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EWA BERGH NESTLOG

Kritisk litteracitet  
i text och praktik 

meningsskapande i de mellersta 
skolåren

Elever och lärare skapar tillsammans mening i skolämnen genom språk 
när de samtalar, skriver och läser. Med ett kritiskt litteracitetsperspektiv 
ses skriftspråklighet som kopplad till sociala praktiker snarare än till män-
niskors individuella förmågor. I kapitlet görs en metaanalys av en klass-
rumsstudie. Klassrumsstudien presenteras med de språkvetenskapliga 
verktyg som legat till grund för analys av såväl undervisningspraktik som 
elevtexter. Därefter följer en redogörelse för metastudien. I metaanalysen 
används Hilary Janks analytiska modell med begreppen dominans, tillgång, 
mångfald och design (Janks 2010; Damber och Lundgren 2013).

Syftet med klassrumsstudien var att förstå elevers och lärares menings- 
skapande i undervisningspraktik och elevtexter. I den studien ställdes 
följande forskningsfrågor, vars resultat ligger till grund för kapitlet: Vil-
ka strukturer finns i undervisningspraktiken och i elevtexterna? Hur ta-
lar eleverna om sina texter och sitt skrivande? Hur talar lärarna om un-
dervisningspraktiken? I metastudien är syftet att förstå vilka möjligheter 
undervisningspraktikerna i klassrumsstudien ger lärare och elever till ett 
kritiskt perspektiv på litteracitet.

Utifrån ett kritiskt perspektiv redogör jag för och diskuterar menings- 
skapandet och skriftpraktikerna i två klassrum på Svanskolan och Falkskolan.1 

En avgörande skillnad mellan skolorna är att elevgrupperna har olika kulturell 
och socioekonomisk bakgrund, vilket också påverkar elevernas språkliga reper- 
toarer (Einarsson 2000). Lärarna i den klassrumsstudie som ligger till grund 
för metastudien undervisar i de mellersta skolåren, och eleverna är 10–12 år 

1  Namnen på skolorna, eleverna och lärarna är fingerade för att garantera deltagarnas 
anonymitet.
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gamla. De förväntas skriva texter och skapa mening i skoldiskurs, som också 
är kopplad till en eller flera samhällsdiskurser. Texterna produceras i under-
visningen, som är mer eller mindre fokuserad på innehåll, språkliga struktur-
er och interaktion i såväl ämnets texter som undervisningens praktik.

Kritisk medvetenhet genom funktionell syn på språk 
och text
Förståelsen av vad det innebär att skriva och läsa och att lära sig skriva och 
läsa har genom New literacy studies vidgats till att inte främst handla om 
att tillägna sig färdigheter, utan snarare att utgå från litteracitet som social 
praktik. I sociala praktiker pågår skrivande och läsande på olika sätt; tid och 
rum påverkar hur vi uttrycker oss och hur vi tolkar texter, men språkliga 
val är också relaterade till maktförhållanden. Kopplingen till makt förklaras 
av att frågor om vems språk som anses ha högre värde och vems språk som 
marginaliseras är relevanta när texter skapas och tolkas (jfr Street 2003:77). 
En sådan kritisk medvetenhet om skriftbruk har för skolsammanhang prob-
lematiserats av Janks (2010; se även Hultin och Westman 2013; Lundgren 
2013; Svensson 2013). I metaanalysen nedan förklarar jag min förståelse 
av hennes begrepp genom exempel och med utgångspunkt i resultat från 
klassrumsstudien som ingår i min doktorsavhandling (Bergh Nestlog 2012). 2 

 Jag ska först redogöra för några centrala teoretiska utgångspunkter och re-
sultat från avhandlingen, som alltså ligger till grund för metaanalysen.

Klassrumsstudien är förankrad i dialogism (se Bachtin 1952–1953/1997; 
Evensen 1998; Linell 2007) och systemisk-funktionell lingvistik, SFL (Hal-
liday 1978). Här ses texter som yttranden som skapas i specifika sociala 
sammanhang (Fairclough 1992, 2001), och texter kan betraktas utifrån tre 
metafunktioner: interpersonell, ideationell och textuell. Genom metafunk-
tionerna tydliggörs att varje yttrande samtidigt har tre olika betydelser: I ytt- 
randet försiggår interaktion mellan skribent och läsare om ett innehåll som 
framställs genom språk och textstrukturer. Studien av undervisningspraktik-
erna och elevtexterna är, med utgångspunkt från denna förståelse av text, 
inriktad på hur relationer skapas genom interaktion i texten (interpersonell 
metafunktion), vad som framställs (ideationell metafunktion) och hur det 
framställs (textuell metafunktion). Det innebär att både texter och praktik 
undersöks med övergripande språkvetenskapliga analysverktyg vilka gestal-
tas i nedanstående figur.

Undervisningspraktiken utgör klassrumsstudiens diskursiva praktik med 

2  Materialet härrör från avhandlingen. Referenser används sparsamt i denna artikel. För 
fördjupad läsning hänvisar jag till avhandlingstexten: (http://lnu.divaportal.org/smash/
get/diva2:562114/FULLTEXT01.pdf).
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tre undervisningsvariabler: undervisningsfält (ideationell), undervisningsform 
(textuell), och undervisningsröster (interpersonell). Det innebär att undervis-
ningens innehåll framställs genom att undervisningen organiseras på ett visst 
sätt och kommuniceras genom lärare och elever (den yttre triangeln med de tre 
hörnen). Undervisningsfältet konstitueras av skolämnet med sina muntliga och 
skrivna texter, vilka i sin tur byggs upp av tre ämnesvariabler: ämnesinnehåll som 
framställs språkligt genom ämnestextualitet i kommunikationen ämnesröster3 

emellan (den inre triangeln med sina tre hörn). På så sätt kan både texter och 
praktiker ses som texter, som kan undersökas med samma språkvetenskapliga 
verktyg. 

Man kan också tänka sig ytterligare en triangel som omsluter de andra 
två, nämligen det kulturella och sociala sammanhang som undervisningen 
ingår i och som också påverkar ämnet och de muntliga och skrivna tex-
terna i ämnet; den triangeln representerar det samhälle, den sociala prak-
tik, som skolan utgör en del av. Dessa tre lager, som Norman Fairclough (se 
Fairclough 1992) benämner text, diskursiv praktik och social praktik, påverkar 
varandra ömsesidigt. 

Figur 1. Undervisningsvariabler och ämnesvariabler i skoldiskurser (jfr Fairclough 1992; Halliday 
2002; Bergh Nestlog 2012:40) 

3  Ämnesröster och undervisningsröster sammanfaller när elever och lärare talar och skriv-
er om ämnet, men undervisningsrösterna uttrycker sig stundtals om sådant som inte rör 
ämnet, som när lärare ägnar sig åt uppfostran och elever åt att tala om annat än det som 
rör skolämnet.

