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Abstract
Opportunities and limitations of text-talks in linguistically diverse physics classrooms.

This thesis reports and discusses results from case studies of how two physics teachers process the language and subject
content of textbook texts in interaction with their students, several of whom are second language learners. The overall aim
is to study and contribute to knowledge about the didactic choices teachers make in relation to text-talks in linguistically
diverse physics classrooms. In order to find out what might pose linguistic challenges for the students, the textbook texts
used in the classrooms are also analyzed.

Data was collected through video and audio recordings in a year 5 and a year 8 physics classroom, during a period of
nine and seven weeks respectively, where physics was taught by teachers who identified themselves as having a language
focus in science instruction. In addition to the classroom observations, semi-structured interviews with the teachers were
conducted.

The study is rooted in socio-cultural theory, including literacy and second language acquisition, and in social
semiotics, including systemic functional linguistics (SFL) and multimodal perspectives. In the textbook texts, structural
and lexicogrammatical features were analyzed. In the text-talks, the analysis focused on how language and content were
processed in interaction with the students and what opportunities and limitations this offered the students.

The results reveal that the science textbook texts impose great linguistic demands upon the students. The results
also reveal that both teachers carried out extensive textual processing in interaction with their students, which showed
the teachers’ broad repertoire of didactic choices in connection with the text-talks. The text-talks offered an increased
redundancy, opportunities to develop academic registers and to some extent to be socialized into disciplinary reading.
Limitations were associated with the teachers not always being sufficiently clear about the purpose and implementation
of the text-talks, the language focus sometimes taking the focus off the subject matter and the teachers' use of everyday
language not always being an asset.

Keywords: text-talk, linguistically diverse classrooms, second language learners in year 5 and 8, language focus in
physics instruction, science textbook, academic registers.
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1. Inledning  

Läsåret 2017/2018 var 25 % av det totala antalet elever i grundskolan födda i 
ett annat land eller hade föräldrar som båda var födda i ett annat land än Sve-
rige (Skolverket, 2018b). Detta innebär att många elever i svensk skola under-
visas på sitt andraspråk, och i större utsträckning än förstaspråkstalarna behö-
ver utveckla språk och ämneskunskaper parallellt.  

Cirka 50 % av de elever som invandrat till Sverige efter ordinarie skolstart 
är behöriga att söka till gymnasiet (Skolverket, 2016; Skolverket, 2017a). Den 
förhållandevis låga andelen kan delvis förklaras utifrån att det beräknas ta 
mellan fyra och åtta år att utveckla skolrelaterade språkfärdigheter på ett and-
raspråk (Cummins, 2000; Hakuta, Butler & Witt, 2000; Thomas & Collier, 
1997). Målspråket är därtill ”a moving target” i och med att förstaspråksele-
verna ständigt utvecklar det språk andraspråkseleverna behöver komma ikapp 
(Cummins, 2000, s. 36).  

För att höja andraspråkselevernas skolresultat behöver skolan i högre grad 
tillvarata de kunskaper, språk och erfarenheter eleverna redan har (t.ex. Lee, 
2005; Stevenson, 2013). Att bygga vidare på elevernas tidigare kunskaper, 
språk och erfarenheter ingår i grundskollärares uppdrag (Skolverket, 2018a, s. 
6), men kan vara nog så svårt i och med att den elevgrupp som lär på sitt 
andraspråk är mycket heterogen, bl.a. vad beträffar nivå i svenska, skolbak-
grund, socioekonomisk bakgrund och modersmål. Särskilt utmanande kan det 
bli när nyanlända elever direktplaceras i ordinarie undervisning (Juvonen, 
2015; Nilsson & Axelsson, 2013), och inte minst i grundskolans senare år när 
språket och ämnesinnehållet blivit mer specialiserat (Uddling, 2013).  

De senaste årens ökning av elever som i svensk skola lär på sitt andraspråk 
(Skolinspektionen, 2017; Skolverket, 2017a) i kombination med de ökade 
språkkrav som ställs i Lgr 11 (Skolverket, 2012) förutsätter att ämneslärare 
har ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, dvs. att de integrerar ett 
språkligt fokus i ämnesundervisningen. Integreringen ställer höga krav och 
utmanar ämneslärarna (t.ex. Cerna, Andersson, Bannon & Borgonovi, 2019; 
Hipkiss, 2014; Kouns, 2010, 2014; Rubin, 2019; Walldén, 2019) som sällan 
utbildats för detta. I Cammarata och Tedicks (2012, s. 261) studie upplevde 
lärarna att de hade svårt att identifiera “what language to focus on, figuring 
out how and when to integrate that language in the context of content instruc-
tion, and deciding how to follow up on the language in their assessment strat-
egies”.  
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Tidigare studier visar att ämneslärarnas språkliga fokus i naturvetenskap-
liga klassrum varit alltför begränsat och att det behövs mer forskning som vi-
sar hur lärare i naturvetenskap kan stötta andraspråkselevers språk- och kun-
skapsutveckling (t.ex. Jakobson & Axelsson, 2017; Seifeddine Ehdwall & 
Wickman, 2018; Weinburgh, Silva, Smith, Groulx & Nettles, 2014). 

För elever, och andraspråkselever i synnerhet, kan det vara särskilt svårt att 
läsa och inhämta ämneskunskaper via läromedelstexter (Walqui, 2006, s. 
173). Detta hör samman med att texternas specialiserade ämneskunskaper, 
som får en alltmer dominerande ställning under mellanstadiet, uttrycks med 
ett vardagsfrämmande och skriftligt språk som avsevärt skiljer sig från de 
muntliga vardagskunskaper eleverna möter utanför skolan (Christie, 2012; 
Schleppegrell, 2004). Avhandlingsstudien belyser hur två lärare, som själva 
uttryckt att de har ett språkligt fokus i ämnesundervisningen och vana att un-
dervisa i språkligt heterogena klasser bearbetar läromedelstexter i interaktion 
med sina elever i åk 5 respektive åk 8 i skolämnet fysik.1 Med språkligt hetero-
gena klasser avses i studien att flera av eleverna i respektive klass har ett annat 
modersmål än svenska, samt att eleverna i respektive klass har kommit olika 
långt i sin utveckling av undervisningsspråket svenska (jfr Kouns, 2014, s. 
261; Nygård Larsson, 2011). Delar av det som förstaspråkstalarna lär sig ut-
anför och innan skolstart, dvs. den språkliga basen som innefattar grundläg-
gande ordförråd, uttal och grammatik (Viberg, 1996), lär sig andraspråksta-
larna i skolan. Det är bland annat detta som bidrar till att andraspråkstalarnas 
utveckling av svenska, också hos dem som bott länge i Sverige, är mer varie-
rad än hos förstaspråkstalarna. I språkligt heterogena klasser finns också en 
stor variation i förhållande till elevernas utveckling av det specialiserade 
språkbruk som används i skolans ämnesundervisning. 

Det naturvetenskapliga skriftspråket, som är abstrakt, tätt packat, tekniskt 
och objektivt (Fang & Schleppegrell, 2008; Halliday & Martin, 1993; Martin, 
2013), gör läsandet än mer utmanande för de elever som lär på sitt andraspråk. 
Trots texternas utmaningar och att elever enligt 2011 års kursplan i fysik för-
väntas utveckla ”förmågan att samtala om, tolka och framställa texter” (Skol-
verket, 2018a, s. 174), har textsamtal ägnats begränsat utrymme i naturveten-
skaplig ämnesundervisning (t.ex. Hipkiss, 2014; Mindedal, 2011). I likhet 
med Gibbons (2006), Nygård Larsson (2011) och Sellgren (2011) studeras 
läsning i denna studie ur ett didaktiskt perspektiv, där textsamtalets stöttande 
potential för framförallt andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling 
framhålls. Enligt Lindberg (2007, s. 17f) behöver de elever med andra mo-
dersmål än svenska ”en ämnesundervisning som är anpassad efter deras sär-
skilda behov och tar hänsyn till skolämnets språkliga dimensioner utan att man 
ger avkall på kunskapskraven”. 

                                                        
 
1 I åk 1–3 finns en gemensam kursplan för de naturorienterande ämnena. Från åk 4–6 har bio-
logi, fysik och kemi egna kursplaner. 
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Överlag finns få etnografiskt inriktade studier som visar hur lärare i natur-
vetenskapliga ämnen väljer att bearbeta läromedelstexters språk och ämnesin-
nehåll i språkligt heterogena grundskoleklassrum. Särskilt ovanligt är det med 
fallstudier av undervisande lärare som själva uttryckt att de har ett språkligt 
fokus i naturvetenskaplig ämnesundervisning och är vana att undervisa i 
språkligt heterogena klassrum. Detta gör det intressant att ta reda på hur stu-
diens två lärare hanterar fysikundervisningens textsamtal i sina klassrum, där 
flera elever är andraspråkselever.  

 Syfte och frågeställningar  
Avhandlingen ingår som en del i forskningsprojektet Flerspråkiga elevers me-
ningsskapande i skolämnena biologi och fysik – en tvärvetenskaplig studie av 
ämne och språk (FEM), finansierat av Vetenskapsrådet och påbörjat år 2014. 
Monica Axelsson har varit projektledare och i projektet har också Kristina 
Danielsson och Britt Jakobson ingått. Det övergripande syftet med projektet 
var att undersöka klassrumsinteraktion och fokusera på hur ämnesinnehållet 
presenterades och förhandlades av lärare och elever genom olika språkliga och 
multimodala resurser (Axelsson, 2013). De specifika målen för denna avhand-
ling har sin grund i det övergripande projektmålet. 

Tidigare forskning har visat a) att det behövs mer kunskap om hur lärare i 
naturvetenskap kan stötta andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling, 
b) att särskilt andraspråkselever kan ha svårt att läsa och inhämta kunskaper 
via läromedelstexter, c) att det naturvetenskapliga skriftspråket gör läsandet 
än mer komplext samt d) att textsamtal har ägnats begränsat utrymme i natur-
vetenskapliga klassrum. Avhandlingens syfte är följaktligen att undersöka och 
bidra med kunskap om lärares didaktiska val i samband med textsamtal i 
språkligt heterogena fysikklassrum, där flera elever är andraspråkselever. 

Som utgångspunkt, dvs. för att ta reda på vad som kan bereda språkliga 
utmaningar för eleverna i åk 5 respektive åk 8, undersöks också de lärome-
delstexter som används i textsamtalen. Dessa texter, som lärarna valde att läsa 
med sina elever, säger också något om lärarnas didaktiska val. Avhandlingens 
underliggande forskningsfrågor är:  

 
1. Vilka språkliga utmaningar bereder läromedelstexterna och finns det 

en inbördes progression i komplexitetsgrad mellan läromedelstex-
terna? (kapitel 5)  

2. Hur bearbetas läromedelstexternas språk och ämnesinnehåll i text-
samtalen? (kapitel 6, 7 och 8)  

3. Vilka möjligheter erbjuder och vilka begränsningar medför textbear-
betningarna i att tillgängliggöra läromedelstexternas språk och äm-
nesinnehåll för eleverna? (kapitel 6, 7 och 8) 

4. Hur uttrycker lärarna i intervjuerna att de stöttar eleverna? (kapitel 6, 
7 och 8)  
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Lärarnas didaktiska val studeras således i relation till de läromedelstexter som 
lärarna valde att använda (fråga 1), hur lärarna bearbetade läromedelstexterna 
i interaktion med sina elever (fråga 2 och 3) samt hur lärarna i intervjuerna 
uttryckte att de stöttade eleverna i respektive klassrum (fråga 4).  

 Avhandlingens disposition  
I kapitel 2 behandlas avhandlingens teoretiska ram, i kapitel 3 tidigare forsk-
ning och i kapitel 4 material och metod. Därefter återfinns, i kapitel 5–8, re-
sultatredovisningen. I kapitel 5 presenteras läromedelstexternas utmaningar 
och inbördes komplexitetsgrad. I kapitel 6 presenteras de verbalspråkliga text-
bearbetningarna i åk 5-klassen och i kapitel 7 presenteras de verbalspråkliga 
textbearbetningarna i åk 8-klassen. I kapitel 8 presenteras hur läromedelstex-
terna bearbetas med hjälp av olika modaliteter i respektive klass. Avslutnings-
vis, i kapitel 9, sammanfattas och diskuteras studiens resultat. Här redovisas 
också didaktiska implikationer samt förslag på vidare forskning. 

 Begreppen nyanländ, flerspråkig och 
andraspråkselev 

Som nyanländ räknas den som har varit bosatt utomlands, har påbörjat sin 
utbildning i Sverige efter ordinarie skolstart och gått mindre än fyra år i skolan 
i Sverige (SFS 2010:800).  

Andraspråk definieras som det språk man tillägnar sig efter förstaspråket 
(Abrahamsson & Bylund 2012, s. 154), i en miljö där språket används i natur-
lig kommunikation (ibid., s. 156). Begreppet andraspråkselever används i den 
här studien för att generellt tala om elever som undervisas på sitt andraspråk, 
dvs. det språk som de lärde sig efter sitt/sina förstaspråk och som de ännu inte 
behärskar i samma utsträckning som förstaspråkstalarna. Att språkbehärsk-
ningen lyfts fram, motiveras utifrån avhandlingens fokus på stöttning, dvs. hur 
undervisningen anpassas för att elever ska kunna delta i mer avancerade akti-
viteter och uttrycka ett mer avancerat ämnesinnehåll än vad de skulle klara på 
egen hand. I de lärarintervjuer jag genomfört i samband med avhandlingsstu-
dien berättar de två lärarna hur de behöver stötta och stärka eleverna språkligt 
i sina respektive klassrum, eftersom många av eleverna inte är lika förankrade 
i det svenska språket som de elever som har svenska som modersmål. Lärarna 
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ger alltså i intervjuerna uttryck för att många elever behöver en språklig stött-
ning just för att de är andraspråkselever.2 

Flerspråkiga elever definieras som de som i sin vardag använder sig av flera 
språk (Hyltenstam & Milani, 2012, s. 21). Denna elevgrupp är därmed mycket 
heterogen och rymmer allt ifrån nyanlända till elever som är ”balanserat” två-
språkiga i undervisningsspråket och andra språk. I de två klasser jag studerat 
var det endast tre elever i åk 8 som angav att de bara talade svenska hemma. 
Övriga elever angav att de talade andra språk eller både svenska och ett an-
nat/andra språk hemma (se kapitel 4).  

Att flera elever angett att de talar andra språk än svenska hemma stärker 
också bilden av att flera elever i den åk 5 och den åk 8 klass jag studerat är 
andraspråkselever. 

 Att lära i skolan på ett andraspråk 
Cummins teoretiska begrepp Basic Interpersonal Communicative Skills 
(BICS) och Cognitive Academic Language Proficiency (CALP) illustrerar två 
typer av språkbehärskning som elever antas behöva bemästra för att lyckas i 
skolan. BICS kan något förenklat jämföras med ett vardagsspråk som utveck-
las och förekommer i vardagliga kontexter, medan CALP utvecklas och är 
utmärkande för det skolspråk som används i skolans formella undervisnings-
kontexter (Cummins, 2000). Till skillnad från BICS är CALP kontextreduce-
rat, mer kognitivt krävande och något som elever förväntas behärska med allt 
större kontroll högre upp i skolåren. CALP definieras som ”the extent to which 
an individual has access to and command of the oral and written academic 
registers of schooling” (Cummins, 2000, s. 67). 

För de andraspråkselever som dagligen exponeras för målspråket i 
skolsammanhang tar det i genomsnitt två år att komma ikapp förstaspråksele-
vernas behärskning av BICS och fem till sju år att komma ikapp behärsk-
ningen av CALP (Cummins, 2000, 2008). Detta innebär att andraspråkselever 
kan behöva stöd under en relativt lång tid, för att kunna delta och tillgodogöra 
sig ämnesundervisningen i samma utsträckning som förstaspråkseleverna. För 
att stötta andraspråkselevernas möte med mer kognitivt krävande skoluppgif-
ter förespråkas ett kontextuellt och språkligt stöd, såsom återkoppling, gester, 
och den fysiska miljön, vilket anpassas till andraspråkselevernas successiva 
behärskning av CALP. Cummins förespråkar också att förstaspråket används 
                                                        
 
2 Begreppen andraspråk och andraspråkselever är omtvistade. Exempelvis har man inom trans-
languaging (García & Sylvan, 2011) menat att andraspråksbegreppen traditionellt förutsätter 
att elevers olika språk ses som separata system, som helst ska hållas isär. Dessutom menar 
García och Sylvan att andraspråksbegreppen traditionellt gett en alltför homogen syn på vad 
elever har behov av att utveckla rent språkligt, som innebär att elever bara skulle undervisas i 
ett standardspråk, på en viss nivå med en förväntad linjär progression.  
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som resurs i undervisningen, eftersom CALP-förmågor kan överföras från 
förstaspråket (Cummins, 2000, 2008).  
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2. Teoretisk ram  

Avhandlingens teoretiska ram innefattar sociokulturell teori, med fokus på lä-
rande, litteracitet och andraspråksutveckling. Därtill har socialsemiotisk teori, 
som inkluderar systemisk-funktionell lingvistik (SFL) och multimodala per-
spektiv använts.  

 Sociokulturell teori 
I detta avsnitt fokuseras lärande, litteracitet och andraspråksutveckling.  

