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Att bli människa i sitt språk och växa i sina texter 

 

Undervisning i ungdomsskolan förväntas bedrivas så att elevers språk-, skriv- och 

läsutveckling främjas. Idag förväntas också elever i större utsträckning än tidigare kunna 

bedöma sina arbeten samt värdera och påverka sin egen språk- och kunskapsutveckling. 

Jag hörde om två flickor som gick i årskurs 4. Deras lärare hade tillsammans med klassen 

diskuterat och tittat på styckeindelning och bindningar i texter. Eleverna hade också granskat 

texter de själva skrivit. De två flickorna hade därefter på eget initiativ börjat läsa och granska 

varandras texter. Den ena flickan tyckte att ”det hoppade” i kamratens text, och efter vidare 

diskussion kom de fram till att anledningen till att det kändes som om det hoppade var att det 

saknades en bindning. Tillsammans löste de problemet genom att ändra en mening och lägga 

till ett ”därför”. I undervisningen hade eleverna fått verktyg så att de kunde dels analysera och 

tala om språk och text, och dels utveckla och värdera texter. Jag återkommer till detta 

exempel i slutet av artikeln. 

Svensklärare har förstås genom sin undervisning en viktig roll i elevers språkutveckling. 

Men i dagens skola förväntas även lärare i andra ämnen arbeta med sina ämnens språk, vilket 

kräver medvetenhet och kompetens som ännu inte kan tas för given. Varje skola behöver 

fundera över hur man kan stödja lärare i deras arbete med elevernas språkutveckling. 

Svenskläraren borde genom sina specifika ämneskunskaper vara en viktig tillgång för kolleger 

i andra ämnen på sina skolor. Tillsammans kan svenskläraren och andra lärare bygga broar 

mellan ämnesspråk och ämnesinnehåll. Denna artikel riktar sig främst till dig som är 

svensklärare, men i förlängningen också till dina kolleger i andra ämnen.   

Att argumentera för att språk och tanke är förbundna vore att slå in öppna dörrar, och det 

är heller knappast nytt att hävda att språket spelar en viktig roll i kunskapsutvecklingen. Men 

nya frågor väcks när alla lärare ska arbeta språkutvecklande i sitt ämne.  

I denna artikel vill jag resonera om frågor som rör språkutveckling med utgångspunkt i 

aktuella språkvetenskapliga teorier. Jag vill också fundera över vad det kan innebära för 

grundskolans praktik att ta ansvar för elevers språkutveckling på allvar, så att de växer som 

språkande människor. 

 

Skriva, läsa, tala och lyssna – varför då? 

Varför ska eleverna skriva, läsa, tala och lyssna i skolan? Svaret på denna fråga kan verka 

självklart. De ska väl skriva, läsa och tala för att lära sig skriva, läsa och tala. Med ett sådant 
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svar kan man säga att syftet är strategiskt – man skriver för att träna sig i att skriva. Ett annat 

sätt att tänka är att syftet med att skriva, läsa, tala och lyssna i skolan är kommunikativt – vi 

använder vårt språk för att vara i dialog med andra och med oss själva. Därigenom lär vi oss 

om världen och vi växer som människor. För att kunna kommunicera på bästa sätt behöver 

man vara både kunnig i ämnen och kunnig i att använda språket i muntliga och skrivna texter 

(jfr Berge 1988; Svennevig 2009).  

Lärare och elever har, medvetet eller omedvetet, en tanke om det primära syftet med att 

skriva, läsa och tala som strategiskt eller kommunikativt, vilket påverkar hur de agerar i 

undervisningen och tänker om språk och text. Det är inte självklart att lärares och elevers 

syften stämmer överens. Läraren kanske i första hand funderar över om elevtexterna har ett 

innehåll, en struktur och ett språk som hon anser karaktäriserar en god text, det vill säga ett 

strategiskt syfte. Men eleven kanske mer tänker på vad hon vill säga som hon tycker är 

viktigt, utan att bry sig om att visa sina ämneskunskaper eller att hon kan följa vissa språkliga 

strukturer. I ett sådant fall kolliderar lärarens och elevens syften.  