Undervisningsfält
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(texter i ämnet)
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Syftet med klassrumsstudien var att förstå elevers och lärares men-
ingsskapande, och i metastudien är syftet att förstå vilka möjligheter un-
dervisningspraktikerna ger lärare och elever till ett kritiskt perspektiv på 
litteracitet. De tre lagren och de sex variablerna används som analytiska 
verktyg för att förstå detta. Inom SFL används de tre metafunktionerna 
som analytiska begrepp för texter i kontext. Det som skiljer denna studie 
från Hallidays sätt att använda begreppen, är att här används de språkveten-
skapliga begreppen för att studera praktiken som en text i sig. 

För att förstå något om elevernas meningsskapande i de texter de pro-
ducerar i den diskursiva praktiken, även benämnd skriftpraktiken (Barton 
och Hamilton 2000; Karlsson 2007; Westman 2009), analyseras texterna i 
klassrumsstudien utifrån reliefteorin (Evensen 2005; Bergh Nestlog 2009, 
2012). Där är begreppen förgrund och bakgrund centrala. Förgrunden är de 
delar av texten som kommer emot läsaren och som framträder som den in-
nehållsliga kärnan. Bakgrunden är de delar av texten som träder tillbaka och 
vars funktion är att underbygga, utveckla och förtydliga förgrunden. Resul-
tatet av textanalyserna och förståelsen av elevernas meningsskapande i tex-
terna relateras i klassrumsstudien till två typer av förhållningssätt som kan 
vara aktuella under skrivandet: ”knowledge telling”, kunskapsberättande, 
och ”knowledge transforming”, kunskapstransformerande (Scardamalia 
och Bereiter 1987). Det förstnämnda förhållningssättet är linjärt och repro-
ducerar bara kunskap, medan det sistnämnda är rekursivt och producerar – 
transformerar – kunskap. Ett sådant skrivande ställer högre krav genom att 
skribenten kontinuerligt måste både transformera sin förståelse av stoffet 
och hitta lämpliga retoriska strategier att uttrycka denna förståelse, så att 
också andra kan förstå. Scardamalia och Bereiter hävdar att yngre skribenter 
inte med säkerhet är mogna för ett sådant förhållningssätt och därför kan 
kunskapsberättande vara en strategi på vägen mot kunskapstransformering 
(ibid.:151). 

Klassrumsstudiens datakällor
Den studie som ligger till grund för metaanalysen genomfördes i två klasser 
i grundskolans årskurs 4–6 vid två olika skolor. Svanskolan är en F–6-skola 
som ligger i ett bostadsområde med många egna hem i en medelstor stad. 
De flesta som går där har svenska som modersmål och är relativt välbärgade. 
Falkskolan, en F–9-skola, ligger i ett storstadsområde med många höghus. 
En stor andel av invånarna i stadsdelen är flerspråkiga och där råder stor 
arbetslöshet. 

Två lärare, Siglinda på Svanskolan och Frideborg på Falkskolan, och de-
ras elever deltar i studien.  Båda lärarna är mycket engagerade i sina elever 
och i att utveckla en undervisning med inriktning på ämneskunskaper och 
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kunskaper i ämnets språk och texter. I kapitlet framträder en elev från var- 
dera klassen, Set och Faraz, med texter som de har skrivit. Genom intervjuer 
och observationer genererades data som ligger till grund för analyserna av 
skriftpraktikerna. 

Set går i Siglindas åldersblandade klass. Han är 10 år och har svenska 
som modersmål. Någon månad tidigare har Set skrivit en text om Gustav 
Vasa inom ett skrivprojekt där de skrev argumenterande och förklarande 
framställningar om historiska händelser. I den skrivprocess som läraren då 
organiserade utvecklade eleverna kunskaper om textuella strukturer. Set var 
mycket engagerad i att förstå hur sådana texter i sin helhet kan byggas upp, 
så att läsaren ska kunna tolka dem på lämpligt sätt. De erfarenheterna har 
han med sig när han på egen hand skriver den förklarande text om männi- 
skan och miljön som studeras här. 

Faraz är 11 år och går i årskurs 5 när han skriver en text om fotboll. Det 
är en förklarande framställning i form av en intervju som ska publiceras i 
den klasstidning klassen tillsammans producerar i ett skrivprojekt. Inne-
hållet i tidningen har anknytning till elevernas fritidsintressen, skolan och 
stadsdelen där skolan ligger. Eleverna arbetar i grupper och Faraz skriver 
tillsammans med tre kamrater. Faraz liksom alla hans klasskamrater är fler-
språkiga och har svenska som sitt andraspråk, även om många av eleverna 
såsom Faraz, är födda i Sverige.

Jag deltog i skrivprojekten och observerade i stort sett alla lektioner, 
förde fältanteckningar och spelade in vissa lektioner. För att få en djupare 
förståelse av undervisningens utformning och deltagarnas meningsskapande 
samlade jag in allt användbart material, och jag genomförde halvstrukture-
rade intervjuer med lärarna och eleverna. Intervjuerna transkriberades och 
samtalen noterades i fältanteckningarna. 

Skriftpraktikerna på Svanskolan och Falkskolan
Sammantaget karaktäriseras undervisningspraktiken på Svanskolan av många  
samtal i helklass och individuella samtal mellan lärare och elev. Parallellt 
med att Siglinda är i ständig dialog med eleverna, leder och styr hon arbetet 
med fast och vänlig hand. I undervisningen växlar hon mellan lärarstyrt 
gemensamt arbete i klassen och arbete där eleverna arbetar självständigt 
och tar ansvar för sina uppgifter. Hon ställer höga krav och ger eleverna 
gemensamt och individuellt de stödstrukturer de behöver för att nå upp till 
kraven. Hon arbetar efter principerna att alla kan lyckas om de får nödvän-
digt stöd, och ingen ska ens behöva oroa sig för att misslyckas. Sammantaget 
visar materialet att de i klassen arbetar växelvis med att läsa och analysera 
texter, bygga upp modeller för textuppbyggnad samt skriva, samtala om och 
bearbeta texter. 
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Intervjuerna visar att Siglinda är tydligt inriktad på undervisnings-
rösterna.  Exempelvis betonar hon att hon tidigare arbetat mycket in- 
dividuellt med elevernas textproduktion, men nu funderar hon på ”hur 
man kan göra tillsammans”. Mot slutet av forskningsprojektet ser hon att 
allt fler elever är aktiva i muntliga diskussioner. Hon betonar vikten av att 
eleverna tar ansvar genom att använda sina röster i undervisningen och i 
ämnet. Genom att själv vara inriktad på undervisningsformen ser hon 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 i ämnet. Inriktningen på under-
visningsformen visar sig i hennes mycket noggranna planeringar och hon 
säger att hon ville ”genomföra hela projektet väldigt medvetet och verkligen 
tänka [på en lämplig] struktur hela vägen”. Undervisningsfältet, det vill säga 
ideationella aspekter av undervisningen, omfattar ämnet i sin helhet med 
sina texter, som i sin tur kan betraktas utifrån de tre metafunktionerna: in-
terpersonell, ideationell och textuell. I fråga om undervisningsfältet uppe-
håller sig Siglinda vid det som rör ämnesröster och ämnestextualitet. 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 må-
nar om att eleverna ska använda och utveckla sina ämnesröster och språk i 
ämnet. Just variabeln ämnestextualitet tydliggörs särskilt genom att Siglin-
da tillsammans med eleverna skapar en modell för hur den argumenterande 
och förklarande framställningen om historiska händelser kan struktureras. 