2.1.1 Att lära genom interaktion i sociala kontexter 
Utifrån sociokulturell teori är lärande något som ständigt pågår i samspel med 
omgivningen. Kunskaper och färdigheter utvecklas över tid genom männi-
skors interaktion och gör lärandet till ett deltagande i en social praktik snarare 
än bara en individuell kognitiv process (Säljö, 2000). Eftersom vi lär oss i 
sociala kontexter, blir lärandet situerat och beroende av den sociala, historiska 
och kulturella omgivningen vi befinner oss i. Lave och Wenger (1991) beskri-
ver det situerade lärandet som ett ökat deltagande i en social praktik och hur 
man, med hjälp av stöd av mer erfarna deltagare, så småningom kan utveckla 
ett fullvärdigt medlemskap i en praktikgemenskap. Detta innebär att deltaga-
ren gjort praktiken till sin, det vill säga: 

The person has been correspondingly transformed into a practitioner, a new-
comer becoming an old-timer, whose changing knowledge, skill, and discourse 
are part of a developing identity - in short, a member of a community of prac-
tice. (Lave & Wenger, 1991, s. 122, kursiv stil i original) 

 
En praktikgemenskap består av en grupp människor som deltar i en viss verk-
samhet, t.ex. i det naturvetenskapliga klassrummet, och som successivt har 
tillägnat sig de kunskaper, språk och värderingar som utmärker praktikgemen-
skapen.  

Den sociala interaktionen anses ha en stöttande funktion, eftersom den kan 
göra att deltagaren inom zonen för närmaste utveckling presterar bättre språk-
ligt och kognitivt än vad hon skulle klarat på egen hand. Zonen för närmaste 
utveckling beskrivs som en individuell utvecklingspotential som ligger på en 
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nivå något över den nuvarande behärskningsnivån och är då en optimal ut-
vecklingszon för den som samtidigt får stöd av någon som kan lite mer 
(Vygotskij, 1978). Att nya kunskaper i skolan byggs utifrån den nivå eleverna 
befinner sig på och utgår från de språkliga uttryck eleverna innehar, gör att 
lärandet sker i brobyggandet mellan det som elever är bekanta med och kan 
uttrycka och det nya som de ännu inte har erfarit eller på egen hand kan förstå 
eller uttrycka. Det tillfälliga och framåtsyftande stöd som ges inom zonen för 
närmaste utveckling i syfte att eleven ska klara av att genomföra samma eller 
en liknande uppgift i en annan kontext definieras som stöttning (Hammond & 
Gibbons, 2005). Inte bara verbalspråket, utan också artefakter såsom datorer, 
penna och papper, kan fungera medierande, dvs. som en hjälp att varsebli om-
världen, och därmed stötta individens lärande i en viss aktivitet. Språket ses 
dock som det främsta medierande redskapet i och med att tankarna inte bara 
uttrycks genom språket, utan också blir till genom det (Säljö, 2000; Vygotskij, 
1986).  

Språket är liksom lärandet situerat, vilket innebär att olika språk används 
på olika sätt i olika sociala kontexter. Det språkbruk som ofta används i skolan 
erövras successivt genom en ökad användning och kontroll. Med stöd från mer 
kompetenta talare kan betydelser som ligger utanför den egna formulerings-
förmågan uttryckas (Vygotskij, 1978). Lärandet förutsätter alltså ett delta-
gande i en social praktik, där dess medlemmar lär av varandra och över tid gör 
praktiken till sin.  

I avhandlingen används begreppet mediering som ett sätt att beskriva den 
bearbetning som sker av läromedelstexterna i textsamtalen. Stöttning används 
för att beskriva hur eleverna ges stöd att förstå och kunna uttrycka ett mer 
avancerat ämnesinnehåll än vad de skulle klara på egen hand, samt som ett 
sätt att beskriva hur eleverna kan socialiseras in i fysikundervisningens text-
samtal. Begreppet praktikgemenskap används synonymt med den naturveten-
skapliga ämnesdiskursen eller det naturvetenskapliga klassrummet. 

2.1.2 Litteracitet och ämnesspecifika läspraktiker  
Barton (2007) och (Street 1995) menar att litteracitet, utifrån ett sociokultu-
rellt perspektiv, i första hand ses som ett socialt deltagande i läs- och skriv-
praktiker. Vidare menar de att litteraciteten eller snarare litteraciteterna är 
ständigt föränderliga eftersom de är kontextberoende och praxisrelaterade, vil-
ket innebär att de påverkas av praktikens bakomliggande värderingar.  

I avhandlingen definieras litteracitet som ”En bred och samlad beteckning 
på aktiviteter som i ett socialt sammanhang omfattar användningen av tal, bil-
der, symboler och tecken i direkt eller indirekt koppling till skrift” (Axelsson, 
Rosander & Sellgren, 2005, s. 8). Litteracitet omfattar således aktiviteter, t.ex. 
textsamtal, som är tätt knutna till den sociala kontext de används i och kan 
förutom verbalspråket rymma bruket av till exempel bilder.  
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Insocialiseringen i en viss litteracitetspraktik leder till utvecklandet av vissa 
värderingar, beteenden och förmågor. Läspraktikerna3 i skolan utvecklas från 
att behandla generiska läsförmågor till att i takt med allt högre årskurser be-
handla alltmer ämnesspecifika läsförmågor. När elever är ungefär 10–11 år 
förväntas de läsa allt komplexare ämnestexter och börja delta i ämnesspecifikt 
läsande (Shanahan & Shanahan, 2008).  

De läspraktiker som förekommer i skolans naturvetenskapliga ämnes-
undervisning bör utveckla elevernas förmåga att kommunicera på det sätt som 
krävs i naturvetenskapliga klassrum, vilket då utvecklar elevernas naturveten-
skapliga ämneskunnande (Norris & Phillips, 2003). För att utveckla ett äm-
nesspecifikt läsande räcker det alltså inte med att fokusera på generiska läs-
strategier, såsom att sammanfatta stycken och förutspå vad texten kommer att 
handla om. Istället behöver ämneslärare explicitgöra ämnesspecifika lässtra-
tegier, som härstammar från vilken kunskap ämnesdisciplinerna behandlar 
(Shanahan & Shanahan, 2008, 2012; Shanahan, Shanahan & Misischia, 2011). 
Det naturvetenskapliga läsandet utmärks till skillnad från läsandet i matematik 
eller historia, av att ämnesstoffet transformeras mellan olika modaliteter (Sha-
nahan & Shanahan, 2008).4 Vidare kan ämnesläsandet t.ex. innebära att man 
lär sig hur nominaliserade processer konstrueras (se 2.2.2.4) och varför de an-
vänds i naturvetenskapligt skriftspråk (Shanahan & Shanahan, 2012).  

2.1.3 Interaktionens betydelse för andraspråksutveckling 
Interaktion som involverar förhandling av betydelse är särskilt gynnsam för 
andraspråkselevers språkutveckling. Detta eftersom förhandling erbjuder 
ökade möjligheter att förstå språkligt inflöde, men också ökade möjligheter 
för eleverna att själva pröva och processa nya uttryckssätt (Lindberg, 1995; 
Long, 1996) och inte minst gäller detta om elevernas språkliga utflöde utma-
nas (Swain & Lapkin, 1995). När ett ämnesinnehåll uttrycks på flera liknande 
sätt ges en ökad redundans som erbjuder andraspråkselever ökade möjligheter 
att utgå från det språk och det ämnesinnehåll de redan är bekanta med. Bruket 
av omformuleringar, exemplifieringar eller synonyma uttryck ger alltså flera 
möjligheter att förstå vad som sägs, men också att lära sig alternativa uttrycks-
sätt (Gibbons, 2006).5 

Emellertid poängterar Lindberg (2004/2013, s. 492) att språkinlärning är 
mer än individers informationsbearbetning, eftersom språket utifrån en socio-
kulturell teoriram utvecklas genom ”individens upprepande och alltmer själv-
ständiga deltagande i målinriktade sociala aktiviteter där samtalet spelar en 
avgörande roll”. En stöttande samtalspartner, som t.ex. omformulerar, ber om 

                                                        
 
3 Läspraktiken ingår som en del i den överordnade litteracitetspraktiken. 
4 Här omskrivs egentligen hur ämnesexperter i kemi läser.  
5 Wong-Fillmore (1985, s. 38) använder begreppet “message redundancy” medan Gibbons 
(2003, s. 259) använder begreppet ”message abundancy”. 
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förtydliganden och bygger ut svar, hjälper andraspråkstalare att ge uttryck för 
det som de ännu inte kan uttrycka på egen hand. Det gemensamma förhand-
landet, där språk och tankar blir till och utvecklas, är särskilt viktigt för elever 
som lär på sitt andraspråk.  

Språkutveckling drivs fram av viljan att interagera med andra och delta i 
meningsfull interaktion och andraspråkselever behöver därmed använda mål-
språket i betydelsefulla aktiviteter (Firth & Wagner, 1997; Lindberg, 1995; 
Walqui, 2006; Walqui & van Lier, 2010). I dessa aktiviteter behöver elever 
också uppmärksamma och uppmanas att använda nya språkliga former (Long, 
1996; de Oliveira & Schleppegrell, 2015), varför metaspråkande är särskilt 
centralt för andraspråkselever. I 2.2.2.3 skrivs mer specifikt om andraspråks-
elevers utvecklande av skolspråkliga register. 

Eftersom kunskap uttrycks, behandlas och befästs genom språket är språket 
utifrån en sociokulturell teoriram ett medel för lärande (Säljö, 2000; 
Vygotskij, 1978). Interaktion som involverar förhandling av betydelse är där-
med gynnsam för andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling. 

Den sociokulturella teoriramen används i avhandlingen för att förklara lä-
rande och litteracitet samt hur elever i språkligt heterogena klassrum, via in-
teraktion, kan stöttas till ett ökat deltagande i fysikundervisningen och dess 
läspraktiker. Denna förståelse har också använts för att tolka avhandlingens 
resultat. Exempelvis har jag tolkat det som att elevernas språk- och kunskaps-
utveckling främjas om det i klassrummets textsamtal a) ges rikliga tillfällen 
till interaktion och förhandling om betydelse samt b) om det finns en lärmiljö 
som stöttar elever att förstå och uttrycka det som de ännu inte klarar på egen 
hand. Vidare kan ett ökat deltagande i fysikundervisningens läspraktiker främ-
jas om lärarna t.ex. modellerar ett läsande av hur eleverna självständigt, i en 
annan kontext, skulle kunna läsa läromedelstexterna.  

 Socialsemiotik  
En socialsemiotisk språksyn utgår från att meningsskapandet, dvs. betydelse-
skapandet, är socialt och att det finns flera olika teckensystem eller modaliteter 
som används för att skapa mening, samt att dessa teckensystem både präglas 
av och präglar den kultur de förekommer i (Halliday & Hasan, 1989). 

Jag använder multimodala perspektiv för att undersöka hur olika modali-
teter skapar betydelse. Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) används för att 
undersöka hur verbalspråkets lexikogrammatik skapar betydelse. Begreppet 
lexikogrammatik innebär att både ord och grammatik bär på betydelse och kan 
ses som en enhet (Halliday & Matthiessen, 2004).  
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2.2.1 Multimodala perspektiv 
I kommunikation används olika modaliteter6, såsom gester, talat verbalspråk, 
skrivet verbalspråk, bilder, tabeller och konkreta föremål, för att skapa me-
ning. Detta gör meningsskapandet multimodalt (Kress, 2010). Hur mening 
skapas multimodalt hör bl.a. samman med val av modalitet, vilka modaliteter 
som kombineras, men också vilka resurser eller meningspotentialer som an-
vänds inom varje modalitet.  

De olika modaliteterna har olika möjligheter och begränsningar i hur de 
skapar mening (Kress, 2010). Exempelvis kan en rörlig bild visa hur jordaxeln 
lutar i relation till hur jorden rör sig runt solen, medan en stillbild inte på 
samma sätt kan tydliggöra dessa parallella processer. Val av en viss modalitet 
gör med andra ord att vissa aspekter hamnar i förgrund, medan andra hamnar 
i bakgrund. Dessutom har valet av modalitet i varje kontext olika potential för 
meningsskapande, bl.a. beroende på vad som behandlas med vem. Menings-
skapandet präglas av historiska och kulturella aspekter, men också i någon 
mån av användarens intention av att t.ex. vilja betona något särskilt (Kress, 
2010). Eftersom meningspotentialerna aldrig kan skiljas från sina sociala sam-
manhang (Kress, 2010; Lemke, 1990), behöver elever lära sig hur olika mo-
daliteter används, samverkar och kan förstås i naturvetenskapliga klassrum.  

När olika modaliteter kombineras och samverkar, så att de tillsammans bil-
dar en helhet kallas de modal ensembles (Kress, 2010, s. 29) eller multimodal 
ensembles. Dessa kan vara mer eller mindre komplexa, från att någon säger 
”tänk” och samtidigt pekar på huvudet till att ett naturvetenskapligt fenomen 
förklaras genom att talat verbalspråk kombineras med gester och en abstrakt 
bild.  

Det multimodala perspektivet används i avhandlingen framförallt för att 
analysera hur läromedelstexternas språk och ämnesinnehåll bearbetas och för-
handlas via lärarnas bruk av olika modaliteter.  

2.2.2 Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) 
Att SFL-teorin är systemisk betyder att språkets mindre beståndsdelar förstås 
i relation till det större språksystemet (Halliday & Matthiessen, 2004). SFL:s 
funktionella språksyn innebär dels att språket studeras med utgångspunkt i hur 
det används och varieras i olika sociala kontexter, dels att språket i sig anses 
inneha funktionella egenskaper som gör att det ständigt utvecklas och anpas-
sas till nya sammanhang (Halliday & Hasan, 1989). De övergripande och 
grundläggande funktioner eller betydelser som språket antas fylla är att kon-
struera erfarenheter (ideationell metafunktion) samt att upprätthålla och skapa 
sociala relationer (interpersonell metafunktion). Därtill organiseras språket på 
                                                        
 
6 Kress (2010, s. 11) menar att ”Modes are the result of social and historical shaping of materials 
chosen by a society for representation” och Jewitt, Bezemer och O’Halloran (2016) anför att en 
modalitet kräver en viss systematik som känns igen av gruppens användare.  
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ett sådant sätt att det blir sammanhängande (textuell metafunktion). Meta-
funktionernas samverkan innebär att varje yttrande handlar om något, har en 
mottagare och organiseras språkligt (Halliday & Matthiessen, 2004). Att 
grammatiken är betydelsebaserad innebär att språklig form alltid betraktas 
som ett uttryck för betydelse samt att en viss betydelse kan uttryckas med olika 
lexikogrammatiska resurser.  

2.2.2.1 Språkmodellens skikt och metafunktioner 
Språket antas inom SFL bestå av flera skikt eller strata: kontext, semantik, 
lexikogrammatik och fonologi. Både semantiken och lexikogrammatiken rör 
språkets betydelse medan fonologin eller ortografin rör språkets fysiska ut-
tryck (Halliday & Matthiessen, 2004, s. 24f).  

Kontexten ligger till grund för den betydelse som realiseras i det seman-
tiska skiktet, vilket i sin tur ligger till grund för den betydelse som realiseras i 
det lexikogrammatiska skiktet och som slutligen ligger till grund för vilka fy-
siska uttryck som används. Det stratifierade språksystemet blir på så vis in-
bäddat i kontexten (Halliday & Matthiessen, 2004, s. 24–26).  

I språkmodellen (Figur 2.1) skär de tre grundläggande metafunktionerna 
igenom kontexten, semantiken och lexikogrammatiken och gör att ideationella 
förhållanden i kontexten ger ideationell semantisk betydelse som i sin tur ut-
trycks genom ideationell lexikogrammatik. På samma sätt skär interpersonella 
och textuella förhållanden i kontexten igenom semantiken och lexikogramma-
tiken (Halliday & Matthiessen 2004, s. 29f; Holmberg & Karlsson, 2006, s. 
20–24).  
 

 
Figur 2.1: Språkmodellens skikt och metafunktioner 

 
Eftersom grammatiken svarar mot den betydelse som ska uttryckas, kan man 
genom att studera lexikogrammatiken studera vilket meningsskapande som 
uttrycks (Halliday & Matthiessen, 2004).  



13 

2.2.2.2 Register 
Register definieras av Halliday och Matthiessen (2004, s. 27) som ”a 
functional variety of language” och innebär att språkbruk varierar med situa-
tionskontext, dvs. den omedelbara miljö som språket används i.7 Med hjälp av 
tidigare erfarenheter kan man med stor sannolikhet förutsäga vilket språkbruk 
som kommer användas i en viss kontext, samtidigt som man utifrån ett visst 
språkbruk med stor sannolikhet kan förutsäga i vilken kontext språket används 
(Halliday & Hasan, 1989). Halliday (1978, s. 3) skriver att ”The context plays 
a part in determining what we say; and what we say plays a part in determining 
the context”, vilket innebär att relationen mellan språk och kontext är reciprok. 
Eftersom register hela tiden utvecklas och anpassas för att uppnå olika kom-
munikativa syften och behov, är de inte statiska. Exempelvis har naturveten-
skapliga register utvecklats över tid för att uttrycka den teknikalitet som disci-
plinen krävt (Halliday & Martin, 1993). SFL kan således användas både för 
att visa hur språk samverkar med en viss kontext, men också visa hur språkliga 
register utvecklats evolutionärt.  