Jag ser en risk att undervisningen blir mindre effektiv om läraren inte gjort sig medveten 

om hur hon själv tänker. För hur blir det om hon inledningsvis säger att det viktigaste är att 

texten fungerar väl för den som ska läsa den, men sedan i skrivundervisningen bara 

aktualiserar språkliga strukturer utan att samtidigt diskutera hur strukturerna kan främja 

kommunikationen med läsaren?  

Min uppfattning är att många lärare strävar efter att forma en undervisning med 

kommunikativa syften där texternas funktion är viktig. Som goda lärare försöker vi väcka 

elevernas lust och behov av att kommunicera. Det bästa kan tyckas vara när det uppstår 

möjligheter till kommunikation med andra ”på riktigt”. Som i en klass där eleverna ville ha en 

hockeybana och läraren tog vara på detta behov i undervisningen. De kommunicerade 

exempelvis med kommunpolitiker och föräldrar och de gjorde en egen hemsida; till slut hade 

de sin hockeyplan (Kühn 2003). Men det är inte alltid lätt att hitta arbetsområden där eleverna 

kan arbeta ut mot samhället ”på riktigt”. Vanligen handlar det om att vi försöker skapa 

möjligheter till autentisk dialog genom att exempelvis göra utställningar av elevarbeten eller 

skriva insändare som man tänker sig skulle kunna publiceras i en tidning. I vår strävan att 

erbjuda möjligheter till kommunikation i skolarbetet ska vi komma ihåg att klassen, andra 

klasser och hemmen förstås också är ”på riktigt” och oftast kan vara naturliga deltagare. 

Men vi kan inte komma ifrån att skolsituationen är specifik. Utgångsläget är inte att 

eleverna kommer till skolan för att de upplever ett behov av att kommunicera i skolämnen 

utifrån kursplanernas centrala innehåll. Även om eleverna förväntas kommunicera i skolan, 
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vet både lärare och elever att det samtidigt finns strategiska syften. Alla är tvungna att 

genomföra arbetet oavsett kommunikativa behov, och i slutändan ska vissa kunskapskrav 

uppfyllas.  

Vi vet också att barn och ungdomar strävar efter att förstå sig själva och världen. En 

undervisning som stödjer denna strävan bygger på att eleverna kommunicerar och använder 

de språkliga resurser de har med sig till skolan. Om de dessutom ges möjligheter att utvidga 

resurserna kan de fungera väl i andra sociala sammanhang i skolan och i övriga samhället 

(Gallas 1994; Schleppegrell 2004). Därför är det rimligt att sträva efter kommunikativa syften 

i undervisningen, men samtidigt måste vi hantera så kallade strategiska syften utifrån skolans 

styrdokument. Jag ser det som en utmaning för skolan att kunna hantera dubbla syften i 

undervisningen. 

 

Synen på språk och text 

En möjlighet att fördjupa förståelsen av resonemanget i förra avsnittet är att visa hur man 

inom den funktionella språkvetenskapen (se t.ex. Halliday 1978; Halliday 2004; Skolverket, 

2008a; Bergh Nestlog 2009) ser på text, språk och språkutveckling. Traditionellt talar vi ofta 

om två aspekter av språk och text – innehåll och form. I den funktionella språkvetenskapen 

lägger man till en tredje aspekt som rör sociala funktioner. Den sociala aspekten är avgörande 

för både innehåll och form i texten. 