De diskuterar ingående hur man kan inleda och avsluta sådana framställnin-
gar med historieboken som förebild, och de aktualiserar kunskaper från ett 
tidigare skrivprojekt om argumenterande framställningar. 

Figur 2 är ett försök att gestalta Siglindas inriktning i undervisnings- 
praktiken. Figuren ska läsas så att mörkare bakgrund med vit text visar vilka 
variabler Siglinda är mest inriktad på i text och diskursiv praktik, nämligen 
ämnesröster och ämnestextualitet i undervisningsfältet, samt undervisnings-
röster och undervisningsform.

Några veckor efter skrivprojektet där Set skriver om Gustav Vasa, skriv-
er han en text och utformar då helt på egen hand textens struktur (se Figur 
3). En övergripande reliefanalys visar att Sets text har en tydlig relief. I Figur 
3 är förgrunden markerad 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. Däremellan består texten av 
tre stycken som alla inleds med en förgrund (ett indrag i texten i figuren) 
och följs av väl utvecklade bakgrunder i tre kluster (ytterligare ett indrag 
och mager stil i figuren). Texten förefaller därmed ha en mycket tydlig 
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Figur 2. Siglindas inriktning i undervisningspraktikerna (Bergh Nestlog 2012:229)

övergripande struktur, som borde stödja skribentens och läsarens menings- 
skapande genom produktionen respektive receptionen.

Set talar med lätthet om både innehåll och struktur i sin text. I fråga 
om de textuella strukturerna visar han ett stort engagemang. Han pekar 
på första meningen i varje stycke [förgrunden] och säger att han skrev dem 
först och sedan ”la jag till detta för att förklara och förtydliga [bakgrunden]”.

Set understryker flera gånger att han under skrivandet av en text tycker 
om att sitta tyst för sig själv och tänka. Men han betonar att lärarens un-
dervisning och den modell hon formulerade på tavlan under förra arbets- 
området var mycket viktig för den text han då skrev. Modellen klargjorde 
att texten skulle delas in i stycken med inledning, tes, argument och avslut-
ning. Set talar intensivt om sin egen förståelse av och genom texter och 
att han successivt förstår och vidareutvecklar tankar och kunskaper: ”Det 
att jag förstod kom efterhand, jag vet inte hur – fick hjälp av Siglinda, men 
förstod mer själv efter hand. […] Sen när jag förstod mer, så förstod jag mer 
av vad Siglinda hade sagt i sina genomgångar.” 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 formule- 
ringar för att texten ska hänga samman och bli förståelig för en läsare. I 
texten om miljö kom Set själv på att han skulle använda samma textstruktur 
som han lärde sig i Gustav Vasa-texten, och ”nu var det lättare, för jag hade 

Undervisningsfält

Ämnerinnehåll

Ämne
(texter i ämnet)

Diskursiv
praktik

Ämnesröster Ämnestextualitet

Undervisningsröster Undervisningsform
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Figur 3. Relief i Sets miljötext (se Bergh Nestlog 2012: bilaga 13)

gjort det förut steg för steg”. Han säger också att han inte är så tydlig med 
vad han tycker i miljötexten: ”[T]anken var väl mer att jag berättar vad som 
pågick, 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”. 
Set visar att han successivt skapar mening för sig själv genom skrivandet 
och tänker på läsarens möjligheter till meningsskapande i texten.

Undervisningspraktiken på Falkskolan kännetecknas av att Frideborg är 
i ständig dialog med eleverna. Hon månar om att de ständigt ska få lyssna 
till modersmålssvenska och själva använda sitt svenska språk i tal och skrift. 
Frideborg anser att hennes muntliga språk och samtal med eleverna är vik-
tiga för deras språkutveckling i svenska eftersom många elever sällan hör 
modersmålssvenska utanför klassrummet. I samtalen är hon alltid uppmunt- 
rande och entusiasmerande. Hon strävar efter att eleverna ska vara moti-
verade och trygga samt finna undervisningen rolig och meningsfull: ”Det 

Hur påverkar människor och miljö varandra?

Människor och miljö påverkar varandra väldigt mycket, kanske till och med mer 
än vi vet.

Människor och påverkan
genom t ex kärnkraftverk som förstör nästan allt i sin omgivning med sin 
radioaktivitet. Vi förstår också mycket när vi slänger på gatorna. Man kanske 
tänker att: Ah det är ju bara en flaska det gör väll inget om jag bara slänger den 
här mitt på gatan, kanske gör det inget om man slänger en sådan liten flaska 
men om man pusslar ihop alla flaskor som folk slänger på gatan eller i skogen 
påverkar det ganska mycket, inte bara för naturen utan de kan också skada 
djuren, det kan ta flera miljoner år innan naturen har tagit hand om det.

Miljön påverkar människor mycket också,
jag menar om miljön och naturen i soliga Spanien var som i Sverige kanske 
de inte skulle ha lika mycket turister, med tanke på att många turister åket dit 
just för att så sola och bada.
Eller att vi människor inte vill bo i nordpolen beror på till största delen att 
miljön är för kall.

Så visst miljön påverkar oss människor också
men ursprungligen kanske vi gör så att miljön är på det sättet, jag menar om 
bilarna påverkar miljön med sina gaser, påverkar ju den miljön som vi skapade 
oss. Så på ett sätt påverkar vi oss själva genom att miljön blir sämre när vi 
släpper ut gaser, som gör att vi mår dåligt.