Halliday och Hasan (1989, s. 10) definierar text som ”any instance of living 
language that is playing some part in a context of situation”. De aspekter i 
situationskontexten som påverkar vilket språk som används i en text är field 
(verksamhet), tenor (relation) och mode (uttryckssätt). Kombinationen av 
dessa tre utgör ett register och realiseras med hjälp av ideationell, interperso-
nell och textuell lexikogrammatik. Den ideationella lexikogrammatiken reali-
serar vad texten handlar om (field), den interpersonella lexikogrammatiken 
realiserar skribentens relation till läsaren (tenor) och den textuella lexiko-
grammatiken realiserar hur texten organiseras (mode). Via de olika metafunk-
tionerna kan man visa vilka lexikogrammatiska resurser som används i vilken 
utsträckning för att skapa viss betydelse i en text, och text kan då studeras som 
en del av ett större sammanhang (Halliday, 1978; Halliday & Hasan, 1989).  

2.2.2.3 Vardagliga och skolrelaterade register 
Hallidays registerbegrepp, som ursprungligen innebär att registret påverkar 
och påverkas av den omedelbara situationskontexten, används för att beskriva 
de register som används i skolan. Schleppegrell (2004) menar att register både 
kan användas brett för att beskriva ett övergripande skolspråk, som företrä-
desvis är skriftspråksbaserat och förekommer i alla skolämnen, eller snävt för 
att beskriva ämnesrelaterade register, dvs. de ämnesspråk som är specifika för 
olika skolämnen och som hör nära samman med hur kunskap konstrueras i de 
olika skolämnena. I praktiken finns det dock inte några skarpa gränser mellan 
det övergripande skolspråket och de ämnesrelaterade språkbruken, men båda 
skiljer sig från ett mer vardagligt språkbruk (jfr Yore & Treagust, 2006). Be-

                                                        
 
7 Hallidays registerbegrepp är därmed betydligt öppnare än genrer, som styrs av det språkbruk 
vi förväntas använda för att uttrycka ett visst socialt syfte som t.ex. att berätta eller förklara.  
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greppet skolrelaterade register inkluderar i avhandlingsstudien både det över-
gripande skolspråket och de specialiserade ämnesspråken, vilka i sin tur består 
av en mängd olika register bl.a. beroende på undervisningens innehåll och 
syfte. Skolans naturvetenskapliga register eller naturvetenskapliga ämnes-
språk definieras i avhandlingsstudien som de gemensamma och igenkännbara 
språkliga drag som används i naturvetenskapliga klassrum. 

Skillnaderna mellan vardagliga och mer skolrelaterade register8 kan förkla-
ras via den registerskala och pedagogiska anpassning som gjorts av Hallidays 
registerteori. I Figur 2.2 visas hur kombinationen av registervariablerna, som 
finns längs tre olika kontinua, konstruerar olika register.  

 

 
Figur 2.2: Skillnader mellan vardagliga och skolrelaterade register (Skolverket 
2017b)  

 
Genom skolåren rör sig språkbruket mot en ökad grad av abstraktion, ämnes-
specialisering och generalisering, samtidigt som innehållet presenteras på ett 
mer objektivt och expertliknande vis (Christie, 2012; Christie & Derewianka, 
2008). Dessutom blir texterna alltmer skriftspråkliga och självbärande. Figur 
2.2 visar följaktligen också hur elevers skolspråk successivt förväntas utveck-
las under skolåren, dvs. genom en rörelse åt höger i samtliga tre kontinua.  

Hur betydelse skapas i olika kontexter är särskilt utmanande och relevant 
för andraspråkselever som inte är lika förankrade i målspråket (Gibbons, 1998, 
2003, 2006, 2008; Macken-Horarik, 2002; de Oliveira & Schleppegrell, 

                                                        
 
8 Skillnaderna mellan vardagliga och mer skolrelaterade register kan liknas vid Cummins be-
grepp BICS och CALP, eftersom också dessa begrepp kan användas för att tala om skillnader 
mellan vardags- och skolspråk. Till skillnad från begreppen BICS och CALP förklarar de var-
dagliga och skolrelaterade registren inte vilket språkbruk som är mer eller mindre kognitivt 
krävande, utan istället beskriver registerbegreppen de lexikogrammatiska resurser som typiskt 
används för att uttrycka det som förenklat kan kallas vardags- och skolspråk.  
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2015). Andraspråkselevers utvecklande av de register som värderas högt i 
skolsammanhang förutsätter ett textnära arbete, där lexikogrammatikens 
meningspotentialer uppmärksammas och införlivas i elevernas språkbruk (de 
Oliveira & Schleppegrell, 2015). 

För att öka skiftena mellan mer vardagliga och mer skolrelaterade register 
kan skrivna ämnestexter packas upp med hjälp av ett vardagligare språk. Dess-
utom kan andraspråkselevers talspråk omformuleras  så att det blir mer skrift-
språkslikt. Vidare kan de lexikogrammatiska meningspotentialer som används 
för att uttrycka betydelse göras explicita och elever kan uppmuntras att an-
vända ett mer skriftspråkslikt språk (Gibbons, 2006). Dessa pedagogiska re-
gisterskiften antas utöka elevernas språkliga repertoar och på sikt ge en ökad 
kontroll över skolrelaterade register. Skiftena förutsätter dock att andraspråks-
eleverna nått den nivå i andraspråket att de kan ha vardagsspråket som en re-
surs, vilket inte alltid är fallet för nyanlända elever.  

Att lära sig förstå och uttrycka allt fler register utvidgar den språkliga re-
pertoaren och är inom SFL en central aspekt av en individs språkutveckling 
(Schleppegrell, 2004). Individers språkutveckling förutsätter då en ökad kon-
troll av språkets meningspotentialer, dvs. en ökad förmåga att kunna uttrycka 
viss betydelse i ett visst sammanhang.  

Skillnaderna mellan vardagsspråk och skolspråk är förenklade, men har 
samtidigt bekräftats empiriskt i studier av vardagsspråk och skolspråk, både 
inom och utanför SFL (t.ex. Bailey, 2007; Christie, 2012).      

2.2.2.4 Grammatiska metaforers funktion  
Grammatiska metaforer definieras som ”fall där en betydelse realiseras med 
en annan lexikogrammatisk enhet än den typiska” (Magnusson, 2011, s. 42). 
Det finns flera olika typer av grammatiska metaforer (Halliday 1998/2004e, s. 
41f) och den mest kraftfulla är enligt Halliday och Matthiessen (2004, s. 656) 
nominaliseringar. Dessa innebär att processer (som kongruent eller typiskt re-
aliseras som verb) och egenskaper (som kongruent realiseras som adjektiv) 
realiseras som substantiv och att de istället för att syntaktiskt fungera som en 
process eller ett attribut fungerar som ett ting i en nominalgrupp (Halliday & 
Matthiessen, 2004). Genom förtingligandet skapas abstrakta entiteter som kan 
klassificeras, definieras, kvantifieras, utvärderas samt diskuteras på en högre 
nivå: 

Once these other phenomena have taken on the feature of ”entity” we can meas-
ure them, generalize about them, and classify them. So, for example, when we 
turn move into motion we can say things like all motion is relative to some fixed 
point; we can set up laws of motion, and discuss problems like that of perpetual 
motion; we can classify motion as linear, rotary, periodic, parabolic, contrary, 
parallel and the like. Not because the word motion is a noun, but because in 
making it a noun we have transformed ”moving” from happening into a phe-
nomenon of a different kind: one that is at once both a happening and a thing. 
(Halliday, 1995/2004c, s. 15, kursiv stil i original) 
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De grammatiska metaforerna har dubbel betydelse i och med att de både kan 
betraktas utifrån den tidigare och den nya betydelsen, dvs. de nominaliserade 
processerna bär både på betydelse av en process och ett ting. De nya entite-
terna kan fungera som deltagare, vilka realiseras som substantiv eller prono-
men, i satser och expandera med hjälp av antingen för- eller efterställda be-
stämningar. Detta leder till längre nominalgrupper och ett förtätande av inne-
hållet. Nominaliseringarna kan därtill dölja den/det som utför ett skeende, i 
och med att de som utför processen fallit bort. Om nominaliseringar t.ex. kom-
bineras med materiella processer kan man som läsare uppleva att de ”gör” 
saker. Vidare används nominaliseringarna för att bygga effektiva stegvisa re-
sonemang (tema-rema progression), där remat i en sats nominaliseras och an-
vänds som tema i den nästkommande satsen. Framväxten av den nominala 
stilen eller det inkongruenta språkbruket hör till stor del samman med utfor-
mandet av den naturvetenskapliga diskursen, där behoven att klassificera samt 
att föra övertygande stegvisa resonemang varit och är centrala (Halliday & 
Matthiessen, 2004).  

I de texter där nominaliseringarna eller andra grammatiska metaforer åstad-
kommer flera olika effekter blir texterna mer komplexa och avancerade. Där-
emot blir inte nominaliseringarna lika utmanande i de fall de nominaliserade 
processerna endast får funktionen att abstrahera enskilda förekomster/feno-
men och på så vis skapa tekniska termer (Halliday, 1995/2004c, s. 19). 

Det metaforiska språket åstadkommer en annan representation av världen, 
där världen via den nominala stilen är förtingligad och inte längre konstrueras 
av händelser, skeenden och upplevelser (Halliday, 1989/2004b, 1998/2004d). 
Den förtingligade världen blir en värld som i högre utsträckning kan betraktas 
och teoretiseras och som eleverna möter i det språk som konstruerar speciali-
serad ämneskunskap. Den inkongruenta lexikogrammatiken ger framförallt 
förutsättningar för att förstå och uttrycka en förändrad världsbild, dvs. att be-
trakta världen på ett icke vardagligt vis: 

…it is a reconstrual, by which the categories of common sense are challenged 
and realigned. I do not mean by that simply that science is not just common 
sense, and often runs directly counter to it; I mean that the grammar of science 
constructs a very different world view from that of everyday speech. (Halliday, 
1999/2004f, s. 128f, fet stil i original) 

 
I beskrivningen av den förtingligade världen packas betydelse in och faller 
bort (Halliday, 1988/2004a, 1998/2004d). Vid t.ex. uppackandet av nominali-
serade processer tvingas deltagarna fram i ljuset och gör att läsaren själv måste 
lägga till och eventuellt tolka vem som gör vad. Halliday och Matthiessen 
(2004) menar att den tvetydighet som skapas via de grammatiska metaforerna 
gör texterna exkluderande, eftersom ett korrekt uppackande av ämnestexterna 
förutsätter en hel del ämnesexpertis.  
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Generellt används det kongruenta språkbruket för att uttrycka erfarenhets-
mässig vardagskunskap medan det inkongruenta språkbruket uttrycker speci-
aliserad ämneskunskap. Christie (2012) framhåller att elever, på sitt första-
språk, själva börjar använda sig av grammatiska metaforer någon gång mellan 
9 och 13 år och att de då visar att de påbörjat sin utveckling mot en ökad 
kontroll över specialiserade språkbruk. Att grammatiska metaforer är ett fe-
nomen som företrädesvis förekommer i ett skriftligt skolspråk gör det särskilt 
relevant att studera i relation till andraspråkselever, som ofta har det svårare 
än förstaspråkstalarna att utveckla detta språkbruk (de Oliveira & Schleppe-
grell, 2015). Anledningen till att grammatiska metaforer redogörs för ingå-
ende, beror på att de fokuseras i flera av mina analyser (se 5.4 och 6.5.2.2). 

2.2.2.5 Språkliga förenklingar  
Naturvetenskapen klassificerar, förklarar och delar in världen i mindre be-
ståndsdelar, vilket innebär att det inom den naturvetenskapliga ämnesdiscipli-
nen skapats en alternativ förståelse av världen som förutsätter att språket an-
vänds och ser ut på ett sätt som skiljer sig från det vardagliga (Halliday & 
Martin, 1993). Då de naturvetenskapliga ämnesregistren emellanåt upplevts 
som främmande och svåra av elever (Christie, 2012, s. 96; Fang & Schleppe-
grell, 2008, s. 18), har det diskuterats om och på vilket sätt språket skulle 
kunna förenklas. Inom SFL framhålls dock att språket inte kan förenklas utan 
att också betydelsen påverkas, i och med att språket och betydelsen återspeglar 
varandra. Det naturvetenskapliga ämnesinnehållet förutsätter ett visst språk-
bruk och ämnesspråket har därmed de formuleringar som ämnet kräver. Mar-
tin (1993a, s. 200) förklarar att ”science cannot be understood ‘in your own 
words’. It has evolved a special use of language in order to interpret the world 
in its own, not in common sense, terms”. Ett specialiserat ämnesinnehåll kan 
omöjligt uttryckas med ett vardagligt språkbruk, utan att ämnesinnehållet på-
verkas: 

It would not be possible to represent scientific knowledge entirely in com-
monsense wordings; technical terms are not simply fancy equivalents for ordi-
nary words, and the conceptual structures and reasoning processes of physics 
and biology are highly complex and often far removed, by many levels of ab-
straction, from everyday experience. (Halliday, 1993b, s. 70) 

 
Med andra ord räcker inte vardagsspråket till för att nå den komplexitet som 
de naturvetenskapliga ämnena rymmer. Istället för att undvika ämnesspråket 
bör man undervisa i hur naturvetenskapliga register ser ut och används för att 
t.ex. beskriva och förklara naturvetenskapliga fenomen (Fang & Schleppe-
grell, 2008). Anledningen till att man inte kan förenkla ämnesspråket, beror 
således på att man inte kan skilja det naturvetenskapliga ämnesinnehållet från 
språket. Att behärska ämnesspråket blir en del av att vara ämneskompetent.  
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2.2.2.6 Språkbaserat lärande  
Hallidays språkbaserade lärandeteori har utvecklat antaganden om hur ett ut-
vecklande av de språkliga meningspotentialerna ger ökade förutsättningar för 
lärande, dvs. hur man parallellt lär sig språket och lär via språket. Det mest 
grundläggande lärandet är enligt Halliday (1993a, s. 107) tillägnandet av just 
de språkliga meningspotentialerna, dvs. att man utvecklar sitt sätt att skapa 
mening med hjälp av ljud, ord och grammatik. Språket kan inte betraktas som 
en kunskapsdomän bland andra, utan ”language is the essential condition of 
knowing, the process by which experience becomes knowledge.” (Halliday 
1993a, s. 94, fet stil i original).  

Hallidays (1993a) språkbaserade lärandeteori bygger på iakttagelser av hur 
det lilla barnets språkutveckling drivs fram av en tät interaktion med sin för-
älder, men rymmer också centrala aspekter av hur elevers språkutveckling 
drivs fram i skolan. Lärandeteorin beskriver huvudsakligen framväxten av 
olika meningspotentialer och vilket nytt meningsskapande de ger förutsätt-
ningar för. Exempelvis ger tillgången till de lexikogrammatiska meningspo-
tentialer som uttrycker generalisering, dvs. en rörelse från specifika till all-
männa termer, förutsättningar för ett refererande till en klass. Detta gör det 
enklare för barn att uttrycka vardagserfarenheter och delta i ett informations-
utbyte. Vidare ger tillgången till de lexikogrammatiska meningspotentialer 
som uttrycker abstraktion, dvs. att barnet använder ord som refererar till ab-
strakta ting, förutsättningar för skriftspråksanvändande. Och tillgången till de 
lexikogrammatiska meningspotentialer som uttrycker grammatiska metaforer, 
ger i sin tur förutsättningar för att uttrycka specialiserade ämneskunskaper. 
Genom en successiv förståelse och kontroll över språkets meningspotentialer 
lär barn sig att förstå och uttrycka en alltmer abstrakt och förtingligad bety-
delse och meningspotentialerna ger därmed förutsättningar för lärande.  

En utökad kontroll över olika meningspotentialer, ger också tillgång till 
olika typer av kunskap. En ökad kontroll över generalisering ger bättre förut-
sättningar att handskas med vardagskunskap. En ökad kontroll över abstrak-
tion uppträder redan i skolans tidigare år i samband med läsutvecklingen och 
ger ökade förutsättningar att kunna handskas med skolkunskap. En ökad kon-
troll över grammatiska metaforer underlättar mötet med den ämnesspeciali-
serade och tekniska kunskap som förekommer senare i skolan. Olika typer av 
kunskap uttrycks med olika språkbruk, liksom olika språkbruk uttrycker olika 
typer av kunskap (jfr Macken-Horarik, 1996). Den dialektiska språkutveck-
lingen gäller också i förhållande till olika skolämnen, där t.ex. biologi använ-
der tekniska termer som består av nominaliseringar för att skapa taxonomiska 
kunskapsstrukturer (Halliday & Martin, 1993). 

Att idéer och kunskaper skapas dialogiskt via språkanvändningen, gör 
också att man kan synliggöra elevers lärande via deras tillägnande av den lex-
ikogrammatik som ger förutsättning för att uttrycka de kunskapsstrukturer 
som eftersträvas i ämnestexterna.  
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Det språkliga fokus som ger ökade förutsättningar för ämneslärandet inne-
bär ett integrerat fokus på språk och ämne, dvs. att man explicitgör de språk-
liga meningspotentialer som stödjer ett visst ämneslärande. När språket an-
vänds som ett redskap för att elever ska lära sig om språket som bär innehållet, 
samtidigt som de lär sig ämnesinnehållet via språket förekommer ett integrerat 
språk- och ämnesfokus.  