Låt mig illustrera med ett exempel. John, 17 år, är på semesterresa och vill förmedla sig 

dels till sin morfar och dels till sin bästa vän. Vad väljer han att berätta för morfar och för 

kompisen – är det samma upplevelser och händelser som han skriver om? Innehållet kan 

mycket väl vara helt olika, tänker jag mig. Hur väljer han att uttrycka sig språkligt – är syntax, 

ordval, fraser och stavning desamma? Även de språkliga strukturerna, formen, tänker jag mig 

kan vara mycket olika eftersom morfar inte skulle förstå vissa uttryck och förkortningar som 

är vanliga i ungdomskulturen. John skriver alltså ett vykort på ett konventionellt sätt till 

morfar. Men han kanske inte väljer vykort som medium till sin vän, utan istället skriver ett 

mejl eller ett sms. Ett alternativ är att han lägger ut både bilder och texter i face-book som 

kompisen och många andra kan ta del av. I så fall utmanas vykortet även som medium, vilket 

också påverkar Johns sätt att framställa sin resa.  

Den funktionella språkvetenskapen räknar alltså med tre aspekter i språk och texter. 

Innehållsaspekten består av skribentens eller talarens beskrivning av fenomen i världen. 

Formaspekten fokuserar textens språkliga strukturer och hur dessa bär fram textens budskap 

(Halliday 2004). Den sociala aspekten har att göra med relationer (Hellspong & Ledin 1997; 
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Maagerø 2005; Holmberg & Karlsson 2006). Jag måste som skribent tänka på vem jag talar 

eller skriver för och hur jag kan dra lyssnaren eller läsaren in i texten. Men mina språkliga val 

styrs också av vem jag som talare eller skribent vill framstå som – kanske som en kompis 

genom att skapa en vi-känsla eller kanske som en expert inom ett visst område. Textens 

sociala funktion avgör alltså vilka språkliga val talaren eller skribenten gör i texten, och är 

också upphovet till genrer. Genre kan definieras som ”kulturellt och historiskt skapade 

mönster för sätt att tala och vara, som vi inte kan klara oss utan, invävda som de är i de 

sociala sammanhang vi färdas i” (Smidt 2004:26 f, min översättning). Ett sådant 

genrebegrepp omfattar mönster för vitt skilda texter, både muntliga och skriftliga, och utgår 

från att genrer är i ständig förändring.  

Ett annat sätt att förklara den sociala aspekten är att det handlar om en så kallad dubbel 

dialog som kan gestaltas med två axlar, nämligen en interaktionsaxel och en konventionsaxel 

(se figur 1). Interaktionsaxeln representerar att språkliga val görs utifrån vem som talar eller 

skriver å ena sidan och vem som lyssnar eller kan tänkas läsa å andra sidan. Konventionsaxeln 

visar att språkvalen är knutna till hur konventionen ser ut, det vill säga genren – hur man 

brukar säga eller skriva i liknande situationer. Den som talar eller läser kan välja att följa ett 

mönster som är konventionellt eller kan hon välja att bryta mot och därmed utmana 

genremönstret. Konventionen är en förutsättning för kommunikation eftersom vi inte skulle 

förstå varandra över huvudtaget om vi inte till stor del gör som vi brukar.  

Denna funktionella syn på språk och text sammanfattas och åskådliggörs i figur 1, där de 

tre hörnen i triangeln utgör de funktionella, innehållsmässiga och språkstrukturella 

aspekterna. Dessa är alltid och samtidigt verksamma i varje yttrande. Aspekterna kan inte 

särskiljas eftersom ett innehåll framställs i en språklig form och valet av uttryck har gjorts av 

någon anledning. I språkliga processer pågår den dubbla dialogen eftersom de som deltar i 

kommunikation är medvetna om att det handlar om interaktion och konvention. 

 
Bild 1 från ppt 

 

Figur 1. Funktionell språk- och textsyn. Den dubbla dialogen. 

(jfr Nestlog 2009 med utgångspunkt i Halliday 1978; Evensen 2002; Smidt 2002) 

 

Meningsskapande, språkutveckling och  textutveckling 

Att skriva, tala, läsa och lyssna handlar om att skapa mening i text. När vi skriver och talar 

skapar vi mening för oss själva – genom språket får vi fatt i hur vi själva tänker. Om jag vill 
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att andra ska ta del av min text behöver jag kunna formulera mig så att den som läser eller 

lyssnar kan skapa mening. När jag skriver eller talar, är jag samtidigt läsare eller lyssnare av 

min egen text. De olika språkliga kompetenserna är alltså sammanflätade i meningsskapandet. 