S människorna påverkar miljön väldigt mycket liksom miljön påverkar oss men 
hur mycket vi påverkar varandra är och kommer för alltid att bli en gåta.
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viktigaste är att de tycker det är roligt!”. Därför vill hon inte ”gå in och här-
ja för mycket i [språket och texterna, och inte] korrigera meningsbyggnad 
och så”. Samtidigt vill hon att de ska få intresse för språk och texter både i 
och utanför skolan. I undervisningen kommer Frideborg kontinuerligt in på 
ämnen och företeelser i det svenska samhället, och hon berättar gärna om 
erfarenheter som hon tror kan berika eleverna och främja deras självförtro-
ende och framtidstro. I klasstidningsprojektet löper ett spår där eleverna ar-
betar med sina texter. Dessutom integreras ett annat spår genom att läraren 
inleder de flesta lektioner med att ta upp olika ämnen som kan relateras till 
tidningar och medier så som olika tidningsgenrer, yttrande- och tryckfrihet, 
rubriksättningar, bildtexter och förstasidor. Klassen gör också studiebesök 
på en stor tidningsredaktion. Eleverna skriver sina texter tillsammans och 
de samtalar mycket om innehåll och ordval i texterna. Däremot är Frideborg 
i sin undervisning inte särskilt inriktad på ämnesinnehållet. Frideborg har 
goda relationer till sina elever, och de leker och skojar ofta med ord och 
språk. 

I Figur 4 nedan visas Frideborgs inriktning i undervisningspraktiken. De 
mörkare fälten med vit text avser att visa att hon är mest inriktad på vari- 
ablerna ämnesröster och undervisningsröster. Men i denna figur finns även 
en yttre tredje triangel som är mörkfärgad, som visar att Frideborg också är 
tydligt riktad utåt, mot sociala praktiker utanför undervisningspraktiken. 

Hennes inriktning på röster i både undervisning och ämne visar sig ge- 
nom att hon alltid strävar efter att hitta funktioner för eleverna skrivna pro-
dukter, och eleverna får rikligt med tillfällen att läsa och lyssna till varand- 
ras texter: ”Det är viktigt att det finns en mottagare [...] och jag försöker 
att uppmuntra dem i att de är duktiga och att de kan. Jag betonar att det är 
viktigt för deras kommande arbeten. Grunden läggs ju här. Och [här ska de] 
få den självkänslan att jag kan!

För att utvecklas och bevara engagemanget vill Frideborg att eleverna 
ska vara aktiva och gärna arbeta och diskutera tillsammans i grupper. Hon 
hoppas och tror att eleverna utvecklar kunskaper även om de inte alltid 
verkar vara så produktiva. Utan engagemanget tror hon inte att de lär sig. 
Det sätt hon talar om rösterna och hennes agerande i klassrummet tyder 
på att hon prioriterar interaktionen mellan undervisningsrösterna, även 
om hennes strävan är att alltid inrikta undervisningen på ämnesrösterna. 
Det kan tolkas som att elevernas glädje och trygghet är viktigare än ämnet. 
Frideborg framhåller att många elever av olika anledningar är rädda både i 
skolan och på fritiden. De kan bland annat vara ängsliga för att inte förstå 
och lyckas med skoluppgifter.

Undervisningsrösterna samverkar tydligt med undervisningsformen. 
Observationerna visar att Frideborg är flexibel, och hon kan spontant ändra 
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Figur 4. Frideborgs inriktning i undervisningspraktikerna (Bergh Nestlog 2012:229)

formen på undervisningen om så behövs, vilket kan relateras till att hon, 
som hon säger: ”behöver hålla i dem ganska mycket”. Inom den ram hon an-
ger har eleverna stora möjligheter till inflytande över hur de ska gå tillväga, 
och de får gärna arbeta tillsammans. Frideborg säger att hon inte är ”rädd för 
att de sitter i grupper och pratar, gärna två och två”. Däremot talar Frideborg 
enbart lite om hur hon gör sina didaktiska val i fråga om undervisningens 
metoder med koppling till de aktuella skrivprojektens specifika innehåll.

Inom undervisningsfältet är Frideborg som redan tidigare framkommit, 
mest inriktad på ämnesrösterna. Men hon talar även en hel del om språkli-
ga och textuella aspekter, ämnestextualitet. Exempelvis anger hon att de 
har arbetat med olika genrer: berättelser, sagor och argumenterande texter. 
Frideborg och eleverna diskuterar kontinuerligt språkliga val och formule-
ringar på lokala textnivåer, mer sällan det som rör textbindning och globala 
textnivåer. 

Det ämnesinnehåll hon specificerar handlar om sagor, olika tidnings-
genrer och andra genrer, olika delar i skrivprocessen som att förbereda in-
tervjuerna, bearbeta text och tala om grammatik. Om Klasstidningen säger 
Frideborg:

Undervisningsfält

Ämnerinnehåll

Ämne
(texter i ämnet)

Diskursiv
praktik

Social praktik utanför 
undervisningspraktiken

Ämnesröster Ämnestextualitet

Undervisningsröster Undervisningsform
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Det handlade om att] hitta det man behöver för att kunna skriva de oli-
ka texterna och hitta det man ska ha med i en faktatext eller ett report-
age. Det var också viktigt att eleverna fick lära sig hur man förbereder 
en intervju och hur man renskriver. Det tycker jag vi har lyckats med.

Eftersom Frideborg strävar efter att eleverna ska vara engagerade i det de 
skriver om, verkar ämnesinnehållet i texterna för det mesta vara elevnära 
och valt av eleverna själva. Hon initierar och diskuterar med eleverna om 
olika idéer med koppling till vårt samhälle för att vidga deras vyer. Det kan 
handla om att visa en vacker fotobok av en prisbelönt fotograf som kom 
från ett annat land till Sverige och tala om bilderna och fotografyrket: ”Jag 
tänkte att jag ville visa er för om man inte är så bra på att skriva så finns det 
så mycket annat man kan bli bra på”.

I klasstidningsprojektet skriver Faraz tillsammans med tre kamrater en 
text som utgår från en intervju med en fotbollstränare i stadsdelens fot-
bollslag (se Figur 5). Alla fyra eleverna spelar fotboll och är mycket intresse-
rade av sporten. De har arbetat intensivt tillsammans först med att fundera 
över vilka frågor de ska ställa till fotbollsklubbens tränare och hur de ska 
organisera intervjun. Under intervjun var alla fyra med, och en kamrat till 
Faraz ställde frågorna medan en annan antecknade svaren. När de sedan 
skulle formulera texten skrev alla fyra en bit var genom att skriva av frågor-
na och svaren från anteckningarna. Textens fråga–svar-struktur fick de stöd 
för av läraren och läroboken.

Faraz talar gärna om fotboll på olika sätt och i fråga om texten är han 
mest inriktad på vad fotbollstränaren har sagt om vad som krävs för att man 
ska bli en bra spelare. Däremot talar han inte om de textuella strukturerna. 
När jag försöker närma mig frågan genom att be honom fundera över hur 
texten skulle kunna bli ännu bättre än vad den är, svarar han snabbt att fler 
frågor skulle ha förbättrat den, för då hade de fått med mer information.