I anslutning till Hallidays språkteori har genrepedagogiken utvecklats. I 
den betonas att olika ämnestexter och dess språkliga drag behöver explicitgö-
ras för eleverna, så att eleverna successivt får kontroll över det språk som an-
vänds i skolan. Genrepedagogiken fokuserar till stor del mötet med skoläm-
nenas skrivna texter och den del av genrepedagogiken som intresserar sig för 
läsning har formulerats didaktiskt i Reading to Learn (Rose & Martin, 2013). 

SFL:s språkteori har i avhandlingen använts för språkanalys, dvs. för att ta 
fram analytiska ingångar och redskap. Exempelvis undersöker jag i vilken ut-
sträckning olika läromedelstexter är vardagsfrämmande och skriftspråkliga 
samt hur dessa uttrycks mindre skriftspråkslikt och vardagsfrämmande i text-
samtalen. Eftersom SFL-teorin ger ett språkspecifikt perspektiv på stöttning, 
där t.ex. registerskiften och metaspråkande ses som stöttning, har också SFL 
använts för att tolka mina resultat. Hallidays (1993a) språkbaserade lärande-
teori bidrar med en förståelse av att det i elevers ämnesundervisning är moti-
verat att utveckla elevers språkliga meningspotentialer, samt att olika 
meningspotentialer ger olika förutsättningar för lärande. Denna förståelse har 
jag också använt i tolkningen av avhandlingens resultat.  

2.2.2.7 Hur avhandlingens teorier relateras till varandra 
Gemensamt för sociokulturell teori och socialsemiotisk teori är att språkan-
vändningen, och därmed textsamtalen, ses som situerade i en viss kontext. I 
socialsemiotisk teori framhålls emellertid språket som ett meningsskapande 
system, medan språket inom sociokulturell teori framhålls som ett medel för 
lärande. I avhandlingsstudien kompletterar den socialsemiotiska teorin den so-
ciokulturella teorin genom att visa hur betydelse skapas i en viss kontext.  

Vidare framhåller både sociokulturell teori och SFL det parallella utveck-
landet av språk och ämne, dvs. att lärande och språkutveckling är samman-
vävda eftersom tankar uttrycks och utvecklas via språkanvändningen. 

De andraspråksperspektiv som anförs i avhandlingen framhåller interakt-
ionens betydelse för andraspråksutveckling (se 2.1.3). Trots att SFL inte ut-
formades med tanke på andraspråkselevers språkutveckling, har teorin kom-
mit att användas i utforskandet av andraspråkselevers språk- och kunskapsut-
veckling (t.ex. Gibbons, 2006; de Oliveira & Schleppegrell, 2015). 
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3. Tidigare forskning  

I denna forskningsgenomgång redogörs först för vad som utmärkt lärares 
språkliga fokus i naturvetenskapliga klassrum. Därefter redogörs för hur na-
turvetenskapligt språk och ämnesinnehåll bearbetats av lärare och elever, fö-
reträdesvis i läromedelstexter. Slutligen relateras avhandlingsstudien till be-
fintlig forskning. 

Genomgången inriktas mot studier som gjorts efter år 2000 och som har 
relevans för min studie. När jag beskriver en studie men inte nämner vilket 
land den utförts i, är den utförd i Sverige.  

 Språkligt fokus i naturvetenskapliga klassrum  
I detta avsnitt redovisas vad som utmärkt lärares språkliga fokus i naturveten-
skapliga klassrum. Avsnittet behandlar också, i korthet, läromedelstexters 
språkliga utmaningar. 

3.1.1 Lexikalt fokus  
Lärare i de naturvetenskapliga ämnena har ofta ett lexikalt fokus, också i 
språkligt heterogena klassrum. Exempelvis visar Msimanga och Erduran 
(2018) att den lärare som undervisade elever som var mellan 15–18 år och 
som lärde sig naturvetenskap på sitt tredje eller fjärde språk i Sydafrika endast 
metaspråkade kring ämnesbegreppen. Likaså visar Wilson och Jesson (2018), 
som intervjuade och observerade sex lärare som undervisade ”ethnically di-
verse students” som var mellan 12–17 år i Nya Zealand, att lärarnas språkfo-
kus nästan uteslutande bestod av definitioner av naturvetenskapliga begrepp. 
Lärarna uttryckte själva att de såg begreppsutvecklingen som det mest centrala 
i elevernas litteracitetsutveckling. Eleverna förväntades emellertid inte själva 
använda eller utveckla strategier för att lära sig nya ord och begrepp, utan det 
räckte med att de förstod de begrepp som lärarna använde. Seah (2016), som 
intervjuade nio lärare i Singapore som undervisade yngre elever i naturveten-
skap på engelska, visar att lärarna fokuserade lexikon samt att de var osäkra 
på hur de skulle undervisa så att eleverna lärde sig ämnesspråket. 

Ett lexikalt fokus i språkligt heterogena naturvetenskapliga klassrum är na-
turligt i och med att naturvetenskap i sig är begreppstät och att elever, och 
andraspråkselever i synnerhet, haft svårt att hantera ämnesbegreppen 
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(Ardasheva & Tretter, 2017; Miller, 2009; Skolforskningsinstitutet, 2018). 
Exempelvis har naturvetenskapliga begrepp sammanblandats med ord som 
används i vardagskontexter, t.ex. spänning och reaktion (Oyoo, 2016; Ünsal, 
Jakobson, Molander & Wickman, 2016). Emellertid är det inte bara isolerade 
ord och begrepp som behöver behärskas, utan likaså hur orden sätts samman 
och förhåller sig till varandra (Laursen, 2006a, 2006b; Lemke, 1990; Richard-
son Bruna, Vann & Perales Escudero, 2007, 2010). Richardson Bruna m.fl. 
(2007, 2010) visar att de lärare som de intervjuade och observerade, i en åk 7 
respektive en åk 9-klass i USA, ensidigt fokuserade ämnesbegrepp utan att 
dessa explicit relaterades till varandra, vilket begränsade andraspråkselever-
nas språk- och kunskapsutveckling. Dessutom utarmades klassrumsdialogen 
när eleverna endast förväntades svara på lärarens frågor med hjälp av enstaka 
begrepp. Richardson Bruna m.fl. (2007, 2010) förklarar lärarnas lexikala fo-
kus utifrån lärarnas begränsade förståelse av vad ett naturvetenskapligt äm-
nesspråk är och hur det kan undervisas för att stärka elevers ämneslärande.  

Att ord och begrepp hamnat i förgrund har inneburit att andra språkliga 
drag, såsom språkets form och funktion, hamnat i bakgrund. Creese (2005) 
visar att trots att ämneslärare och andraspråkslärare arbetade tillsammans, och 
dessutom med nyanlända elever, integrerades nästan aldrig ett språkligt fokus 
i ämnesundervisningen. Enda gången, under ett års tid, som Creese såg att en 
av de 12 ämneslärarna i England fokuserade språkets form var när en av lä-
rarna rättade en elevs grammatik. Andraspråkslärarna fokuserade huvudsak-
ligen på definitioner av ämnesspecifika begrepp. När en av andraspråkslärarna 
efterfrågade orden ”hög/låg” och ”några/få”, när de läste grafer, förekom 
emellertid ett integrerat språk- och ämnesfokus, men utan att läraren talade 
om för eleverna vad det var eleverna förväntades lära sig. Creese menar bl.a. 
att lärare behöver vara explicita med vad eleverna förväntas lära sig i en viss 
aktivitet, så att det språkliga fokuset i ämnesundervisningen inte blir förvir-
rande för eleverna. Liberg (2009) poängterar att just skiftet mellan ett mer eller 
mindre språkligt fokus kan utmana elever i ämnesundervisningen. Naturve-
tenskapsläraren i åk 5 i Jakobson och Axelssons studie (2017), var inte heller 
explicit med vad eleverna förväntades lära sig i den språkinriktade aktiviteten. 
Detta ledde till att eleverna skapade grammatiskt korrekta meningar om vad 
ett dygn, en månad och ett år är med hjälp av gröna kort (processer), röda kort 
(deltagare) och vita kort (omständigheter), men som inte stämde med en kor-
rekt ämnesförståelse. 

De tre lärare, som undervisade om värme och temperatur i varsin åk 4 i 
Singapore, var däremot explicita med vad eleverna9 förväntades lära sig rent 
språkligt (Seah & Yore, 2017). Ämneslärarna explicitgjorde både form (t.ex. 
namngav ting, uttal, stavning) och betydelse (t.ex. förklarade förlopp eller 
skillnaden mellan olika ord). Ofta fokuserades lexikon, men lärarna talade 

                                                        
 
9 De tre klasserna beskrivs som culturally and linguistically diverse. 
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också om textkonstruktion (t.ex. fokuserades sambandsord och hur orsak och 
verkan uttrycktes) och textdekonstruktion (t.ex. identifierades en laborations-
rapport). När lexikon omtalades fokuserades inte bara ämnesspecifika ord utan 
också allmänakademiska och vardagliga ord. Seah och Yore (2017, s. 136) 
konstaterar att det finns få studier som visar hur lärare i naturvetenskap tar sig 
an ett språkligt fokus i språkligt heterogena klassrum. 

3.1.2 Övergången från vardagsspråk till självbärande 
ämnesspråk  

Övergången från vardagsspråk till ett mer självbärande ämnesspråk, som sär-
skilt utmanar andraspråkselever, kan påskyndas om elever i sin muntliga kom-
munikation prövar mer skolspråkliga register. Hipkiss (2014) konstaterar att 
det ämnesspråk eleverna mötte i kemi- och biologiundervisningen i åk 8, fram-
förallt fanns i läromedelstexterna och inte i klassrumsinteraktionen. Kouns 
(2010) undersökte en kemilärares undervisning på gymnasiet och visar att 
andraspråkseleverna gavs alltför få tillfällen att producera längre samman-
hängande yttranden med ett ämnesadekvat språk, vilket begränsade deras ut-
veckling av ämnesspråket. I Seifeddine Ehdwalls och Wickmans (2018) inter-
ventionsstudie åskådliggörs hur en kemilärare på språkintroduktion gav ele-
verna ökat talutrymme. Detta ledde till att läraren kunde se hur eleverna rela-
terade olika kemibegrepp till varandra och på så vis kunde stötta dem deras i 
begreppsutveckling. Hägerfelth (2004) visar att de andraspråkselever som 
läste Naturkunskap på gymnasiet, i smågruppsamtal rörde sig mer eller mindre 
utvidgat kring ämnesinnehållet. I de samtal som var mer utvidgade ansträngde 
sig eleverna för att uttrycka sig mer ämnesspecifikt och skriftspråkslikt, till 
skillnad från de mer ytliga samtalen där vardagsspråket dominerade. I Laur-
sens (2006b) intervention visas hur tre andraspråkselever i åk 7 i Danmark i 
ett grupparbete förde utvidgade textsamtal som både utvecklade elevernas 
språk och ämnesinnehåll. Detta tack vare tydliga instruktioner där eleverna 
med hjälp av tematiska mönster, dvs. hur orden semantiskt relateras till 
varandra (Lemke, 1990), först förväntades diskutera den läroboksbild som de 
senare skulle beskriva skriftligen.  

I Kouns (2014) interventionsstudie visas hur två fysiklärare på gymnasiet 
utvecklade och prövade olika språkinriktade aktiviteter i sina språkligt hetero-
gena klassrum. Exempelvis instruerades eleverna att använda vissa fysikbe-
grepp och att resonera utifrån dem, vilket gjorde att eleverna i större utsträck-
ning än vad de hade gjort tidigare talade och skrev om det centrala ämnesin-
nehållet. Emellertid påverkades lärarnas möjligheter att utforma ett språkin-
riktat arbetssätt av deras begränsade metaspråkliga kunskap och språkdidak-
tiska redskap. Kouns konstaterar bl.a. att eleverna i större utsträckning hade 
behövt aktiviteter som än mer underlättade övergången från ett vardagligare 
konkret språk till ett mer ämnesspecifikt abstrakt språk. Axelsson och Jakob-
son (2010) och Jakobson och Axelsson (2012) visar i sina observationsstudier 
att andraspråkseleverna hade behövt en tydligare explicit stöttning kring hur 
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de i sin textproduktion kunde gå från den vardagliga till den naturvetenskap-
liga diskursen, samt röra sig däremellan. Nilsson (2015) visar i sin interven-
tion hur en biologilärare, en sva-lärare och en studiehandledare utvecklade ett 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i biologiundervisningen i en klass 
med nyanlända elever. Lärarna utvecklade en undervisning där eleverna inte 
bara var språkligt aktiva utan dessutom deltog i explicita textsamtal, vilket 
ytterligare kan påskynda elevernas övergång från vardagsspråk till ett mer 
självbärande ämnesspråk.  

3.1.3 Undanskymda läs- och skrivpraktiker  
Att läs- och skrivpraktiker haft en undanskymd plats samt undervisats alltför 
implicit i grund- och gymnasieskolans naturvetenskapliga klassrum bekräftas 
i flera studier. Axelsson och Jakobson (2010) visar att genrer samt lexiko-
grammatiska förklaringar av ord som t.ex. vittring undervisades alltför impli-
cit i den åk 2 klass de studerade under ett jord-tema. Jakobson och Axelsson 
(2012) menar att eleverna i åk 2 varken instruerades hur de förväntades skriva 
eller använda ett mer ämnesspecifikt språk under deras undersökande arbets-
sätt. af Geijerstam (2006) kommer fram till att elevernas naturorienterande 
texter i åk 5 och 8 hade en låg genremedvetenhet, samt att samtal sällan fördes 
om texternas form, funktion eller tänkbara användare. Knain (2005) visar hur 
en gymnasieelev i Norge hade behövt mer stöd när hon skulle skriva en labo-
rationsrapport. Nygård Larsson (2011) menar att flera av eleverna i gymnasie-
kursen Biologi A, där ungefär hälften av eleverna var andraspråkstalare, hade 
behövt föra metatextuella samtal om hur de skulle kunna producera mer själv-
ständiga ämnesspecifika texter, så att de i mindre utsträckning skrev av läro-
medelstexterna.  

Mindedal (2011), som följde ett helt fysik-tema i en åk 5-klass och kartlade 
förekomsten av skrivna texter och arbetet kring dessa, kommer fram till att 
läsande, skrivande och samtal om text var undanskymda aktiviteter som ele-
verna hade behövt använda i större utsträckning. Wilson och Jesson (2018) 
visar att de sex lärare som de observerade, skrev egna korta texter som i prin-
cip var de enda texter de läste i sina klassrum. Att den naturvetenskapliga äm-
nesundervisningen företrädesvis varit muntligt baserad framhålls också av 
Norris och Phillips (2003), Wellington och Osborne (2001) och Yore m.fl. 
(2004). 

En anledning till att läs- och skrivpraktiker bortprioriterats av lärare i na-
turvetenskapliga klassrum, och i synnerhet högre upp i årskurserna, hör sam-
man med att läsning och skrivande setts som generella och icke ämnesbundna 
aktiviteter (Moje, 2008; Shanahan & Shanahan, 2008; Wellington & Osborne, 
2001). Ytterligare en anledning till att läs- och skrivpraktiker bortprioriterats 
hör samman med ämneslärarnas osäkerhet på hur läs- och skrivpraktiker kan 
integreras i naturvetenskaplig ämnesundervisning, så att de stärker ämneslä-
randet och inte sker på bekostnad av ämneslärandet (Davison & Ollerhead, 
2018; Ho, Rappa & Tang, 2018; Lo, Lin & Cheung, 2018; Moje, 2008). 
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Howes, Lim och Campos (2009) beskriver hur tre NO-lärare i USA, som 
undervisade elever på låg- och mellanstadiet där flertalet hade engelska som 
sitt andraspråk, försökte integrera läs- och skrivpraktiker i elevernas undersö-
kande arbetssätt. I en aktivitet undersökte eleverna naturvetenskapliga feno-
men och objekt genom att söka svar i faktaböcker. Detta innebar att eleverna 
erbjöds en begränsad förståelse för hur naturvetenskapliga undersökningar går 
till, eftersom dessa förutsätter att elever ställer frågor och undersöker världen 
så som den är och inte så som den beskrivs i böcker. Lärarens fokus på läs- 
och skrivpraktiker tog därmed över fokuset på ett naturvetenskapligt undersö-
kande arbetssätt. 

Eftersom det undersökande arbetssättet är utmärkande för hur naturveten-
skaplig kunskap konstrueras, finns flera interventionsstudier som undersökt 
hur läsning kan integreras i detta arbetssätt (t.ex. Fang & Wei, 2010; Fang, 
m.fl., 2008; Ødegaard, 2018). Fang och Wei (2010) visar med hjälp av tester 
hur elever i åk 6 i USA, som parallellt undervisades i lässtrategier och ett un-
dersökande arbetssätt, utvecklade sitt ämneslärande i större utsträckning än de 
elever som enbart hade undervisats i ett undersökande arbetssätt.   

Ett naturvetenskapligt ämnesläsande har också undersökts i relation till tex-
ter som inte primärt använts vid undersökande arbetssätt. Daugaard (2016)10 
visar hur en fysik/kemilärare i åk 7 i Danmark tillsammans med språkläraren 
explicitgjorde hur det periodiska systemet skulle läsas. Först visade ämneslä-
raren hur ett grundämne betecknades utifrån sin atommodell (t.ex. antal pro-
toner och neutroner), sin förkortning och sitt hela namn. Därefter byggde ele-
verna olika grundämnen utifrån den information som fanns i det periodiska 
systemet. Sist talade språkläraren med eleverna om att det periodiska systemet 
behövde läsas både vågrätt och lodrätt. Många av eleverna deltog engagerat i 
läsningen och bearbetningen av det periodiska systemet, som också utveck-
lade andraspråkselevernas ämneslärande.  