För att utveckla mitt språk behöver jag parallellt kunna dels producera och dels tolka och 

förstå text. Både produktion och reception av text innebär interaktion i text. 

Möjligheten till god läsförståelsen ligger delvis utanför själva texten, i läsarens tidigare 

erfarenheter och i det sociala sammanhang där texten diskuteras. Eleverna kan i en medveten 

läsundervisning lära sig hur texters utformning kan hänga samman med hur mening skapas 

när man läser eller lyssnar till en text. Sådana kunskaper om lästa texter och läsprocesser kan 

även utnyttjas vid eget skrivande. I en undervisning där läraren arbetar medvetet med texter 

och med läs- och skrivprocesser utvecklar eleverna mer kvalificerade texter (se t.ex. Bergh 

Nestlog 2009). I samtal om språk och texter kan eleverna utveckla kunskaper så att de kan 

bedöma texter och värdera sin egen språkutveckling.  

När vi talar om att främja elevers språkutveckling undrar jag vad vi egentligen menar med 

språk. Tänker vi i första hand på stavning, ord- och begreppsförståelse och ordkunskap eller 

tänker vi på texters uppbyggnad och på hur logiska eller analytiska resonemang tar språklig 

gestalt? Med hjälp av den så kallade texttriangeln (figur 3) kan vi fundera över frågan.  

 
Bild 2 från ppt. 

 

Figur 2. Texttriangeln 

(jfr Hillocks 1987; Hoel 2001; Skolverket 2008a) 

 

Triangeln vill visa att texter är uppbyggda av språkliga delar av olika storheter. De mindre 

beståndsdelarna i språket såsom tecken, ord och meningar är delar i större enheter såsom 

stycken och hela texter. Genom att ställa triangeln på sin spets vill man visa att de övre 

nivåerna är större och de utgör också utgångspunkten. Skrivforskare hävdar att vi när vi 

granskar och talar om texter samt när vi undervisar, ska gå uppifrån och ner i triangeln och 

inte för tidigt glida ner till de mindre språkenheterna i de nedre nivåerna. Vi ska alltså först 

fokusera på innehållet i sin helhet och de övergripande språkliga strukturerna i texten innan vi 

granskar och bearbetar meningsbyggnad och stavning. När vi talar om språkriktighet avser vi 

de nedre nivåerna i triangeln eftersom det är där vi har mer fastlagda konventioner. I de övre 

nivåerna har vi en större variation för hur olika texter ser ut, men det finns olika 

genrekonventioner att förhålla sig till. 
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Med texttriangeln (figur 3) i minnet kan vi fundera över hur vi värderar texter, muntliga 

eller skrivna. En del elevtexter fungerar väl i de nedre nivåerna, till exempel meningsbyggnad 

och stavning, men sämre i de övre, exempelvis strukturen i sin helhet och övergripande 

resonemang. I andra elevtexter är det tvärtom . Om vi förutom triangeln i figur 3 också 

använder triangeln med den dubbla dialogen (figur 1) kan vi granska de olika nivåerna i 

texterna mer precist genom att se hur de fungerar innehållsmässigt och formmässigt i sitt 

sammanhang utifrån interaktion med läsaren och genrekonventionen. En sådan analys borde 

kunna visa att det kan vara svårt att avgöra om en text av det ena slaget är bättre än en av det 

andra slaget. Det kanske ser ut som om en text där stavning och meningsbyggnad fungerar 

enligt konventionen har färre brister, men möjligen rymmer texter där de övre nivåerna i 

texttriangeln fungerar väl större potentialer.  

Jag argumenterar alltså för att det primära syftet med att skriva, läsa och tala är att 

kommunicera, och att kommunikation handlar om att skapa mening i text genom 

textproduktion, textreception och interaktion. Kommunikation kräver text och inte bara 

mindre språkliga enheter. Därför kan man fundera över om vi ska fortsätta att bara tala om 

elevers språkutveckling eller om vi också borde tala om deras textutveckling. 