Faraz är mycket engagerad i att klassen ska sälja tidningen och andra 
ska läsa den, som exempelvis ”lärare och [...] dom som vi intervjuade vill 
ha den. [...] och rektor måste läsa den”. Han verkar inte skilja på texten i sig 
och läsarens förståelse, utan förefaller tänka att en läsare förstår det som 
står i texten. Han uppehåller sig också en hel del vid att tala om den praktik 
utanför skolan som de befann sig i under intervjun, och han påpekar att det 
var bra att de fick gå iväg själva utan läraren. Han betonar också att ”man 
ska fråga snällt [när man intervjuar]”, vilket jag tolkar som en förståelse av 
att olika praktiker kräver olika beteenden i språket. 

Under skrivandet är Faraz engagerad i att arbeta ihop med sina kamrater, 
även om han inte skriver så mycket själv. Han är däremot muntligt mycket  
delaktig i arbetet och bidrar exempelvis genom att förse gruppen med en 
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extra dator. Ibland förefaller han fungera som arbetsledare i gruppen.
Texten är en förklarande text som byggs upp med en fråga–svar-struk-

tur i avsikten att förklara och reda ut sakförhållanden (jfr Adam 1992:132; 
Ledin 2000:75). 

Bilden av reliefen i Faraz text skiljer sig från den som framträder i Sets. 
Både de åtta frågorna (understruken fet stil i Figur 5) och svaren (fet stil i 
figuren) framstår som viktiga, och därför placerar de sig i förgrunden. De 
flesta svar är inte utbyggda, och därför framträder hela svaret i förgrunden. 
Det gör att förgrunden är massiv med bara fyra korta textenheter i bak-
grunden (mager stil och indrag i figuren): tre svar och en fråga är något 
utarbetade. I texten framstår således det mesta som viktigt, och förgrunden 
underbyggs inte. En annan skillnad från Sets miljötext är att det inte finns 
någon överordnad förgrund som griper om texten i sin helhet, det som i Sets 
text utgörs av inledning och avslutning. 

Faraz text är uppbyggd sekventiellt genom att ett mönster upprepar sig: 
Fråga och svar följs av ny fråga och svar och så vidare. Varje sådan enhet står 
för sig själv och ordningsföljden skulle i princip kunna ändras hur som helst, 

Figur 5. Relief i Faraz fotbollstext (Bergh Nestlog 2012:113)

FBK X

Hur blir man medlen i X?
I fotbollen är man medlem genom att  komma till träningen och ta ett snack!
Hur gammal måste man vara för att vara med i klubben?
Man börjar från 6 år

fast de flesta börjar från 9 år.
Hur många medlemmar finns det? Vilka åldrar? Pojkar och flickor?
Sammanlagt 220 barn, 5 pojklag och ett seniorlag. Inga flicklag.
Sedan när har FBK X funnits?
Sedan 1962 oktober 22
Hur ska man bli riktigt bra på fotboll?
Man måste ha stor vilja
Man måste ha talang
Jobba hårt

för att uppnå sina mål
Bra tränare

som kan lära bra
Och tur att inte skada sig med mera...
Hur hinner du med alla saker

t.e.x. träning eller matcher?
Är ansvarig för laget och bra organisation och ha kul med de man håller på med
Vad finna i först förbandslådan?
Sårförband, vätska för att tvätta sår, klisterbinden, kylsprej, fotbollstejp, sax, bomull, 
plåster, värmeelement m,m.
Jobbar du med detta eller är det ideellt arbete?
Detta är ideellt arbete, sportchef och tittar runt och kontrollerar.



99

eftersom det inte framgår vilken logik texten följer. Ordningsföljden mel-
lan textenheterna i Set text är inte på samma sätt möjlig att ändra. Orsaken 
till det är att i den texten har skribenten uttryckt sin förståelse och logiska 
tänkande textuellt och ger därigenom läsaren stöd i sitt meningsskapande. 
Sets text karaktäriseras på så sätt av hierarkisk uppbyggnad medan Faraz 
snarare är sekventiell. Dessa två typiska texter kan benämnas hierarkikom-
ponerad respektive sekvenskopplad text (Bergh Nestlog 2012). 

Så här långt i texten har jag redogjort för och diskuterat lärares och 
elevers meningsskapande i undervisningspraktik och elevtexter i den klass-
rumsstudie som ligger till grund för metaanalysen. Med utgångspunkt i 
Janks (2010) analytiska modell med begreppen dominans, tillgång, mång-
fald och design, kommer jag i nedanstående metaanalys av praktikerna att 
analysera och diskutera vilka möjligheter undervisningspraktikerna i klass-
rumsstudien ger lärare och elever till ett kritiskt perspektiv på litteracitet. 
Eftersom de fyra begreppen har starka kopplingar till varandra, är resone-
mangen i följande fyra avsnitt delvis överlappande.

Dominans
Dominans har direkt koppling till frågor om makt. Det rör vems intressen 
och vilka intressen som gagnas genom språkbruk och diskurser – texter och 
praktiker (jfr Janks 2010:23). I fråga om dominans i undervisningspraktiken 
är båda lärarna starka ledare som ser till att styra undervisningen så att alla 
elever ska kunna vara aktiva med sina röster i tal och skrift. Lärarnas strävan 
är att eleverna ska utveckla kunskaper så att de kan skapa mening i text när 
de skriver och läser. Det tolkar jag som en ambition från lärarens sida att 
eleverna ska kunna ta makten över sina texter, i så mening att lärarna strävar 
efter att elevernas medvetenhet om textuella strukturer och interpersonella 
relationer i text ska öka.

Set visar tydligt att han begriper sin text: Han talar med lätthet dels om 
textens innehåll och textuella strukturer, dels om läsarens möjligheter till 
meningsskapande i texten och sitt eget kunskapstransformerande förhåll- 
ningssätt genom skrivandet (Scardamalia och Bereiter 1987). Han är på så sätt 
inriktad på alla tre metafunktionerna, de tre ämnesvariablerna i Figur 1, som 
rör idéer, utformning och relationer i texten. Han visar att han förstår att ett 
sätt att få inflytande kan vara att som skribent inte explicit uttrycka sin åsikt 
i texten. Han säger att han inte ville ”tala om [i texten] vad man ska göra”, 
utan låta läsaren ”tänka lite själv när man läser texten, och dra vissa slutsatser 
när man förstår innebörden”. Att ägna sig åt ett ämnesinnehåll som exem-
pelvis miljöfrågor, ger Set och hans klasskamrater chansen att ge sig in i sam-
hällsdebatten och inta en kritisk hållning. Om de transformerar kunskaper 
inom området, ökar deras möjligheter till medvetenhet och inflytande.