Beträffande ämnesläsande visar Shanahan och Shanahan (2008) med hjälp 
av ”think aloud-protokoll” och intervjuer hur ämnesexperter i forskningsdi-
sciplinerna matematik, historia och kemi läser. Ämnesexperternas olika sätt 
att läsa i sina ämnen kan i sin tur visa vilka ämnesspecifika läsförmågor som 
elever behöver utveckla. 

3.1.4 Otillräckligt stöd i möte med läromedelstexter  
Tidigare forskning, och inte minst nordiska studier, konstaterar att elever hade 
behövt mer stöd i möte med naturvetenskapliga läromedelstexter. Edling 
(2006) visar att eleverna i åk 5 och 8 på grundskolan samt i åk 2 på gymnasiet 

                                                        
 
10 Studien har skrivits inom ramen för forskningsprojektet ”Tegn på sprog” (2008–2018), som 
följde andraspråkslevers utveckling av läs- och skrivpraktiker i fem danska klassrum från för-
skolan till åk 9.  
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hade särskilt svårt att förstå de naturvetenskapliga läromedelstexterna i jäm-
förelse med de texter som användes i svenska och samhällsorienterade ämnen. 
Ekvall (2010) konstaterar att samstämmigheten mellan läromedelstextens in-
nehåll och lärarens undervisning i ett finlandssvenskt kemiklassrum i åk 8 var 
förhållandevis låg, vilket innebar att eleverna till stor del lämnades ensamma 
med läromedelstexten. Likaså konstaterar Hipkiss (2014) att eleverna i åk 8 i 
biologi- och kemiundervisningen i stort lämnades ensamma med läromedels-
texterna. Laursen (2006a) skriver att de i den danska aktionsforskningens 
första fas såg att andraspråkseleverna i åk 1 på gymnasiet inte fick det stöd de 
hade behövt i möte med läromedelstexterna samt att läraren i åk 7 helt hade 
slutat använda textboken, eftersom den ansågs vara alltför svår för de fler-
språkiga eleverna. Att läromedelstexterna sällan bearbetades i naturveten-
skapliga klassrum framkom också i norska studier (Askeland & Aamotsbak-
ken, 2010; Maagerø & Skjelbred, 2010). 

Därtill visar Danielsson (2011b) att högstadielärarna, som undervisade i 
svenska eller finlandssvenska kemiklassrum, i större utsträckning hade behövt 
explicitgöra de visuella abstrakta modeller som förekom i läromedelstexterna 
samt hur dessa samspelade med verbaltexten. Att lärarna inte uppmärksam-
made samspelet mellan läromedelstexternas bild och brödtext i tillräcklig ut-
sträckning, framkom också i Danielssons (2011a) studie och i Løvlands 
(2010) studie av norska mellanstadieelever.  

Trots att flera studier visat att elever sällan stöttats i möte med läromedels-
texter, har texterna ändå haft en stark ställning i naturvetenskapliga klassrum. 
Detta hör framförallt samman med att läromedelstexterna använts för lärares 
planering eller elevers tysta läsning (Danielsson, 2011b; Ekvall, 2010; Hip-
kiss, 2014; Kouns, 2010; Laursen, 2006a; Mindedal, 2011).   

3.1.5 Läromedelstexters utmaningar  
Beträffande andraspråkselevers läsning av läromedelstexter kan ett begränsat 
ordförråd vålla stora svårigheter (Kulbrandstad, 2003; Lindberg, 2007; Nat-
ion, 2001). Eftersom ämnesspecifika ord och uttryck ofta markeras i lärome-
del eller förklaras av lärare, menar Lindberg (2006, s. 66–68) att det snarare 
kan vara ämnesspecifika ord som inte betraktas som ämnesspecifika eller 
andra skriftspråkliga ämnesneutrala ord som orsakar störst svårigheter. Vidare 
menar Lindberg att till synes kända ord kan vara utmanande, t.ex. ord som har 
samma form utan att ha samma betydelse eller att ett ord används i metaforisk 
betydelse. Kulbrandstad (2003) visar i sin närstudie av fyra andraspråkselever 
i åk 8 i Norge som läste ur en samhällskunskapsbok, hur deras bristande ord-
förståelse av t.ex. metaforiska uttryck som ”medaljens baksida” försvårade 
läsförståelsen eftersom de inte tolkade uttryckets överförda betydelse. Emel-
lertid kan ett alltför stort fokus på förståelsen av enskilda ord ske på bekostnad 
av en djupare förståelse av texten i stort, vilket en av de elever som deltog i 
Kulbrandstads studie exemplifierade. Kulbrandstad konstaterar att andra-
språkselevernas läsning överlag var alltför textnära och inriktad på att läsa på 
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raden, vilket gjorde att de inte tränades i att inferera och läsa mellan raderna 
och på så vis få en djupare förståelse av texten.  

Olvegård (2014) undersökte andraspråkselevers utmaningar i historieläro-
medel på gymnasiet. Hon menar att långa ord som ofta ingår i komplexa 
nominalgrupper, nominaliseringar som döljer deltagare och processer, namn 
på platser och personer, taxonomiska relationer (lexikala referenser), implicita 
referenser och passiva konstruktioner kan vara särskilt utmanande för andra-
språkselever. De språkliga utmaningar som typiskt finns i naturvetenskapligt 
skriftspråk är väl beforskade, inte minst från ett SFL-perspektiv (Doran, 2017; 
Edling, 2006; Fang, 2006, 2008; Fang & Schleppegrell, 2008; Halliday & 
Martin, 1993; Johansson Kokkinakis & Frändberg, 2013, Martin, 2013; Ny-
gård Larsson, 2011; Persson, 2016; Ribeck, 2015; Veel, 1997). I denna av-
handlingsstudie beskrivs det naturvetenskapliga skriftspråket som ett förtätat 
och specialiserat ämnesspråk, som särskilt utmanar andraspråkselever. 

 Bearbetningar av naturvetenskapligt språk och 
ämnesinnehåll  

I detta avsnitt redogörs för hur naturvetenskapligt språk och ämnesinnehåll 
bearbetats, och i synnerhet hur läromedelstexter bearbetats i språkligt hetero-
gena klassrum.  

Avsnittet inleds med studier om textnära och utvidgade textsamtal. Där-
efter redogörs för några verbalspråkliga resurser som visats centrala när na-
turvetenskapligt språk och ämnesinnehåll bearbetats, såsom vardagsspråk/var-
dagskunskap, brobyggande rörelser, metaspråkande och flerspråkighet. 

3.2.1 Textnära och utvidgade textsamtal 
Cummins (2016) betonar att andraspråkselever gynnas av att i textsamtal utgå 
från de kunskaper, erfarenheter och språkliga uttryck eleverna redan har. Sam-
tidigt menar Hedman och Magnusson (2017) och Olvegård (2014, 2016) att 
de textsamtal som är förankrade i texten är särskilt centrala för andraspråks-
elever p.g.a. att man via dessa textnära samtal kan få kunskap om hur olika 
elever utmanas i mötet med en viss text, samt erbjuda den lässtöttning som 
olika elever är i behov av. Att andraspråkselever gynnas av en textnära läsning 
motiveras också utifrån att eleverna behöver en läsning, som synliggör vilken 
lexikogrammatik som används för att uttrycka vilken betydelse (de Oliverira 
& Schleppegrell, 2015).  

Liberg, af Geijerstam och Folkeryd (2010, 2011), som framförallt beforskat 
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elever som lär på sitt förstaspråk, varnar utifrån sin textrörlighetsmodell11 för 
en alltför textnära läsning då elever bara ytligt läser upp vad som står i texten. 
Istället förespråkar de ett vidgat textsamtal där eleven inte bara rör sig i texten, 
utan också relaterar det lästa till andra texter och egna erfarenheter. af Geijer-
stam (2006) och Liberg m.fl. (2010) skriver att när det lästa relateras till ele-
vernas vardagsspråk och vardagserfarenheter möjliggörs ett brobyggande 
mellan vardagsspråk/vardagskunskaper och specialiserade språk/speciali-
serade kunskaper, som kan främja elevers meningsskapande.  

Lindholm (2016) exemplifierar i sin observationsstudie hur tre lärare i sina 
respektive ämnen svenska som andraspråk, biologi och religion anpassade 
textarbetet till de flerspråkiga mellanstadieelevernas förutsättningar och be-
hov. Lärarna var särskilt angelägna om att reda ut betydelser av ämnesspeci-
fika ord, och biologiläraren betonade dessutom att läromedelstextens ord be-
hövde läsas och förstås i sitt sammanhang. När begreppet ”mikroorganism” 
kom upp och en elev associerade till mikrovågsugn, uppmanades eleven att 
återgå till ordets betydelse i läromedelstexten. Olvegård (2014), som beforskat 
andraspråkselevers uttryckta läsförståelse i relation till läromedelstexter i 
historia på gymnasiet, manar också i likhet med biologiläraren i Lindholms 
(2016) studie till försiktighet när elever associerar utifrån läromedelstexter. 
Olvegård skriver att flera andraspråksläsare använde egna erfarenheter och ti-
digare kunskaper så att de ledde till ”mindre relevanta tolkningsspår” (Olve-
gård, 2014, s. 233).    

Troligen har andraspråkselever generellt större behov av en textnära läs-
ning än förstaspråkseleverna, eftersom de i större utsträckning behöver foku-
sera målspråket. Andraspråkselever har emellertid väldigt olika behov beträf-
fande läsning (Grabe, 2009; Olvegård, 2014, 2016). Vissa har större behov av 
en textnära läsning än andra: 

Medan en elev behöver lotsas för att komma framåt i texten, behöver en annan 
uppmuntras att gå djupare ner i texten för att lokalisera information som hen 
kan ha nytta av i sin tolkning. En tredje elev, som redan använder texten för att 
hitta ledtrådar och som visar att hen kan omvärdera svar, behöver främst stött-
ning för att kunna utveckla sina svar och för att öka sitt kritiska och analytiska 
förhållningssätt till texten. (Olvegård, 2016, s. 164f)  

 
Lärare utmanas i och med andraspråkselevernas olika behov av lässtöttning.  

                                                        
 
11 Liberg m.fl. (2010, 2011) analyserar elevers uttryckta textrörlighet som textbaserad, utåtrik-
tad och interaktiv. Förutom att undersöka elevers uttryckta textrörlighet (Bergh Nestlog, 2012; 
Edling, 2006; af Geijerstam, 2006; Hedman & Magnusson, 2017; Olvegård, 2014) har textrör-
lighetsmodellen använts för att undersöka hur textrörliga textsamtal är (Hallesson, 2015; Visén, 
2015). Eftersom jag varken undersöker om elever förmår att samtala om den lästa texten på 
flera olika sätt eller ges förutsättningar för att uttrycka eller utveckla en god textrörlighet, an-
vänds inte textrörlighetsmodellen i avhandlingsstudien. 
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3.2.2 Vardagsspråk/vardagskunskap 
Tidigare forskning visar att vardagsspråket varit en tillgång när elever lär sig 
naturvetenskapliga begrepp/fenomen (Brown & Ryoo, 2008; Brown & Spang, 
2008; Ryoo, 2015; Weinburgh m.fl., 2014). Brown och Ryoo (2008) och Ryoo 
(2015) visar i sina web-baserade designstudier att vardagsspråket huvudsakli-
gen fungerade som en resurs, när eleverna i åk 5 i USA lärde sig ämnesinne-
hållet på ett vardagligare språk innan de naturvetenskapliga begreppen intro-
ducerades. Ryoo (2015, s. 40) förklarar att vardagsspråksanvändningen “pro-
vided ELLs [English Language Learners, min kommentar] with a helpful re-
source to understand complex scientific phenomena without the burden of 
technical vocabulary. This resource was used by the ELLs to build a bridge 
between their scientific knowledge and content-specific terms”. 

När läromedelstexter ”packats upp” i undervisningssammanhang på ett 
textnära vis, har SFL-analyser av lexikogrammatiken visat att betydelsen ut-
trycks mindre abstrakt (Nygård Larsson, 2011; Sellgren, 2011), mindre tek-
niskt (Sellgren 2011), mindre kontextreducerat (Nygård Larsson, 2011), 
mindre inkongruent (Nygård Larsson, 2011; Sellgren, 2011; Young & 
Nguyen, 2002) och mindre objektivt och distanserat (Young & Nguyen, 2002) 
i talet om texten. Young och Nguyen (2002) jämförde, i en klass där eleverna 
var 17–18 år i USA, hur fysikläromedelstextens ämnesinnehåll uttrycktes i 
läromedelstexten och i samtalet om texten. I textboken uttrycktes ämnesinne-
hållet betydligt mer objektivt och distanserat än i talet om texten, p.g.a. att den 
skrivna texten i högre utsträckning använde passiv form, tredje person, rela-
tionella processer, nominaliseringar och tekniska termer för att uttrycka äm-
nes-innehållet. Maton (2013) menar att det är vanligt att ämneslärare ”packar 
upp” och förenklar tekniska termer i texter, så att betydelsen blir mindre ab-
strakt och mer kontextberoende. Däremot är det mindre vanligt att lärare sedan 
återgår till termernas mer abstrakta och kontextreducerade betydelser. Vidare 
menar Maton att när tekniska termer ”packas upp”, förklaras ofta bara en 
aspekt av begreppet. Detta innebär att termerna, som ofta rymmer djupare be-
tydelser i form av taxonomier eller processer, bara blir delvis uppackade. Om 
ämneslärare återgår till de tekniska termerna efter att de förklarats, lämnas 
elever inte endast med vardagskunskapen och vardagsformuleringarna.  

När läraren i Ekvalls (2010, s. 79) studie talade om läromedelstextens äm-
nesinnehåll med eleverna använde hon sällan vardagsanknytningar, vilket hon 
motiverade med att ”vardagsanknytningen kan skymma viktigare stoff”. Var-
dagsspråket har också använts för att uttrycka alternativa föreställningar, som 
inte överensstämt med de naturvetenskapliga (Mortimer & Scott, 2003).  

3.2.3 Brobyggande rörelser  
Att nya kunskaper byggs utifrån den nivå eleverna befinner sig på och utgår 
från de språkliga uttryck eleverna innehar, gör att lärandet sker i brobyggandet 
mellan det som elever är bekanta med och kan uttrycka och det nya som de 
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ännu inte har erfarit eller på egen hand kan förstå eller uttrycka. Knain (2015) 
menar att det lärande som leder till ökade möjligheter att delta i ämnesunder-
visningen förutsätter interaktion mellan elevernas bekanta vardagliga diskurs 
och den mer obekanta ämnesdiskursen. I brobyggandet finns ett förhandlings-
utrymme som erbjuder en rörelse mellan den naturvetenskapliga och elevernas 
vardagliga diskurs.  

Rörelserna mellan elevers vardagsspråk/vardagskunskap och naturveten-
skapligt ämnesspråk/ämneskunskap, har visat sig ge andraspråkselever ökad 
tillgång till det naturvetenskapliga ämnesinnehållet och ämnesspråket. Bro-
byggande rörelser har benämnts som semantiska vågor (Martin, 2013; Maton, 
2013; Nygård Larsson & Jakobsson, 2017), mellanspråklighet (Olander, 
2010), registerskiften (Gibbons, 2006; Jakobson, Danielsson, Axelsson & 
Uddling, 2018), hybridspråk (Gibbons, 2006; Lemke, 1990) och dubbelt tal 
(Brown & Spang, 2008). Nygård Larssons (2011) diskursiva rörlighet gäller 
förmågan att röra sig mellan och inom olika diskurser och modaliteter. 

I Brown och Spangs (2008) observationer av en lärare som undervisade en 
klass i åk 5 i USA, upptäcktes mängder av inbäddade definitioner under på-
gående samtal. De inbäddade definitionerna, som också kallades dubbelt tal, 
var synonyma uttryck som ”It`s in order. Things are classified” (721), mer 
tydliga definitioner som ”fossil fuels are organisms that are burned for energy” 
(725f) eller vardagliga exempel på vad man menar med en naturvetenskaplig 
term som ”function… like you…your brain tells, if you [sic!] about to move 
your arm to your nerves” (727f). Troligtvis var det lärarens dubbla tal, som 
användes i syfte att inkludera eleverna och skapa broar mellan vardagliga och 
ämnesspecifika uttryckssätt, som gjorde att även eleverna anammade detta 
växelvisa sätt att kommunicera.  

Gibbons (2006) observerade klassrumsinteraktionen mellan lärare och and-
raspråkselever i åk 5 i Australien när de hade naturvetenskaplig undervisning. 
Hon fann en brobyggande diskurs som hon beskriver som ”a kind of code-
switching as the everyday and formal codes mesh together in a hybrid register” 
(ibid., s. 30f). Den brobyggande diskursen stöttade andraspråkselevernas lex-
ikogrammatiska utveckling, vilket innebar att eleverna lärde sig uttrycka det 
naturvetenskapliga ämnesinnehållet med ett mer vardagsfrämmande och 
skriftspråkslikt register.  