 

Skolan och undervisningen 

Ovanstående diskussion visar att språk- och textutveckling handlar om att skapa mening vid 

textproduktion, textreception och interaktion om och genom text. Utvecklingen berör alla 

textnivåer – från hela texten till minsta tecken – och alla tre aspekterna av text, det vill säga 

funktion, innehåll och form. Som lärare behöver man sortera denna i komplexitet så att det 

blir möjligt att skapa en medveten och kvalificerad undervisning. 

Den sociala funktionen är alltså avgörande för både innehåll och form. Det gör att man 

med en sådan syn knappast kan tala om rätt och fel i språket. Det är istället mer relevant att 

tala om vad som är mer eller mindre lämpligt. Att ta den sociala funktionen i texter på fullt 

allvar är en utmaning för skolan och för hur vi där värderar texter. Den funktionella aspekten 

av text innebär att språk och texter är så kallat socialt situerade; de har sina specifika 

sammanhang.  

Därför behöver vi i skolan fundera över vad som kännetecknar språk och texter i de olika 

skolämnena. Varje ämne har sitt språk och sina texter, som eleverna måste lära sig inom 

respektive ämne eftersom de utvecklar ämneskunskaper genom ett ämnesspråk. Språk- och 

textundervisningen kan alltså inte enbart bedrivas inom svenskämnet. Ämnet har sitt specifika 

innehåll som gestaltas genom ämnets språk i ämnets texter. Olika genrer är aktuella inom 
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olika ämnen när man skriver och läser, talar och lyssnar. Om eleverna läser samma genrer 

som de sedan förväntas skriva inom, kan ett växelspel bli möjligt så att genrekonventionen bli 

tydlig.  Lärare behöver alltså föra samtal med eleverna inte bara om ämnets innehåll utan 

också om ämnets språk och texter så att de får verktyg för att kunna skapa mening på ett mer 

kvalificerat sätt.  

I förslagen till nya kursplaner för grundskolan (Skolverket 2010) hittar vi många 

formuleringar som pekar mot språkliga kompetenser i alla ämnen. Eleverna ska lära sig att 

jämföra, tolka, analysera, värdera, beskriva, berätta, återberätta, förklara, dra slutsatser, 

diskutera, och så vidare. Att visa detta kräver handling i språk. Vi kan inte förutsätta att 

eleverna kan detta om de inte erbjuds möjligheter att lära sig det inom respektive ämne. I viss 

mån kan säkert sådana kunskaper vara ämnesöverskridande, men de är också ämnesbundna. 

Hur diskuterar man i till exempel fysik och hur uttrycker man värderingar språkligt i 

fysikämnet? Hur gör man motsvarande i geografi? Hur gör man när man granskar kritiskt i 

bildämnet och i historieämnet? Eleverna behöver inom respektive ämne lära sig strategier för 

att i tal och skrift kunna diskutera, dra slutsatser, beskriva och vad som nu står som 

kunskapskrav i ämnet. De behöver också arbeta med strategier för att kunna läsa och förstå 

ämnets texter, samt samtala, skriva och läsa om ämnets centrala innehåll i ämnets genrer. 

Svensklärare kan behöva finnas med i diskussioner med lärare i andra ämnen både för att 

samarbeta över ämnesgränserna, men också för att stötta andra lärare att i sin egen 

undervisning axla ansvaret för sitt ämnesspråk. Man kan fundera över om andra ämneslärare 

måste arbeta aktivt med alla nivåer i texttriangeln i sina ämnestexter. Kanske det vore 

önskvärt, men det är inte säkert att det är rimligt. Ett förslag är att de i första hand fokuserar 

på ämnesgenrernas strukturer i sin helhet, ord och begrepp knutna till ämnet samt 

textbindning för att visa hur tankar hänger samman på olika nivåer i texten (se figur 4). 