100

Faraz visar inte samma säkerhet i fråga om sin text. Hans möjligheter 
till inflytande verkar snarare finnas på det muntliga planet när han talar om 
fotboll som ämnesinnehåll. Hans skriftliga produktion under klasstidnings- 
projektet är högst begränsad. Däremot är han en mycket aktiv deltagare i 
skriftpraktiken, och Faraz verkar på många sätt skapa mening i och genom 
texter, även om han inte skriver själv. 

Med ett kritiskt litteracitetsperspektiv på skriftspråklighet ingår hand- 
lingar och deltagande i skriftpraktiker tillsammans med läsning och 
skrivande. Tolkat i modellen i Figur 1, kan jag konstatera att Faraz är mer 
inriktad på den yttre triangeln, praktiken, än den inre, texten. Han är munt-
ligt mycket aktiv och talar om fotboll, och också om gruppens arbetspro-
cess. Däremot talar han inte så mycket om den skrivna textens innehåll eller 
strukturer.

Ett dilemma i frågan om dominans handlar om vilka språkliga normer 
och genrer som ska betraktas som dominanta och därmed eftersträvans-
värda för eleverna att lära sig, om de ska få inflytande. Med en dialogistisk 
språksyn är det rimligt att eleverna får lära sig kommunicera genom muntli-
ga och skrivna texter; för att kommunikationen ska fungera måste de kunna 
hantera frågor som rör textens syfte samt kommunikationssituationen och 
dess deltagare. Med andra ord skulle man kunna säga att olika språkbruk och 
genrer är dominanta i olika kulturella och sociala sammanhang. För att kun-
na göra lämpliga språk- och genreval behöver eleverna dels kunskaper om 
språk och text, dels kunskaper som hjälper dem att förstå hur språkbruk är 
kopplat till makt och sociala sammanhang. Resonemanget är även relaterat 
till begreppen tillgång och mångfald.

Kursplanen i svenska för grundskolan (Skolverket 2011) anger tydligt 
ett antal framställningsformer som undervisningen ska behandla, exem-
pelvis förklarande och argumenterande framställningar. De framställ- 
ningsformer som föreskrivs i styrdokumenten kan förstås som dominanta, 
”maktbemängda former av språk” (Hultin och Westman 2014:122). Sådana 
framställningar har potentialer att vara kraftfulla om skribenten får lära sig 
att förstå hur de kan framställas för olika sammanhang och syften. 

Tillgång
Tillgång är starkt kopplad till dominans (Janks 2010:24). En rimlig ambition 
i ett demokratiskt samhälle måste vara att alla ska ha tillgång till dominanta 
genrer och framställningar som förekommer i skolan, arbetslivet och sam-
hället i stort.

Siglinda är tydligt inriktad på alla tre ämnesvariablerna, vilket också 
visar sig i Sets text och hans sätt att tala om den. Ämnesinnehållet i Sets 
text har han lärt sig i orienteringsämnen innan han skriver texten, men 



101

han transformerar också kunskaper genom skrivandet. Därigenom blir hans 
egen ämnesröst tydligt framskriven i väl fungerande textuella strukturer 
– ämnestextualitet. Set visar också att han tänker på läsaren som med sin 
ämnesröst ska kunna gå i dialog med texten. I en sådan undervisning borde 
möjligheterna vara stora för Set att få tillgång till dominanta former av kun-
skaper och språk. (se Janks 2010:24; Hultin och Westman 2013:280). Hans 
hierarkikomponerade text förefaller tillhöra en dominant genre som han 
fått tillgång till.

Frideborg är inte lika tydligt inriktad på de tre ämnesvariablerna i text. 
Däremot värnar hon om att eleverna från denna utsatta stadsdel ska få erfaren- 
heter från och tillgång även till andra sociala sammanhang och praktiker. 
På så sätt verkar hennes litteracitetsperspektiv vara bredare än Siglindas. För 
att undervisningen överhuvudtaget ska fungera har Frideborg starka krav 
på sig att forma undervisningen så att eleverna ska känna engagemang och 
trygghet. Hon säger sig egentligen vara inriktad på texter och genrer, men 
anser att det inte går att utmana eleverna med tydligare inriktning på text 
och kräva att de arbetar mer än de redan gör med språket i sina skrivna pro-
dukter. Faraz är ett tydligt exempel på detta. Han är glad i skolan och deltar 
aktivt i olika aktiviteter, men avstår än så länge gärna från att skriva egna 
texter. Frågan är om han skulle tappa lusten och motivationen eller istället 
bli inspirerad att skriva själv, om han fick tillgång till kunskaper om över-
gripande textuella strukturer i texter så att han kunde hierarkikomponera 
texter.

Båda lärarna har ambitioner att explicit undervisa om texter så att elever- 
na på effektivt sätt ska kunna skriva och läsa så att de blir förstådda i och 
själva kan förstå skrivna texter i dominanta genrer. Särskilt Frideborg 
återkommer ständigt till de praktiker hennes elever deltar i, och för elever-
na poängterar hon vikten av att lära sig läsa och skriva svenska för att de ska 
få kontroll och inflytande över sina liv. Därför ser hon sin egen undervisning 
i språk och text som betydelsefull för elevernas nuvarande och framtida liv.

En balansakt som båda lärarna måste hantera är det Janks kallar till-
gångsparadoxen (2010:24). Eleverna har rätt att få tillgång till dominanta 
språk och genrer. Men de har också, som alla medborgare i ett demokratiskt 
samhälle, rätt att bli tagna på allvar och göra sina röster hörda, även om 
det språk de använder inte ingår i dominanta 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 dominanta genrer förblir marginaliserade. Frideborg 
och Siglinda är måna om att alla elever ska få rika möjligheter att uttrycka 
sig och bli lyssnade på, samtidigt som de strävar efter att eleverna ska få lära 
sig dominanta genrer. 
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Mångfald
Mångfald syftar på olikheter som finns i en grupp, som exempelvis kun-
skaper, värderingar samt sociala, kulturella och språkliga identiteter (Janks 
2010; Damber och Lundgren 2013). Ett funktionellt synsätt på språk och 
text, som studien bygger på, innebär att språkliga val alltid är beroende av 
vilka som deltar i kommunikationen i en specifik situation och av hur man 
brukar göra 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 det egna meningsskapandet (jfr Janks 2010:24 f). Mångfald är med 
ett sådant synsätt eftersträvansvärt i klassrummet. I en praktik som främ-
jar språklig mångfald kan eleverna känna sig trygga i att deras språk duger 
och berikar undervisningen (jfr med resonemanget om tillgångsparadoxen 
i avsnittet ovan). Både Siglinda och Frideborg är inriktade på ämnesröster 
och undervisningsröster och strävar efter att alla elever ska vilja och våga 
använda de språk de har. Undervisningsformen är sådan i båda klassrummen 
att deltagarna kontinuerligt förutsätts samtala med varandra. I Siglindas 
klassrum förefaller ämnesröster och undervisningsröster ofta sammanfalla; 
eleverna är i dialog om ämnet. Mångfald uppmuntras även för innehållet i 
elevernas texter i de båda klassrummen – de får skriva om sådant de finner 
meningsfullt så att engagemanget ska upprätthållas. Frideborg betonar sär-
skilt vikten av att eleverna kan engageras i sina texter. Det gör även Siglinda, 
men hon visar också tydligt att svenskämnets och andra ämnens kursplaner 
ständigt är centrala för hennes didaktiska val. Att enbart låta elevernas in-
tressen eller skolans styrdokument styra inriktningen på texterna, kan ses 
som begränsningar i fråga om mångfald i skrivundervisningen. 