Nygård Larsson (2011) observerade hur läromedelstexter bearbetades i en 
gymnasieklass, där ungefär hälften av eleverna var andraspråkstalare. De ver-
balspråkliga växlingarna exemplifierades av Nygård Larsson (2011, s. 213) 
med ”andas-tar upp syre-syreförsörjning” och de multimodala med att natu-
ralistiska konkreta färgfotografier användes före mer schematiska och ab-
strakta bilder av samma objekt, dvs. att mer vardagliga och mer vetenskapliga 
representationer visade ”samma” objekt (ibid., s. 179f). Enligt Nygård Lars-
son innebar de meningsskapande diskursiva rörelserna en rörelse mellan kon-
kretion och abstraktion samt en rörelse mellan specificering och generali-
sering. 
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Sellgren (2011a) undersökte via en intervention hur flerspråkiga elever, 
däribland flera andraspråkselever, i en åk 6 klass dekonstruerade och sedan 
konstruerade en förklarande text i skolämnet geografi12. Först dekonstruerades 
läromedelstexten i helklass. Sedan följde en gemensam textkonstruktion, var-
efter eleverna i smågrupper talade om ämnesinnehållet och slutligen skrev 
egna förklarande texter. I textdekonstruktionen, liksom i smågrupperna, syn-
liggjordes processer och deltagare. I smågruppsamtalen, inför elevernas indi-
viduella skrivande, packade eleverna åter ihop ämnesinnehållet och eleverna 
omformulerade också varandras yttranden så att de blev mer eller mindre ab-
strakta och tekniska. Smågrupper kan således utgöra den arena där andra-
språkselever prövar att uttrycka sig mer eller mindre abstrakt och tekniskt på 
målspråket. 

Genom att växla fram och tillbaka mellan vardagliga och mer skolinriktade 
register kan ämnesspråket utvecklas och eleverna erhålla en djupare förståelse 
av ämnesinnehållet. Nygård Larsson och Jakobsson (2017) framhåller att lä-
rares brobyggande rörelser kan betraktas som en särskild kompetens och att 
lärare, i ett medierande didaktiskt syfte, kan utveckla sin förmåga att medvetet 
och explicit röra sig mellan olika register och diskurser för att eleverna mer 
effektivt ska göra ämnesspråket och innehållet till sitt. 

De brobyggande rörelserna kan emellertid utmana de elever som ännu inte 
lärt sig skilja på vardagsspråk/vardagskunskap och ämnesspråk/ämneskun-
skap. Exempelvis visar Persson (2016) att de högpresterande eleverna hade 
lättare att hantera de TIMSS-uppgifter som placerats i en vardaglig kontext, 
eftersom dessa elever enklare hanterade skiftet mellan ämnes- och vardags-
kontexten.  

3.2.4 Metaspråkande 
Flera interventionsstudier visar hur elevers språk- och ämneslärande utveck-
lats i naturvetenskapliga klassrum genom att lärarna talade om hur lexiko-
grammatiken skapar betydelse (t.ex. Forey & Cheung, 2019; Gebhard, Chen 
& Britton, 2014; Huang, 2004; Lo, Lin & Cheung, 2018; Macken-Horarik, 
2002; Macnaught, Maton, Martin & Matruglio, 2013). Macnaught m.fl. 
(2013) skriver om åtta biologilärare i Australien, som lärde sig undervisa om 
ämnesspecifika ord, ideationella grammatiska metaforer samt genrer för att i 
nästa steg konstruera ämnestexter tillsammans med eleverna som var 16–17 
år. Macnaught m.fl. kunde se hur elevernas biologispråk blev alltmer ämnes-
specifikt och deras slutsatser är att elever behöver explicit undervisning kring 
det språk som konstruerar de ämnesspecifika kunskaperna, vilket då förutsät-
ter användandet av ett metaspråk. Forey och Cheung (2019) visar hur lärarnas 

                                                        
 
12 Dekonstruktionen, den gemensamma konstruktionen och elevernas individuella skrivande är 
alla delar av genrepedagogikens cirkelmodell. Sellgren (2011, s. 19) skriver att i Sverige utgår 
skolämnet geografi delvis från den naturvetenskapliga disciplinen. 
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metaspråkande i fysikundervisningen på en hel skola i Storbritannien avsevärt 
utvecklade elevernas skrivande och ämneskunskaper i fysik. Eleverna var 
mellan 11–18 år och hälften av eleverna var andraspråkselever. Gebhard m.fl. 
(2014) visar i sin longitudinella studie från USA hur en lärares metaspråkande 
om genre, processer, deltagare och nominaliseringar, bidrog till att andra-
språkseleverna i åk 3 avsevärt förbättrade sitt läsande och skrivande av aka-
demiska texter. Metaspråkandet gav eleverna verktyg att dekonstruera och 
själva konstruera akademiska texter. 

SFL-forskare har också visat hur ämneslärare i naturvetenskap kan bear-
beta läromedelstexters språk och ämnesinnehåll via SFL:s metaspråk (Fang 
2006, 2008; Fang & Schleppegrell, 2008). Sellgren (2011a) visar hur en ex-
plicit undervisning av läromedelstexters kausala samband troligen bidrog till 
att eleverna själva uttryckte inkongruenta samband som ”orsaken” och ”gör 
att”.  

Jakobson och Axelsson (2017) visar emellertid hur en fysiklärare i en fler-
språkig åk 5-klass använde SFL:s metaspråk åtskilt från ämnesinnehållet, var-
för metaspråkandet i sig inte utvecklade elevernas ämneslärande. Likaså re-
dogör Walldén (2019) för hur en lärares fokus på genrestruktur och vissa sam-
bandsord, i geografiundervisningen i åk 6, inte gav eleverna ökade förutsätt-
ningar att lära sig geografi. Det finns alltså en risk att metaspråk används 
isolerat från ämnesinnehållet. 

3.2.5 Flerspråkighet 
Tidigare forskning konstaterar att elevers flerspråkighet erbjuder ökade möj-
ligheter till deltagande och lärande i naturvetenskaplig ämnesundervisning 
(t.ex. Clark, Touchman, Martinez-Garza, Ramirez-Marin & Skjerping Drews, 
2012; Karlsson, Nygård Larsson & Jakobsson, 2016, 2018; Lin & Lo, 2017). 
Clark m.fl. (2012) visar att de elever i de tre åk 8-klasser som erbjöds språk-
stöd på sitt förstaspråk, under det att de läste faktatexter i biologi på sitt and-
raspråk, utvecklade djupare ämneskunskaper än de andraspråkselever som 
inte hade erbjudits språkstöd. 

Vidare kan transspråkande, dvs. växlandet mellan elevens flerspråkiga re-
surser, öka elevens lärandemöjligheter när det används för att röra sig mellan 
vardagsspråk/vardagskunskap och naturvetenskapligt ämnesspråk/ämneskun-
skap. I Karlsson m.fl. (2016, s. 38) beskrivs ”elevens vardagliga, konkreta 
upplevelse av världen och den naturorienterande, ämnesspecifika diskursen 
eleverna möter i undervisningssammanhang”. Vidare skriver de på s. 40 att 
”Genom att konkretisera ämnesinnehållet till mer vardagliga händelser och 
upplevelser, som är unika för varje elev, skapar eleverna förståelse för det ab-
strakta och de vardagliga erfarenheterna kan bli resurser i lärprocessen”. Både 
i Karlsson m.fl. (2016) och Karlsson m.fl. (2018) visas hur nyanlända mellan-
stadieelever, via modersmålet, förklarade och länkade de svenska abstrakta 
ämnesspecifika begreppen till ett vardagligare språkbruk och konkretare var-
dagserfarenheter. De nyanlända elevernas parallella användning av svenska 
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och modersmål ökade därmed deras diskursiva rörlighet, dvs. rörelsen mellan 
en vardaglig och en naturvetenskaplig diskurs, och därmed deras lärandemöj-
ligheter. Lin och Lo (2017) studerade två klasser med 14–15 åriga elever som 
undervisades på engelska i biologi i Hong Kong. Tillsammans med sina lärare 
utvecklade eleverna tematiska mönster och ett akademiskt språkbruk. Som re-
surs användes bl.a. elevernas gemensamma modersmål, kantonesiska, för att 
länka deras vardagliga språk med det naturvetenskapliga språket. 

Elevers bruk av sin flerspråkighet ger emellertid inte alltid en ökad tillgång 
till det naturvetenskapliga ämnesinnehållet och språket. Resultatet i en studie 
av Ünsal m.fl. (2016) visar att en elev översatte det naturvetenskapliga be-
greppet ”lösning” på svenska till det mer närliggande och vardagliga ”lösning 
på ett problem” på turkiska. 

 Avhandlingens bidrag 
I flertalet internationella studier har elever och lärare samma första- och and-
raspråk. I Skolforskningsinstitutets (2018) systematiska översikt framhålls att 
det finns få praxisnära studier kring språk- och kunskapsutveckling i natur-
vetenskapliga högstadie- och gymnasieklassrum med övervägande elever som 
har olika modersmål.  

Tidigare forskning visar att ämneslärarnas språkliga fokus i språkligt 
heterogena naturvetenskapliga klassrum varit alltför begränsat. Studier som 
undersökt lärares uttryckta syn på språk och lärande i relation till deras didak-
tiska val har framförallt visat lärarnas begränsade förståelse av vad ett natur-
vetenskapligt ämnesspråk är och hur det kan undervisas för att stärka elevers 
ämneslärande (Kouns, 2014; Richardson Bruna m.fl., 2007, 2010; Seah, 2016; 
Wilson & Jesson, 2018). Ämneslärarna har huvudsakligen fokuserat ämnes-
specifika ord (Creese, 2005; Msimanga & Erduran, 2018; Richardson Bruna 
m.fl., 2007, 2010; Seah, 2016; Wilson & Jesson, 2018), och inte övergången 
från ett vardagligt till ett mer självbärande naturvetenskapligt ämnesspråk 
(Axelsson & Jakobson, 2010; Hägerfelth, 2004; Jakobson & Axelsson, 2012; 
Kouns, 2010, 2014). Det behövs mer forskning kring hur ett språkligt fokus 
integreras i naturvetenskaplig ämnesundervisning så att det stödjer andra-
språkselevers språk- och kunskapsutveckling (Jakobson & Axelsson, 2017; 
Seifeddine Ehdwall & Wickman, 2018; Weinburgh m.fl., 2014). 

Forskningsgenomgången visar att textsamtal haft en undanskymd plats 
samt undervisats implicit i naturvetenskapliga klassrum (t.ex. Hipkiss, 2014; 
Mindedal, 2011), vilket bl.a. inneburit att läromedelstexter sällan använts för 
explicit textarbete. Överlag finns få etnografiskt inriktade studier av hur läro-
medelstexters språk och ämnesinnehåll bearbetas i språkligt heterogena natur-
vetenskapliga klassrum (t.ex. Nygård Larsson, 2011).  

Genomgången av tidigare forskning visar att det finns rika beskrivningar 
av läromedelstexters utmaningar (Doran, 2017; Edling, 2006; Fang, 2006, 
2008; Fang & Schleppegrell, 2008; Halliday & Martin, 1993; Johansson 
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Kokkinakis & Frändberg, 2013, Martin, 2013; Nygård Larsson, 2011; Ribeck, 
2015; Veel, 1997). Däremot finns färre studier som rör läromedelstexternas 
utmaningar i klassrummet, när lärare i interaktion med sina elever bearbetar 
läromedelstexternas språk och ämnesinnehåll. Mitt bidrag är att visa på äm-
neslärares didaktiska val i samband med textsamtal i språkligt heterogena fy-
sikklassrum, där flera elever är andraspråkselever. Min undersökning av två 
lärare, som själva uttryckt att de har ett språkligt fokus i ämnesundervisningen 
och vana att undervisa i språkligt heterogena klassrum, förväntas bidra med 
ny kunskap om hur lärare i naturvetenskap i interaktion med sina elever han-
terar fysikundervisningens textsamtal.  
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4. Material och metod  

I detta kapitel redogörs först för hur datainsamlingen genomförts. Därefter be-
skrivs hur materialet har bearbetats och vilka övergripande analyser som an-
vänts. För att underlätta läsbarheten, beskrivs analysmetoderna mer utförligt i 
nära anslutning till resultatredovisningarna, dvs. i kapitel 5, 6, 7 och 8. Sist i 
kapitlet redogörs för den forskningsetik som beaktats, i synnerhet i relation till 
studiens deltagare. 

 Datainsamlingen 
Datainsamlingen gjordes inom ramen för forskningsprojektet Flerspråkiga 
elevers meningsskapande i skolämnena biologi och fysik – en tvärvetenskaplig 
studie av ämne och språk (FEM). Data samlades in från två lärmiljöer, på två 
olika skolor. Den första insamlingsperioden pågick i nio veckor, hösten 2014, 
i en mellanstadieklass (åk 5) på Korallskolan. Den andra perioden varade i sju 
veckor, våren 2015, i en högstadieklass (åk 8) på Glimmerskolan. För att få 
en djup förståelse för undervisningens kontext följdes hela fysikteman. Båda 
lärarna undervisade i fysik under insamlingsperioden, vilket gjorde att fysik 
observerades i båda klassrummen och därmed fokuserades i avhandlingsar-
betet.13 

Datainsamlingens etnografiska ansats syns genom att materialet skapades 
via ett deltagande i naturliga lärmiljöer, dvs. i två språkligt heterogena fysik-
klassrum. Lärares och elevers språkanvändning studeras alltså i det samman-
hang där den naturligt förekommer. De metoder som användes för datain-
samlingen var klassrumsobservationer samt semistrukturerade intervjuer med 
de undervisande lärarna. Klassrumsobservationerna dokumenterades med 
hjälp av videoinspelningar, audioinspelningar, digitala foton, insamling av 
elevers prov och anteckningshäften samt de arbetsblad och läromedelstexter 
som användes under lektionerna. De semistrukturerade intervjuerna audioin-
spelades. Att data samlades in på en mängd olika sätt (Figur 4.1) och under 
längre perioder visar också på datainsamlingens etnografiska ansats.  

                                                        
 
13 Projektet samlade dessutom in data, under fem veckor, i ett åk 8-klassrum i skolämnet biologi. 
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Figur 4.1: Datainsamling 

 
Genom att något betraktas ur mer än ett perspektiv kan förståelsen av det som 
studeras bekräftas och/eller kompletteras, dvs. en triangulering blir möjlig 
(Coe, 2012; Stake, 1995). Klassrumsobservationerna visar på vilket sätt lä-
rarna stöttar eleverna och de semistrukturerade intervjuerna visar hur lärarna 
själva uttrycker att de stöttar eleverna. Lärarnas uttalanden ger därtill en större 
insikt i varför lärarna gör som de gör.  

Textsamtalen i åk 5 respektive åk 8 är att betrakta som fallstudier i och med 
att ett fåtal, naturliga och avgränsade miljöer undersöks med hjälp av flera 
olika insamlingsmetoder samt att jag har en strävan att förstå textsamtalen på 
djupet (Ashley, 2012; Stake, 1995). Stake (1995, s. xi) definierar fallstudien 
som ”the study of the particularity and complexity of a single case, coming to 
understand its activity within important circumstances”. Då textsamtalen sker 
på olika skolor med olika lärare som har olika utbildning och elever i olika 
årskurser som nått olika grad av kunskap, kognitiv mognad och språkutveck-
ling förväntas de visa olika utformning. De två fallen kan alltså inte enkelt 
jämföras med varandra. Däremot kan unika detaljer synliggöras när två olika 
fall fokuseras.  

4.1.1 Urval och möte på skolorna 
I urvalet prioriterades mellan- och högstadieskolor som hade en hög andel ele-
ver med annat modersmål än svenska. Vid kontakt med de prioriterade sko-
lorna framkom, via tidigare kontakter, att det fanns lärare som undervisade i 
naturvetenskapliga ämnen och som sades ha ett språkligt fokus i ämnesunder-
visningen. Under intervjuerna uttryckte lärarna själva att de hade ett språkligt 
fokus i ämnesundervisningen.  

Beträffande eleverna valde projektet att följa åk 5 samt åk 8, då dessa elever 
befinner sig mitt i stadierna och varken står i färd med att byta eller just har 
påbörjat ett nytt stadium. Därmed förväntades lärare och elever i åk 5 och 8 
efter ett år på respektive stadium vara bekanta med ämne och arbetssätt. 

Urval av lärare och deras undervisningsgrupp gjordes genom en blandning 
av ett ändamålsenligt urval, som förväntades ge kunskap om hur elever i 
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språkligt heterogena klassrum skapade mening i fysikundervisningen i åk 5 
och 8 i en lärandemiljö som präglades av ett språkligt fokus i ämnesundervis-
ningen, samt ett bekvämlighetsurval där tidigare kontakter användes (Coe, 
2012, s. 49).  

Skolorna och lärarna tillfrågades, via mejl, om de ville delta i studien. Där-
efter bokades ett möte på skolorna där studien presenterades av hela projekt-
gruppen för lärare och rektor, i god tid innan datainsamlingen startade.  

4.1.2 Åk 5 på Korallskolan 
Läraren som undervisade i åk 5-klassen var utbildad i matematik och NO (na-
turorienterande ämnen), år 1–7, samt i sva (svenska som andraspråk). Hon 
hade dessutom genomgått en kompetensutveckling i genrepedagogik och hade 
många års erfarenhet av att ha arbetat i språkligt heterogena klasser. Den un-
dervisande läraren på Korallskolan kallas i denna studie för Karin. Vid några 
lektioner deltog ytterligare en lärare som assisterade i klassrummet. Under fy-
siklektionerna förekom ingen studiehandledning på modersmålet eller sam-
verkan med sva-lärare. 