 
Bild 3 från ppt. 

 

Figur 3. Texttriangeln i andra ämnen än språkämnen. 

(jfr Hillocks 1987; Hoel 2001; Skolverket 2008a) 

 

Lärare i alla ämnen behöver med detta synsätt bli medvetna om sitt ämnes genrer och ha 

en tillräckligt hög språk- och textkompetens så att de kan bedriva undervisning i sitt ämne – 

både om ämnesinnehåll och ämnesspråk. I den dubbla dialogen behöver läraren vara 

medveten om hur man brukar skriva och tala i sitt ämne så att eleverna kan förhålla sig till det 

 7



Bergh Nestlog, Ewa (2011). Att bli människa och växa i sina texter. I: Växtkraft. Om 
svenskämnets möjligheter. Svensklärarföreningens årsskrift 2010. S. 105-119. 

när de ska välja hur de vill lägga sig på konventionsaxeln – anpassa sig till genrekonventionen 

eller utmana den. Min erfarenhet är att elever är mycket angelägna att fundera över och 

diskutera vad de tycker är lämpligt och mindre lämpligt i språk och texter, om de upplever att 

deras synpunkter tas på allvar och att det finns en dynamisk inställning till språk och inte ett 

rätt svar. De är ofta också angelägna om att få veta hur man brukar göra, så att de kan följa 

mönstret eller utmana det. 

 Med den syn på språk och texter som skissas i denna artikel är det svårt att hitta ett enkelt 

sätt att bedöma elevers språkutveckling. En del av komplexiteten handlar om att elevers 

kognitiva, kunskapsmässiga, sociala och språkliga utveckling samspelar. Både innehåll och 

språkliga strukturer i texter blir genom skolåren mer avancerat och komplext. Eleverna 

förväntas också successivt utöka sin genrerepertoar och förfina sina strategier för att skapa 

mening i text på ett funktionellt sätt.  

Skolverkets kartläggningsmaterial Språket på väg (Skolverket 2008a; Skolverket 2008b) 

är ett försök att skapa struktur i komplexiteten. Materialet består bland annat av 

bedömningsmatriser om att samtala, skriva, tala och läsa. Här erbjuds ett synsätt och ett 

metaspråk som kan möjliggöra en större likvärdighet mellan klasser och skolor. Innehållet i 

matriserna är tänkt att integreras i den ordinarie undervisningen och utgöra ett stöd i 

diskussioner och analyser av elevers språkliga produktion, reception och interaktion. 

Matriserna är omfattande och det är lämpligt att successivt över tid introducera dem i 

undervisningen uppifrån och ner1 och kanske bara fokusera på någon aspekt i taget. Genom 

att samtala i klassen om det som står i matriserna, och parallellt diskutera elevernas egna 

texter och förståelse, kan deras språkliga och textuella kompetens höjas. Därigenom utvecklas 

också ett språk om språk och text. På så sätt får lärare och elever gemensamma verktyg så att 

de på ett kvalificerat och nyanserat sätt kan resonera, jämföra, kritiskt granska, värdera och 

bedöma egna och andras texter. En sådan undervisning erbjuder eleverna möjligheter att inte 

bara skapa mening i text, utan också att analysera, beskriva och påverka sin egen språk- och 

textutveckling. Språket på väg är främst avsett för svenskämnena i årskurserna 6–9, men 

borde även kunna vara användbart i andra ämnens ämnesspråk, och i viss mån även i andra 

årskurser. 

I takt med att man i undervisningen utvecklar verktyg och strategier för att kunna tala om 

språk och texter verkar elevernas intresse för språk öka. De två flickorna som jag refererade 

till i artikelns inledning, löste problemet med texten ”som hoppade” med stort intresse och 

engagemang. I denna klass hade läraren just börjat arbeta med Språket på väg. De hade 
                                                 
1 Matriserna för tala och skriva följer texttriangelns uppbyggnad, figur 3 i denna artikel. 
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aktualiserat och diskuterat sina egna texter utifrån det som rör styckenivå och textbindningar i 

skriva-matrisen (Skolverket 2008b:30). Efter denna undervisning kunde eleverna på ett mer 

kvalificerat sätt inte bara diskutera och utveckla sina texter, utan också bedöma dem och 

fundera över vad som skulle kunna vara nästa steg i utvecklingen. 