Design
Det sista analytiska begreppet, design, rör texternas utformning. Begreppet 
omfattar idén om kreativitet som en kraft i texter. Genom att dekonstruera 
texter och analysera dem ur olika aspekter (jfr med de tre ämnesvariablerna 
i den inre triangeln i Figur 1) kan man förstå något om texternas syften och 
funktion. Dekonstruktionen utgör en kritisk läsning som man sedan som 
skribent kan transformera och rekonstruera för egna syften vid produktion 
av text (jfr Janks 2010; Bergh Nestlog 2012).

I båda klassrummen dekonstrueras och rekonstrueras texter. 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, och han har i mil-
jötexten rekonstruerat textmönster han tidigare erfarit. I Faraz grupp har 
de läst och diskuterat tidningar i sin helhet, men knappast dekonstruerat 
autentiska texter som liknar den text de själva ska skriva. Däremot har de 
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sett i läroboken hur en sådan text kan se ut, och läraren har också instruerat 
och gett dem en del råd.

I båda klassrummen tar de utgångspunkt i tankars helheter, snarare 
än delar. Det innebär att undervisningen bygger på elevers tankar om och 
engagemang i ämnet i första hand, och i nästa steg får de stöd för hur de 
kan konstruera sina texter på globala textnivåer. Elever behöver stöd även 
för lokala textnivåer med lexikogrammatiken, men deras begränsningar på 
lokal nivå verkar inte uppfattas som en brist utan snarare som ett behov, 
ett incitament för att vidga och fördjupa språket. Eleverna behöver ord och 
begrepp för att uttrycka sina tankar i den text de skriver – de tvingas inte 
att lära sig vissa ord för att kunna skriva en text som undervisningen ställt 
upp som krav. Här skiljer sig denna studie från Gudrun Svenssons (2013) där 
läraren undervisar om ord som eleverna sedan ska använda i sina texter. I 
de hierarkikomponerade texterna tar eleverna greppet över text och tankar 
i sin helhet, det vill säga de globala textnivåerna. Däremot verkar eleverna 
i de sekvenskopplade texterna vara mer inriktade på de lokala nivåerna i 
texterna.

Kritisk litteracitet i olika praktiker
Utifrån ovanstående analyser är det relevant att diskutera litteracitetsper-
spektivet i Svanskolans och Falkskolans undervisningspraktiker. I resone-
mangen är Figur 1 central. Figuren tydliggör att kritiskt litteracitet å ena 
sidan handlar om texter och ämne (innersta triangeln i figuren), å andra 
sidan om diskursiv praktik, det vill säga undervisningspraktikerna (yttersta 
triangeln i figuren). 

I båda klassrummen strävar lärarna efter att eleverna ska skriva texter 
om ett för dem meningsfullt innehåll. För Faraz del innebär det att hans text 
handlar om hans fritidsintresse, som han redan vet mycket om. Det mesta 
som han får veta genom intervjun verkar inte särskilt intressant för honom, 
och texten verkar inte heller utmana hans tankar eller stödja honom i att 
transformera kunskaper till nya tankar. Den fungerar snarare som en sepa-
rat artefakt där eleverna återberättar vad de fick höra av fotbollsledaren, 
utan att egentligen låta texten gå genom deras tanke- och skrivprocesser. 

För Set däremot verkar texten i sig vara ett medium för transaktioner 
där han successivt transformerar kunskaper genom skrivandet (Scardamalia 
och Bereiter 1987). Set uppehåller sig vid textuella strukturer, vilka verkar 
hjälpa honom i meningsskapandet. I följande tolkning stöder jag mig på 
Figur 1: Elever som Set, som utifrån ett engagemang för ett ämnesinnehåll 
som de upplever som meningsfullt, vill gärna kommunicera detta inne-
håll med andra ämnesröster. Det gör att de har behov av att visa andra hur 
tankarna hänger samman genom funktionella textstrukturer. När de har 
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erfarit och förstått betydelsen av textstrukturer, blir de också engagerade 
i sådana, och de utvecklar ett engagemang för ämnestextualitet. Dessutom 
visar klassrumsstudien att Set genom att konstruera funktionella textstruk-
turer inte bara tillgängliggör sina tankar för andra, utan också genom struk-
turerna transformerar eget kunnande så att hans tankar blir mer kvalifi-
cerade. En sådan process är rekursiv eftersom de skribenter som utvecklar 
mer kvalificerade tankar får ytterligare behov av textstrukturer som de kan 
kommunicera med andra. Om syftet är att eleverna genom att skriva texter 
ska transformera kunskaper, har de behov av att lära sig att hierarkikompon-
era texter (se slutsatsen i Bergh Nestlog 2012:232 f).

Faraz är alltså engagerad i ämnesinnehållet fotboll. Han har en tydlig 
ämnesröst i fråga om fotboll, även om han ännu inte verkar intresserad av 
ämnestextualitet. Dessutom är han en aktiv deltagare i undervisningsprak-
tiken, både muntligt och i sitt engagemang för arbetet att producera klass- 
tidningen. Gruppens text om fotboll är inte kunskapstransformerande eller 
hierarkikomponerad, utan snarare sekvenskopplad (Bergh Nestlog 2012 och 
u.u.) och kunskapsberättande (Scardamalia och Bereiter 1987). 

Det leder till funderingar över vad som var syftet med att göra en klass-
tidning. Frideborg betonade flera gånger vikten av att upprätthålla elever-
nas intresse och glädje i undervisningen. Med ett sådant synsätt kan det 
vara rimligt att ibland nöja sig med kunskapsberättande skrivande som ett 
steg på vägen. Frideborg talar mycket om att eleverna ska få göra sina röster 
hörda och att de ska veta att deras texter är intressanta för andra. Syftet 
med texterna i klasstidningen verkar framför allt ha varit att eleverna skulle 
möta företeelser och människor i närområdet och kommunicera muntligt 
och funktionellt med dem, och därigenom få positiva bilder av deras stads-
del som en motvikt till negativa bilder som förmedlats via medier. Klassen 
och Frideborg var mer inriktade på klasstidningen i sin helhet än på de en-
skilda texterna.  

