

det förstås rimligt att läraren har stort inflytande på en sådan in-text, som både kan vara 

muntlig och skriftlig i form av anteckningar på tavlan. Sådana dialoger är viktiga för alla 

elever men kanske nödvändiga för elever som ytterligare behöver utveckla kunskaper om 

språkliga strukturer och ordförråd.  

Det är värt att notera att strategier som nämnts här är användbara för alla elever, oberoende 

av hur långt de kommit i sin kunskaps- och språkutveckling och vilket modersmål de har. 

Vi vill betona vikten av att även elever i läs- och skrivsvårigheter får rikligt med tillfällen att 

formulera sig både muntligt och skriftligt i in-texter. Eventuellt skrivmotstånd kan 

motverkas av att eleverna känner sig trygga med att läraren aldrig kommenterar språkliga 

brister i in-texterna och att deras tankegods får ett värde i undervisningspraktiken. 

In-texter i olika ämnen 

Att skriva in-texter utvecklar lärandet i alla ämnen. Eftersom kunskaper inom ämnena 

byggs upp på olika sätt, kan in-texterna i ämnena komma att formuleras på olika sätt. Inom 
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varje skolämne behöver lärare fundera över hur ämneskunskaper och ämnesspråk kan 

bearbetas genom in-texter.  

De amerikanska litteracitetsforskarna Timothy Shanahan och Cynthia Shanahan (2008) har 

undersökt hur experter inom ämnena matematik, kemi eller historia ser på kunskaper och 

språk i sina ämnen, och deras forskning kan ge oss idéer till vad man kan uppmärksamma i 

olika ämnens texter. Här inriktar vi oss på in-texter. 

I matematik är varje ord viktigt, det vill säga inget som står i en matematisk text är 

överflödigt. När eleverna skriver in-texter kan det vara lämpligt att ta fasta på den centrala 

idén som eleverna behöver förstå och låta dem fundera över hur de skulle förklara den. De 

kan också fundera över hur de skulle kunna exemplifiera och illustrera idén med någon 

figur. In-texter i matematik kan också handla om att förklara en formel, en graf eller ett 

diagram eller om utveckla sina tankar om hur ett matematiskt problem kan lösas. I in-

texterna är inte det rätta svaret viktigast, utan hur eleven uttrycker sitt logiska tänkande om 

problemet. 

Inom kemi framställs kunskaper genom olika representationsformer, till exempel genom 

både verbalspråk, figurer, diagram och grafer. Ämnet bygger i stor utsträckning på 

experiment som kan dokumenteras och redovisas genom att man kombinerar de olika 

representationsformerna. I in-texterna är det lämpligt att eleverna får sammanfatta 

kunskaper om ämnens egenskaper och processer och därefter beskriva de olika 

reaktionerna mellan substanser och ämnen. In-texterna kan bestå av både ord, figurer och 

formler, och eleverna behöver fundera över vilken representationsform som lämpar sig bäst 

för den information de ska framställa.  

Historieämnet bygger på olika historiska dokument och historietexter. När man läser 

texterna behöver man tolka dem utifrån sina kunskaper i ämnet och sin kännedom om 

författaren. Texterna ses inte som en sanning. I historieämnet är händelser viktiga. Eleverna 

behöver i historieämnet arbeta med att kritiskt granska texter de läser och ställa frågor till 

händelserna som rör vem, vad, var, när, hur och varför. En in-text i historia kommer därför att 

kunna omfatta svaren på dessa frågor. In-texten blir en sammanfattning av de berättade 

nyckelhändelserna med en precisering av hur den ena händelsen hänger samman med nästa. 

Orsak och verkan är centrala perspektiv i ämnet historia. 

I slöjdämnet är det vanligt att elever planerar sina arbeten genom att göra skisser på föremål 

som de ska tillverka. En sådan skiss är en in-text. De kan också omfatta verbalspråk som 

exempelvis anger vilket material som ska användas och symbolspråk i form av siffror. Om 

den tänkta arbetsprocessen skissas, kan det vara befogat att teckna bilder som visar olika 

arbetsmoment. När lärare och elev samtalar om slöjdarbetet, är samtalet en in-text vars 

funktion är att stödja eleven i att genomföra arbetsprocessen i slöjd på bästa sätt. Ett 

centralt innehåll i slöjdämnet är ”dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och 

resultatet” (Lgr 11). Om man tänker sig att dokumentationen ska kunna läsas och förstås av 
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någon utomstående som vill tillverka ett liknande föremål, är textens didaktiska funktion 

istället att vara en ut-text (jfr Axelsson & Bergh Nestlog, 2016).  

 
Vi kan alltså konstatera att de olika ämnenas specifika uppbyggnad och karaktär påverkar 

hur texter bäst kunde formuleras i respektive ämne. När elever arbetar sig in i ett ämnesfält 

och utvecklar förståelse och kunskaper i ämnet möter de ämnesröster av olika slag. Det gör 

de när de läser texter, ser filmer, betraktar bilder, gör studiebesök, lyssnar på lärarens 

genomgångar eller på ljudfiler. För att bearbeta dessa erfarenheter och integrera dem med 

tidigare kunskaper behöver eleverna i första hand arbeta med muntliga och skrivna in-

texter. På så sätt kan undervisningspraktiken bilda en lärande gemenskap där alla elever är 

delaktiga och där ämnesinnehåll och ämnesspråk görs tillgängligt för alla elever. 
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