Om lärare vill utveckla sin undervisning och i sin praktik hantera de teoretiska modeller 

som jag presenterat i denna artikel, tror jag ett nyckelord är samtal. Lärare behöver tala med 

varandra om sin praktik på ett prestigelöst sätt och dela med sig av sina erfarenheter och 

tankar för att tillsammans möta utmaningarna som en mer språk- och textutvecklande 

undervisning kräver. Vi lärare behöver också ständigt initiera och leda samtal med eleverna i 

klassrummen. I undervisningen kan vi i dialog med våra elever utveckla tankeverktyg som 

hjälper oss alla, elever och lärare vidare i vårt meningsskapande och vår språkutveckling. Vi 

kan alla vara i ständig utveckling och lära oss mer, särskilt om vi hjälper varandra att utvidga 

verktygslådan med allt fler och mer förfinade verktyg.  

I en undervisning där elever och lärare tillsammans granskar, diskuterar och utvecklar 

texter har alla elever möjlighet att bli utmanade att gå vidare. Jag har funderat på hur vi 

betraktar elevtexter och elevers meningsskapande. Jag vill påstå att vi i dagens skola ser på 

texter, muntliga och skrivna, som individuella alster, och att vi tänker oss att 

meningsskapandet sker inom varje individ. Men om vi har en kvalificerad skrivundervisning 

där vi arbetar med skrivandet i process, är texter och meningsskapande snarare kollektiva verk 

eftersom flera har bidragit till den enskilde elevens möjligheter till utveckling. En slutsats jag 

drar utifrån den funktionella språkvetenskapens teorier och resonemanget i artikeln, är att 

meningsskapande sker i mötet mellan röster – mellan texter och läsare, mellan lärare och 

elever, elever emellan, men också mellan barn och förälder, mellan barnet och tv-programmet 

och så vidare. Texter som produceras och processas i en undervisning där man tillsammans 

utvecklar språk- och textverktyg kan betraktas som mer kollektiva än individuella. Hur 

matchar vi ett sådant synsätt med en skola som sätter fokus på individuella skriftliga 

omdömen, individuella åtgärdsprogram och betyg för den enskilde eleven? 

I en studie med elever i årskurserna 4–6 visar jag att undervisningens utformning och 

lärarens medvetenhet om texter, språk samt läs- och skrivprocesser spelar en avgörande roll 

för elevernas möjligheter att skapa texter och mening (se t.ex. Bergh Nestlog 2009). Lärarna i 

studien byggde i dialog med eleverna upp en text- och genrekompetens genom att läsa, skriva 

och samtala om argumenterande texters funktion, innehåll och språkliga strukturer. Även de 

yngre eleverna utvecklade ett metaspråk som de kunde använda som verktyg i sitt eget 

textskapande. ”Här behöver jag nog upprepa tesen”, kunde en elev uttrycka. Eleverna 
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uppvisade språkliga styrkor som man i undervisningen tillsammans byggde vidare på och 

eleverna blev experter på sina egna texter. 

Med stöd i den funktionella språkvetenskapen har jag i denna artikel diskuterat hur 

skolans praktik kan utvecklas så att elevers språk-, skriv- och läsutveckling främjas. I en 

sådan praktik får eleverna också verktyg som gör det möjligt för dem att bedöma sina arbeten 

och påverka sin egen språk- och kunskapsutveckling. Att aktivt och medvetet arbeta med 

språk och texter i alla skolämnen ger elever stora möjligheter att utveckla kunskaper och att 

växa som människor och språkande varelser. En skola med undervisning som främjar 

språkväxt hos alla elever borde vara bästa investeringen för nutida och framtida liv. 
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