Datainsamlingen ägde rum hösten 2014, när klassen under nio veckor un-
dervisades i temat ”Mäta tid” i fysik. Med hjälp av NTA (Naturvetenskap och 
Teknik för Alla)14 anlade läraren under temaperioden ett undersökande arbets-
sätt i fysikundervisningen. Det undervisningsmaterial som NTA tillhandahål-
ler består av en lärarhandledning (Naturvetenskap och Teknik för Alla-NTA. 
Mäta tid-Handledning för lärare, 2005), elevhandledning (Naturvetenskap 
och Teknik för Alla-NTA. Mäta tid-Handledning för elever, 2004) samt det 
material som eleverna behöver för att kunna genomföra temats uppdrag. 

Datainsamlingen i åk 5 genomfördes med hjälp av audioinspelningar, vi-
deoinspelningar, digitala foton samt ett insamlande av elevernas antecknings-
böcker, prov, arbetsblad och kopierade läromedelstexter. Ljudinspelningarna 
genomfördes genom att en diktafon hängdes runt lärarens hals och fyra andra 
lades på bänkarna mellan fyra elevpar. Ljudkvaliteten beträffande lärarens tal 
var mycket god. Däremot var det ibland svårt att uppfatta elevers tal under 
smågruppsarbeten, vilket bl.a. berodde på störande bakgrundssorl från klass-
kamraterna i kombination med att vissa elever talade ganska tyst. 

Videoinspelningarna gjordes med två stationära kameror, som stod längst 
bak i klassrummet. Huvudkameran följde läraren och lärarens interaktion med 
eleverna och den andra följde två fokuselever15 som satt bredvid varandra. Hu-
vudkameran var placerad på stativ längst bak i klassrummet för att ge en stadig 

                                                        
 
14 NTA kommer ursprungligen från Science and Technology for Children i USA och har modi-
fierats för att passa svenska förhållanden.  
15 Fokuseleverna valdes ut av den undervisande läraren för att vara medelpresterare. Eftersom 
min studie inte har ett särskilt intresse för fokuseleverna behandlas de inte ytterligare i material- 
och metodbeskrivningen. 
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bild, utan att varken störa eleverna eller undervisningsmiljön alltför mycket, 
men också för att undvika att filma ansiktena på de elever som inte deltog i 
studien. Figur 4.2 visar huvudkamerans placering vid helklassundervisning.  

 
Figur 4.2: Huvudkamerans placering i åk 5-klassen 

 
Digitala foton togs på tavelanteckningar, artefakter, elevtexter, aktiviteter 
samt de texter och bilder som läraren visade via projektorn. Vid datain-
samlingen deltog oftast två forskare. Jag deltog vid 18 av 22 observationstill-
fällen och av dessa 22 var 7 i halvklass. Vid halvklass följdes den grupp som 
fokuseleverna tillhörde. Tabell 4:1 ger en översikt över datainsamlingen i åk 
5-klassen hösten 2014. 
 
Tabell 4.1: Översikt över insamlat material i åk 5-klassen 

Insamlat material från Karin och åk 5 Antal Tid 
Observationstillfällen 22   
Videofilmer (2 filmer från varje lektion) * 37  32h, 4m 
Ljudinspelningar (5 ljudfiler vid varje lektion) 
** 

107  93h, 10m 

Digitala foton ca 800  - 
Elevers anteckningshäften och prov 13/16 anteckningshäften 

30/32 prov 
- 

Arbetsblad och läromedelstexter 22 sidor arbetsblad,  
9 sidor läromedelstexter  

- 

Intervjutillfälle med läraren 1 - 
Ljudinspelning 1 33m 

* Under den näst sista veckan videofilmades inte eleverna och vid ytterligare ett tillfälle finns 
bara en film.  
** Vid den sista lektionen gjordes inga ljudinspelningar. Ytterligare 4 ljudfiler saknas, vilket 
berodde på att ljudupptagningen inte fungerade. 
 
Sammantaget deltog 16 av klassens 21 elever, 8 pojkar och 8 flickor. För att 
visa klassens heterogenitet tillfrågades de 16 eleverna, i anslutning till en lekt-
ion via en enkät, om vilka språk de talade hemma samt hur många år de gått i 
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svensk skola. Samtliga elever i åk 5-klassen angav att de talade fler än ett 
språk hemma. Ingen elev angav att de bara talade svenska hemma. 4 elever 
uppgav att de talade fler än två språk hemma. De språk som klassens elever 
talade hemma var arabiska, bulgariska, engelska, franska, mongoliska, soma-
liska, svenska, syrianska och turkiska. 2 elever var nyanlända, dvs. de hade 
gått mindre än 4 år i svensk skola. Den ena hade gått i svensk skola i 1 år och 
2 månader och den andra hade gått 2 år i svensk skola. Ytterligare en elev hade 
inte gått alla 5, utan endast 4 år, i svensk grundskola. På de ljudinspelningar 
som rörde textsamtalen hördes uteslutande svenska. 

Förutom klassrumsobservationerna genomförde jag också en semistruktu-
rerad intervju (Bernard, 1994; Borg, 2006) med den undervisande läraren Ka-
rin. Intervjumetoden valdes p.g.a. dess flexibilitet i utförandet och möjlighet 
att fördjupa de teman som tas upp av den intervjuade. Intervjun bokades i god 
tid och genomfördes efter observationsperiodens slut, för att inte påverka lä-
rarens sätt att undervisa samt för att jag ville vara väl bekant med lärarens 
undervisningsmiljö innan intervjun tog vid. Intervjun ägde rum i ett konfe-
rensrum på skolan där det var avskilt, lugnt och tyst och det var överenskom-
met att intervjun skulle ta cirka 30 minuter. Intervjun inleddes med frågor om 
lärarens bakgrund och avrundades med frågan om det fanns något ytterligare 
som den intervjuade ville tillägga. Vid den semistrukturerade intervjun använ-
des följande intervjuguide på ett flexibelt vis:  
 

• Hur anpassar du undervisningen till att det är så många flerspråkiga 
elever i klassrummet? Vad gör du? Vad gör du inte? 

• Förenklar du? Förenklar du språket? Hur? 
• Hur stöttar du enskilda elever? 
• Vad består det naturvetenskapliga ämnesspråket av, enligt dig? 
• Försöker du synliggöra och stärka det naturvetenskapliga ämnessprå-

ket? Hur? 
• Hur anser du att eleverna lär sig ämnesspråket? Hur ser du att elever 

lär sig ämnesspråket? 
• Ser du dig som språklärare? Vad är i så fall ditt ansvar? Och vad är 

inte ditt ansvar? 
 
Intervjun audioinspelades och pågick i 33 minuter. Läraren fick stort utrymme 
att utveckla vad vi talade om och ofta ställdes följdfrågor i anknytning till 
lärarens yttranden. I min strävan att vara följsam och lyhörd kom de olika 
”temafrågorna” att få olika stort utrymme.  

Vid ett senare tillfälle svarade Karin, via mejl, på följande fråga ”Vilken 
betydelse och vilken funktion har vardagsspråket i NO-undervisningen?”.  
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4.1.3 Åk 8 på Glimmerskolan 
Läraren som undervisade i åk 8-klassen hade behörighet i att undervisa i bio-
logi, kemi och fysik i åk 4–9, samt i vissa av de naturvetenskapliga ämnena 
på gymnasiet. Han var en erfaren lärare som under flera år arbetat i språkligt 
heterogena klasser. Liksom Karin hade han deltagit i genrepedagogisk kom-
petensutveckling men också kompetensutvecklats i Reciprocal Teaching 
(RT). Den undervisande läraren på Glimmerskolan kallas i studien för Gustav. 
Vid några lektioner fanns ytterligare en lärare som assisterade i klassrummet. 
Under fysiklektionerna förekom ingen studiehandledning på modersmålet el-
ler samverkan med sva-lärare. 

Materialet samlades in våren 2015, när klassen under sju veckor undervi-
sades i temat ”Ljud och ljus” i fysik. Datainsamlingen skedde med hjälp av 
audioinspelningar, videoinspelningar, digitala foton samt insamlande av ele-
vernas anteckningsböcker, prov och de arbetsblad som delades ut av läraren. 
De läromedelstexter som lästes under lektionerna finns också insamlade. 

Ljudinspelningarna genomfördes genom att en diktafon hängdes runt lära-
rens hals och fyra andra lades på bänkarna mellan fyra elevpar. Videoinspel-
ningar gjordes med hjälp av en huvudkamera som stod på stativ längst bak i 
klassrummet och följde lärarens interaktion med eleverna, samt ytterligare en 
kamera som var stationerad längre fram och följde två fokuselever16 som satt 
bredvid varandra. All undervisning skedde i helklass, i två olika salar. Figur 
4.3 visar huvudkamerans placering i den lektionssal som användes vid 12/18 
lektioner. 

 
Figur 4.3: Huvudkamerans placering i åk 8-klassen 

 
Digitala foton togs på tavelanteckningar, artefakter, elevtexter och aktiviteter. 
Dessutom hade Gustav skapat en webbaserad kurs i iTunesU, som innehöll 
beskrivningar av kursmål och mindre delmål, förklaringar av centrala begrepp 
och fenomen, läsanvisningar till läroboken, bifogade dokument (experiment, 
                                                        
 
16 Också här valdes fokuseleverna ut av läraren som medelpresterare. 
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problemuppgifter och bilder), webblänkar till filmer samt nedladdningsbara 
tester och Quizlet. Eleverna kunde också lämna in inlämningsuppgifter och 
delta i inlägg och diskussioner via iTunesU. Det iTunesU-material som använ-
des under lektionerna eller förekom som hemuppgifter finns insamlat.    

Tabell 4.2 ger en översikt över datainsamlingen i åk 8-klassen våren 2015 
och liksom på Korallskolan var det oftast två forskare som samlade in materi-
alet. Jag deltog vid 17 av 18 observationstillfällen.  
 

Tabell 4.2: Översikt över insamlat material i åk 8-klassen 

Insamlat material från Gustav och åk 8 Antal Tid 
Observationstillfällen 18   
Videofilmer (2 filmer från varje lektion) * 35  41h, 50m 
Ljudinspelningar (5 ljudfiler vid varje  
lektion) ** 

73  85h, 40m 

Digitala foton ca 900  - 
Elevers anteckningshäften och prov 15/19 anteckningshäften  

 36/38 prov 
- 

Läromedelstexter och arbetsblad (som inte hör 
samman med iTunesU-kursen) 

14 arbetsblad, 25 sidor från 
Fysik direkt 

- 

iTunesU-kursen - - 
Intervjutillfälle med läraren 1 - 
Ljudinspelning 1 48m 

* Vid ett provtillfälle finns bara en film.  
** Under tre lektioner görs inga ljudinspelningar, däribland de två lektioner då eleverna skrev 
prov. Ytterligare 2 ljudfiler saknas, vilket beror på att ljudupptagningen inte fungerade. 
 
Sammantaget deltog 19 av klassens 22 elever, 11 pojkar och 8 flickor. I an-
slutning till en lektion tillfrågades de 19 eleverna, via en enkät, om vilka språk 
de talade hemma, samt hur många år de hade gått i svensk skola. 16 av 19 
angav att de talade fler än ett språk hemma. 3 elever talade bara svenska 
hemma. 5 elever uppgav att de talade fler än två språk hemma. De språk som 
klassens elever talade hemma var arabiska, bosniska, dari, engelska, franska, 
keldanska, kurdiska, lingala, montenegrinska, persiska, portugisiska, serbiska, 
spanska, svenska, tjeckiska och turkiska. 4 elever var nyanlända. 2 av dessa 
elever hade gått 2 år i svensk skola och 2 hade gått 3 år i svensk skola. Ytter-
ligare 2 elever hade inte gått alla 8 år i svensk grundskola, en elev hade gått 6 
år och en elev hade gått 5 år. På de ljudinspelningar som rörde textsamtalen 
hördes vid sidan av svenska engelska utrop som ”Oh my god”, ”I know” och 
”I don´t understand”. Därtill använde ett elevpar engelska under pararbetet för 
att bearbeta läromedelstexterna. En av eleverna i elevparet använde också 
spanska och portugisiska när han talade högt för sig själv. 

Också på Glimmerskolan genomförde jag en semistrukturerad intervju med 
den undervisande läraren. Intervjun bokades och genomfördes i anslutning till 
det sista observationstillfället, i samma sal där lektionen just hade avslutats. 
Det var avskilt, lugnt och tyst i klassrummet. Intervjun audioinspelades och 
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båda visste att det åtminstone fanns 30 min till förfogande. Också denna in-
tervju inleddes med frågor om lärarens bakgrund och avrundades med frågan 
om det fanns något ytterligare som den intervjuade ville tillägga.  

Med tanke på Gustavs utbildningsbakgrund betonades de språkliga 
aspekterna något mindre i intervjuguiden och temafrågan ”Försöker du syn-
liggöra och stärka det naturvetenskapliga ämnesspråket? Hur?” ströks från in-
tervjuguiden. Följande guide användes på ett flexibelt vis:  

 
• Hur anpassar du undervisningen till att det är så många flerspråkiga 

elever i klassrummet? Vad gör du? Vad gör du inte? 
• Förenklar du? Förenklar du språket? Hur? 
• Vad har vardagsspråket för betydelse och funktion i NO-undervis-

ningen? 
• Hur stöttar du enskilda elever? 
• Vad består det naturvetenskapliga ämnesspråket av, enligt dig? 
• Hur anser du att eleverna lär sig ämnesspråket? Hur ser du att elever 

lär sig ämnesspråket? 
• Ser du dig som språklärare? Vad är i så fall ditt ansvar? Och vad är 

inte ditt ansvar? 
 

Intervjun med Gustav pågick i 48 minuter. Liksom Karin fick Gustav stort 
utrymme att påverka vad vi talade om, vilket bl.a. fick till följd att intervjun 
till viss del handlade om hur man får elever att tänka som naturvetare. Av-
handlingens fokus på textsamtal bestämdes efter det att datainsamlingen var 
avslutad varför intervjufrågorna inte inriktades på just textsamtal. 

4.1.4 Min roll som observatör och intervjuare  
I och med att eleverna och lärarna var informerade om studiens syfte och min 
roll i materialinsamlandet, var min observatörsroll öppen. Kontakten med ele-
verna var kortfattad och relativt formell. Vid några tillfällen blev jag osäker 
på hur deltagande jag skulle vara och inom mig uppkom frågor som ”Ska jag 
fråga eleverna innan jag tar kort på deras texter?” och ”Ska jag hjälpa dem 
mitt i ett experiment när de ber mig?”. Eftersom datainsamlingen krävde att 
jag förflyttade mig i klassrummet samt att det kändes onaturligt att inte alls 
kommunicera med eleverna blev jag till viss del deltagande i min observatörs-
roll. Dock upplevde jag att eleverna i åk 8 var mindre intresserade av mig som 
forskare och sökte mer sällan kontakt än vad eleverna i åk 5 hade gjort. Mitt 
sätt att observera kan kallas reactive observation (Angrosino, 2012, s. 166), 
vilket innebär att den som observerar förklarar sina intentioner och att man till 
viss del deltar i gruppen men som forskare. Sättet att observera motiverades 
av att jag inte ville påverka den naturliga klassrumsmiljön, samtidigt som jag 
ville skapa förtroende gentemot dem som jag observerade. 
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I jämförelse med klassrumsobservationerna var intervjuerna något mer 
styrda. Jag utgick från vissa temafrågor men var också lyhörd för vad infor-
manterna fokuserade. Genom att bekräfta och bygga vidare på de intervjuades 
svar, snarare än att titta på mina frågor, ville jag skapa flyt och naturlighet och 
motivera till ett utforskande berättande där de intervjuade vågade tänka högt 
utan rädsla för att säga ”fel”. Jag var också inriktad på att minska den makt-
symmetri som finns inbäddad i intervjusituationen (Kvale & Brinkman, 2009). 
Kvale (1997) betonar dock att den kunskap som erhålls i intervjuer konstrue-
ras socialt i samspel mellan intervjuaren och den intervjuade. 

Efter ett noggrant lyssnande av den första intervjun visade det sig att jag 
vid några tillfällen signalerat vad jag tyckt och tänkt.17 Jag bestämde mig för 
att vara något mer återhållsam under nästkommande intervju, för att på så sätt 
minska min påverkan (jfr Bernard, 1994). 

4.1.5 Metodologiska överväganden under datainsamlingen 
En fördel med observation är att man kan samla in data om hur människor 
beter sig i en viss miljö, samtidigt som just närvaron av forskaren påverkar 
och förändrar miljön (Borg, 2006). Att Karin i åk 5-klassen anpassade sig efter 
vad hon trodde att forskarna i projektet ville se blev tydligt i slutet av insam-
lingsperioden när läraren spontant sa att det egentligen skulle vara skönt att ha 
en lektion då eleverna klipper och klistrar i sina labbhäften, och att det var 
svårt att ha en oplanerad lektion när man blev filmad. Karin uppgav också att 
en av fokuseleverna (Naihma) varit tystare än vanligt. Till en början syntes att 
några elever i åk 5 påverkades av vår närvaro och viskade, t.ex. för att inte 
höras så tydligt på diktafonerna. Efter hand kom kamerorna och diktafonerna 
att ignoreras alltmer och fördelen med att vi följde temat i nio veckor var att 
vår närvaro tycktes alltmer naturlig. 