Figur 4 visar Frideborgs inriktning på de båda kategorierna av röster – 
interaktionen i undervisningen och i ämnet. Hon månar om att eleverna 
ska göra sina röster hörda och att de ska ta del av andras röster i och utanför 
klassrummet. Det är också de sociala praktikerna utanför undervisningen 
som är Frideborgs fokus.

Om vi går tillbaka till Figur 2 ser vi i den innersta triangeln att Siglinda 
är tydligt inriktad på ämnesröster och ämnestextualitet. Ämnesinnehållet, 
miljöfrågor, har hon varit inriktad på i den tidigare undervisningen i oriente- 
ringsämnena. Hon är alltså starkt inriktad på hela undervisningsfältet med 
de tre ämnesvariablerna; och om eleverna, liksom Set, kan röra sig i sina 
texter med inriktning mot alla tre ämnesvariablerna har de i någon mening 
tagit makten över texterna. 
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Vidare är Siglinda tydligt inriktad på undervisningen i sin helhet med 
de tre undervisningsvariablerna i den yttre triangeln. Hon ser som sitt ans-
var att sträva efter att undervisningsrösterna ska sammanfalla med ämnes-
rösterna: Eleverna ska engagera sig i ämnet. För att lyckas med det måste 
hon engagera sig i undervisningsformen och anpassa och eventuellt föränd-
ra den på lämpligt sätt. Hon är således också starkt inriktad på att själv i 
någon mening ta makten över undervisningspraktiken så att eleverna ska 
kunna ta makten över sina texter. Det inflytandet handlar i studien om att 
eleverna ökar sin medvetenhet om de tre metafunktionerna i texter, det 
vill säga hur språkliga strukturer och interpersonella relationer samverkar i 
framställningen av textens innehåll.

Både lärare och elever har dock alltid begränsade maktmöjligheter gen-
om att skolans verksamhet ingår i en social praktik där exempelvis kurs- 
planerna påverkar undervisning och texter. Lärarens strävan efter att elever- 
nas undervisningsröster och ämnesröster ska vara samstämmiga kan också 
förstås som en begränsning av elevernas möjligheter till makt. Samstäm-
migheten skulle även kunna beskrivas som att mångfalden av röster min-
skar i klassrummet. Om eleverna anpassar sig till sådana maktstrukturer i 
skriftpraktiken så att de engagerar sig med sina röster i ämnet, har de stora 
möjligheter att positionera sig som kompetenta skribenter i dominanta gen-
rer som undervisningen pekat ut (jfr Hultin och Westman 2014:134). Med 
andra ord skulle man kunna säga att sådan begränsning av makt i skolan, 
alltså borde innebära att eleverna får ökade möjligheter till inflytande 
genom språk.

Klasserna på de båda skolorna skiljer sig, som tidigare nämnts, åt genom 
att elevgrupperna kommer från kulturellt och socioekonomiskt skiftande 
bakgrunder, vilket i sig påverkar elevernas språkliga repertoarer (se Einars-
son 2000) och därmed även deras möjligheter till inflytande. I undervis-
ningen måste lärarna förhålla sig till elevers bakgrunder och språkliga möj-
ligheter. Lärarna i studien strävar efter att eleverna dels ska vara motiverade 
för skolarbetet, dels ges goda möjligheter att lyckas väl i sina studier. På så 
sätt liknar de varandra. En anledning till att resultatet av undersökningen 
ändå skiljer sig åt på de båda skolorna, kan rimligen förstås utifrån elevernas 
olika bakgrunder. Det finns anledning att fundera över vilka möjligheter 
lärare har att forma undervisning så att elever, oavsett bakgrund, får likvär-
dig utbildning. Denna studie pekar på att lärare som Siglinda och Frideborg 
har erfarenheter som skulle kunna berika undervisningen för båda typerna 
av elevgrupper.

Tabell 1 nedan är en sammanfattande översikt över inriktningarna i 
skriftpraktikerna sedda ur kritiskt litteracitetsperspektiv (Janks 2010). En 
central slutsats som jag drar, är att de båda lärarna och deras undervisning 



106

har olika inriktning: I Svanskolan ser jag en riktning in mot text och i Falk-
skolan ut mot andra sociala praktiker. Med de centrala analytiska verktyg 
som används i klassrumsstudien (se Figurerna 1, 2 och 4) är det relevant att 
fundera över om den optimala undervisningen skulle kunna karaktäriseras 
som en kombination av Siglindas och Frideborgs praktiker. I så fall skulle 
Siglinda fundera över hur hon på ett tydligare sätt skulle kunna använda det 
faktiska omgivande samhället i undervisningen och i texterna. För Fride-
borg vore det relevant att begrunda hur hon på lämpligt sätt, skulle kun-
na utmana eleverna mer med medvetet textarbete så att de med fortsatt 
engagemang och motivation, också får erfara kunskapstransformerande 
förhållningssätt och hierarkikomponerade texter.

I båda klassrummen finns tydliga drag av kritiskt litteracitet. Skill-
naden mellan dem är att i Svanskolan visar sig kritiskt litteracitet genom 
elevernas meningsskapande i text och undervisningspraktik. Eleverna tar 
makten över texterna och läraren över undervisningspraktiken. I Falkskolan 
framträder kritiskt litteracitet framför allt genom att läraren entusiasmerar 
eleverna till att vara aktiva och engagerade deltagare i litteracitetspraktiker 
i och utanför skolan.

Tabell 1. Dominans, tillgång, mångfald och design i skriftpraktikerna

Frideborgs praktik

•  Tillgång till dominanta genrer (för 
Faraz del förklarande genre).

•  En mångfald av röster i en mångfald 
av praktiker 

•  Rekonstruktion av andras röster och 
erfarenheter i text.

•  Mångfalden av röster, språk och 
erfarenheter som en tillgång i klass-
rummet.

•  Eleverna ingår i sociala praktiker 
utanför skolan, med en mångfald av 
röster, språk och erfarenheter skolan 
som berör dem.

Siglindas praktik

• Tillgång till dominanta genrer i 
dominanta ämnesområden (för Set 
förklarande genre inom ämnesom-
rådet miljöfrågor).

• Eleverna tar makten över sina tex-
ter. De använder dels textmönster 
från dominanta genrer, dels sin 
egen kreativitet och rekonstruerar 
texter så att en mångfald av erfar-
enheter (även andra erfarenheter än 
de dominanta) kan kommuniceras 
på lämpligt sätt.

•  Mångfalden av röster, språk och er-
farenheter som en tillgång i klass-
rummet.

•  Eleverna får erfara att kunskaper 
om texters design stöder dem i 
kommunicera med andra i skriven 
text och transformera kunskaper 
genom text.
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