Gustav uppgav att eleverna i åk 8-klassen i stort betedde sig som de bru-
kade, men sa samtidigt att några elever hade uttryckt att det var jobbigt med 
diktafonerna och filmningen och att de kände sig lite blyga. Under datain-
samlingens början var det en elev som meddelade att han fortsättningsvis inte 
ville ha någon diktafon på sin bänk. Det är uppenbart att vår närvaro påverkade 
undervisningsmiljön i åk 8, men även i denna klass minskade tillvänjnings-
problemen över tid.  

För att minska observatörseffekten (Borg, 2006; Humphries, 2012) presen-
terades studien för lärare och elever på ett återhållsamt sätt, intervjuades lä-
rarna efter att observationsperioden tagit slut, skedde insamlingsperioden över 

                                                        
 
17 Jag hade bl.a. uttryckt mig evaluerande (”Det är intressant. Det har jag inte tänkt på.”) och 
någon gång fyllde jag på med ett ord för att föra diskussionen vidare (Läraren sa ”Okej vad 
måste jag förstå för att förstå begreppet ekosystem? Eller tid är egentligen också är ju ett” varpå 
jag svarade ”Ja ja abstrakt. Ja” och läraren sa ”Väldigt abstrakta. Det krävs att man fyller be-
greppen med ett innehåll liksom.”). 
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en längre tid samt eftersträvades det att i så liten utsträckning som möjligt 
störa den naturliga klassrumsmiljön. Men samtidigt som observatörseffekten 
skulle minskas, skulle också datainsamlingen visa den interaktion och de ske-
enden som förekom i klassrummet. Videofilmning valdes trots att det är en 
insamlingsmetod som ofta påverkar deltagarna mer än andra metoder (Borg, 
2006). Detta motiverades med att filmningen i högre grad än diktafonerna un-
derlättade ett ”infångande” av den större klassrumskontexten samt möjlig-
gjorde ett studerande av multimodal klassrumsinteraktion. Risken för subjek-
tivitet, dvs. att man som observatör är selektiv i vad som uppfattas som central 
data bl.a. beroende på vad man önskar se eller tidigare har erfarit (Angrosino, 
2012), begränsades också med hjälp av de stationära kamerorna och de utlagda 
diktafonerna då samma lektion kunde undersökas flera gånger samt från flera 
perspektiv. Ljud- och filmupptagningarna ökade också reliabiliteten under 
transkriberingsarbetet då forskarna i projektet i efterhand både kunde se och 
höra vad som skett i klassrummet.  

En konsekvens av att eleverna oftast filmades bakifrån var att fokus ham-
nade på de undervisande lärarna som oftast filmades framifrån, med synliga 
ansiktsuttryck och gester. Lärarfokuset stärktes också via audioinspelningarna 
där lärarnas röster var starkare och lättare att uppfatta än elevrösterna, vilket 
bl.a. hörde samman med att vissa elever talade tyst samt att bakgrundssorlet 
oftare blev högre under elevernas par/grupparbeten. Uppfångandet av lärarnas 
interaktion med eleverna hade eventuellt kunnat bli ännu mer detaljerad med 
hjälp av fler kameror, som då också filmade fler elever. Vidare skulle vi kun-
nat ha haft fler diktafoner, eventuellt hängandes runt elevernas halsar och pla-
cerat de olika smågrupperna längre ifrån varandra så att ljudet från de olika 
smågruppssamtalen inte hade gått in i varandras inspelningar. Men mer arran-
gerade video- och audioinspelningar hade i större utsträckning riskerat att på-
verka den naturliga klassrumsmiljön och var därmed inte aktuella i denna stu-
die. Datainsamlingens utformning kom till viss del att handla om balansen 
mellan att få in reliabel data samtidigt som klassrumsmiljön inte skulle påver-
kas så att validiteten hotades. Filmningen begränsades också med hänsyn till 
de elever som inte deltog i studien. 

Fördelarna med att intervjua de lärare som jag tidigare hade observerat var 
att kontakten redan var etablerad vid intervjutillfället, samt att vi båda kunde 
exemplifiera och förtydliga våra uttalanden utifrån den gemensamma klass-
rumskontexten. Observationerna kom alltså i någon mån att påverka vad jag 
frågade om, men i stort ställde jag vida frågor. Att jag kände till lärarna och 
deras undervisningsmiljöer bidrog troligtvis till att lärarna hade lätt att berätta 
också om de utmaningar som fanns i lärmiljöerna. 

För att få en ännu djupare förståelse för hur lärarna upplevde undervis-
ningsmiljöerna samt hur lärarna uttryckte att de utformade undervisningen för 
eleverna, hade det varit fördelaktigt att genomföra fler intervjuer med de un-
dervisande lärarna (Canh, 2012; Mears, 2012). Med tanke på lärarnas begrän-
sade tid var detta inte möjligt. Om intervjuerna hade gjorts efter att jag av-
gränsat studien till textsamtalen hade jag fått in svar som i större utsträckning 
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rörde lärarnas textbearbetningar, vilket hade kunnat bidra till en ännu djupare 
förståelse för hur lärarna förhöll sig till sina läsdidaktiska val.  

 Materialets bearbetning samt analys 
I 4.2.1 redogörs för hur materialet transkriberats och i 4.2.2 för hur materialet 
har analyserats. 

4.2.1 Från ljudinspelning till text 
Inom ramen för FEM-projektet transkriberades de två intervjuerna och samt-
liga audioinspelningar från klassrumsobservationerna (93h respektive 85h) re-
lativt skriftspråkslikt med punkt, stor bokstav och frågetecken. Detta sätt att 
transkribera valdes för att underlätta läsbarheten.18 Upprepningar, humman-
den, hörbart skratt och längre pauseringar finns med i transkriberingarna, men 
inte betoning. När det inte hörs vilken elev som pratar står det ”X” och i de 
fall det inte uppfattats vad som sägs står det ”ohörbart”.  

Bakgrundssorl och att vissa elever emellanåt talade ganska tyst försvårade 
ibland transkriptionsarbetet. Det finns alltså en risk att några av elevernas ut-
sagor har tolkats fel eller att några av elevrösterna råkat blandas ihop. Tack 
vare filmerna har dock flera oklarheter kring vem som uttalar sig och vad som 
uttalas kunnat korrigeras. Också foton, läromedelstexter och arbetsblad har 
använts för att verifiera vad som sagts på ljudfilerna.  

Under analysarbetet återvände jag till ljud- och filmupptagningarna och i 
vissa fall kom transkriberingarna att korrigeras ytterligare. Det språk som be-
skrivs och behandlas i avhandlingen har transkriberats med hjälp av transkript-
ionsnyckeln:  

 
• (.) kort paus på högst ett par sekunder, därefter stor bokstav 
• (...) längre paus på cirka tre sekunder eller mer, därefter stor bokstav  
• [skratt] metakommentarer  
• (X) oklart vem som uttalar sig 
• (ohörbart) oklart vad som sägs 

 
När jag återger utdrag från klassrumsobservationerna står det ”utdrag x:x” un-
der utsagorna. När jag återger vad Karin eller Gustav sagt i intervjun står det 
”utdrag x:x, intervju med x”. 

                                                        
 
18 Britt Jakobson transkriberade samtliga ljudfiler från åk 5-klassen och vissa från åk 8-klassen. 
De flesta ljudfilerna från åk 8-klassen transkriberades av mig. Britt Jakobsons transkriptioner 
har granskats av mig. Jag transkriberade de båda intervjuerna. 
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4.2.2 Övergripande analysprocesser  
Via filmerna och transkriptionerna identifierades samtliga tillfällen då läro-
medelstexter bearbetades i åk 5-klassen respektive åk 8-klassen. De textsamtal 
som sedan valdes ut för analys är återkommande typer av textsamtal, dvs. text-
samtal som har en liknande utformning och som förekom från två gånger och 
uppåt i det insamlade materialet, och som därmed kan anses vara representa-
tiva för hur respektive lärare bearbetade läromedelstexter. I kapitel 6 och 7 
beskrivs utförligt vilka textsamtal som valdes ut för analys i respektive klass. 

I studien användes både intratextuella analyser, dvs. analyser som rör det 
språk som användes i läromedelstexterna (kapitel 5), samt intertextuella ana-
lyser, dvs. analyser som rör hur läromedelstexterna bearbetades i samtalen om 
texterna (kapitel 6, 7 och 8). De läromedelstexter som analyserades i kapitel 5 
var desamma som användes i de textsamtal som analyserades i kapitel 6, 7 och 
8.  

För att svara på frågan ”Vilka språkliga utmaningar bereder läromedelstex-
terna och finns det en inbördes progression i komplexitetsgrad mellan lärome-
delstexterna?” analyserades först läromedelstexterna (kapitel 5). För att svara 
på frågorna ”Hur bearbetas läromedelstexternas språk och ämnesinnehåll i 
textsamtalen?” och ”Vilka möjligheter erbjuder och vilka begränsningar med-
för textbearbetningarna i att tillgängliggöra läromedelstexternas språk och 
ämnesinnehåll för eleverna?” analyserades därefter hur lärarna i interaktion 
med eleverna bearbetade läromedelstexterna (kapitel 6, 7 och 8). För att svara 
på frågan ”Hur uttrycker lärarna i intervjuerna att de stöttar eleverna?” analy-
serades sist intervjuerna (kapitel 6, 7 och 8). Jag återvände ofta till de 
genomförda analyserna för att korrigera eller fördjupa dem, varför rörelsen 
inte blev lika linjär som den kan uppfattas enligt Figur 4.4. Dessutom 
relaterades lärarnas textbearbetningar till läromedelsanalyserna, vilket bidrog 
till att jag rörde mig fram och tillbaka i analysförfarandet. Elaboreringarnas 
registerskiften (se 6.5.2.2) analyserades med hjälp av de kategorier som hade 
använts för att analysera läromedelstexternas referenter, vilket skapade en tyd-
lig koppling mellan läromedelstexterna och lärarnas bearbetning av texterna. 
Därtill relaterades Karins och Gustavs textbearbetningar i någon mån till vad 
som visades vara språkligt utmanande i läromedelstexterna (se 6.7, 7.6, 8.2.3). 
 

 
Figur 4.4: Övergripande analysförfarande   

 

Läromedelstexternas  
utmaningar och 

komplexitetsgrad  
(kapitel 5)

Hur lärarna väljer att bearbeta 
läromedelstexterna i interaktion med 

sina elever, samt hur lärarna i 
intervjuerna uttrycker att de stöttar 

eleverna (kapitel 6, 7 och 8)
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Läromedelstexternas komplexitetsgrad (kapitel 5) analyserades utifrån texter-
nas genre, andel abstrakta/konkreta, generella/specifika, ämnesspecifika/icke 
ämnesspecifika referenter, inkongruens samt syntaktisk komplexitet. Analys-
metoderna förväntades visa i vilken utsträckning läromedelstexterna avvek 
från ett vardagligt innehåll och språkbruk samt använde sig av skriftliga skol-
relaterade register. Därtill analyserades texterna med en mer öppen blick för 
att upptäcka om det dessutom fanns central information som krävde att läsaren 
gjorde inferenser. Läromedelsanalyserna var till stor del deduktiva och teori-
drivna, i och med att jag utgick från analyskategorier kopplade till SFL som 
förväntades visa i vilken utsträckning de använda texterna var just vardags-
främmande och skriftspråkliga. Tabell 4.3 visar det material, de analysme-
toder och de analyskategorier som användes när läromedelstexterna analyse-
rades. 
 
Tabell 4.3: Läromedelsanalysernas material, analysmetoder och analyskategorier 

ANALYSER AV LÄROMEDELSTEXTERNAS KOMPLEXITETSGRAD  
Material Analys- 

metoder  
Analyskategorier 

Läro- 
medels-
texter  

Genre-
analys 

Förekomst av kronologisk/icke kronologisk struktur  

Referent- 
analys  

Andel abstrakta/konkreta, generella/specifika, ämnesspeci-
fika/icke ämnesspecifika referenter 

Inkongru-
ens- 
analys  

-Andel nominaliseringar (nominaliserade processer t.ex. krig och 
nominaliserade egenskaper t.ex. längd) 
-Förekomst av participkonstruktioner i attributiv ställning (pre-
sensparticip i attributiv ställning t.ex. fungerande sandur och per-
fekt particip i attributiv ställning t.ex. inbyggd kompass) 
-Förändringar som de grammatiska metaforerna ger upphov till, 
såsom ett mer abstrakt, förtingligat och tätare innehåll. 

Analys av  
syntaktisk 
komplexi- 
tet 

Förekomst av: 
-längre nominalgrupper   
-längre meningar som består av flera satser 

 
I kapitel 5 beskrivs utförligt vilka läromedelstexter som valdes ut för analys i 
respektive klass, samt hur läromedelsanalyserna genomfördes.  

Analyserna av hur lärarna i interaktion med sina respektive elever 
bearbetade läromedelstexterna (kapitel 6, 7 och 8) avsåg att undersöka hur 
lärarna stöttade ett tillgängliggörande av läromedelstexternas språk och 
ämnesinnehåll. Via interaktionell stöttning kan språk och ämnesinnehåll göras 
mer bekant för eleverna, dvs. mindre skriftspråkligt och vardagsfrämmande, 
men också hjälpa eleverna att själva kunna uttrycka det precisa och komplexa 
ämnesinnehåll som ryms i läromedelstexterna och på så vis öka elevernas möj-
lighet att göra ämnesspråket och ämnesinnehållet till sitt (Gibbons, 2006). 
Stöttandet förutsätter att lärarna utforskar och är lyhörda för elevernas språk- 
och kunskapsutveckling, så att eleverna kan bygga vidare på den språk- och 
kunskapsutveckling de redan erhållit. Stöttningen innebär också att lärarna via 
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textsamtalens utformning kan stötta en insocialisering i fysikundervisningens 
läspraktiker, som gör att eleverna på sikt blir självständiga läsare. I analyserna 
av lärarnas textbearbetningar inkluderades i viss mån eleverna, eftersom be-
arbetningarna skedde i interaktion med eleverna.  

Inför textsamtalen genomförde Karin så kallade planerade språkövningar. 
Via intervjun med Karin synliggörs Karins motiv till de planerade språköv-
ningarna och via klassrumsobservationerna redogörs för hur några av de pla-
nerade språkövningarna utfördes i åk 5-klassrummet. Dessa språkövningar ses 
inte som en del av textsamtalen, och resultatet i 6.3 relateras varken till forsk-
ningsfråga 2 eller 3. Detta beror på att språkövningarna varken utfördes under 
läsandet eller i nära anslutning till läsandet. Jag valde ändå att ha dem med i 
avhandlingen eftersom Karin själv uttryckte att hon planerade olika övningar 
för att eleverna lättare skulle komma in i läromedelstexterna. Karins bruk av 
multimodala helheter (se kapitel 8), som användes i nära anslutning till läsan-
det av texten Den lutande jordaxeln ger årstider, bedöms däremot som en del 
av textsamtalet.  

Att analyserna av hur lärarna bearbetade läromedelstexterna delvis var te-
oridrivna innebar t.ex. att metaspråkande och registerskiften, som betonas av 
pedagogiskt orienterade forskare som använder SFL, ses som potentiellt stöt-
tande samt att metaspråkandet har begränsats till tal om hur lexikogrammati-
ken skapar betydelse. Vidare är det troligt att min tolkning av materialet på-
verkats av min erfarenhet av att själv ha arbetat som sva-lärare och under flera 
år stöttat andraspråkselever i möte med skriven text. I och med att tidigare 
erfarenheter, kunskaper och föreställningar användes i analysarbetet blev ana-
lysförfarandet av hur lärarna bearbetade läromedelstexterna abduktivt (Al-
vesson & Sköldberg, 1994). Enligt Alvesson och Sköldberg (1994, s. 42) 
präglas den abduktiva forskningsprocessen av ”en alternering mellan (tidi-
gare) teori och empiri, varvid båda successivt omtolkas i skenet av varandra”. 
Detta har t.ex. inneburit att jag teoretiskt utgick ifrån att vardagsspråket var en 
potentiell resurs i uppackandet men att jag under bekantskapen med min em-
piri, där vardagsspråket inte alltid fungerade som en resurs, erhöll en mer ny-
anserad förståelse av vardagsspråksanvändningen. 

Analyserna av hur lärarna bearbetade läromedelstexterna verbalspråkligt 
utfördes i flera led. I ett första led identifierades återkommande verbalspråk-
liga resurser.19 I åk 5-klassen identifierade jag först elaboreringar (om-

                                                        
 
19 Afflerbach, Pearson och Paris (2008, s. 368) definierar lässtrategier som ”deliberate, goal-
directed attempts to control and modify the reader’s efforts to decode text, understand words, 
and construct meanings of text”. Att jag inte vet hur medvetet och målinriktat Karin använde 
de återkommande verbalspråkliga resurser som användes för att bearbeta texter, motiverar att 
hennes verbalspråkliga resurser inte omnämns som lässtrategier. Att begreppet lässtrategier an-
vänds i redogörelsen för Gustavs textbearbetningar förklaras av att Gustav själv sa, under en 
lektion, att han i sina textbearbetningar utgick från just lässtrategier. Jag fokuserar emellertid 
på textsamtalets stöttande potential för elevernas språk- och kunskapsutveckling, inte elevernas 
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formuleringar, klargöranden och exemplifieringar) och metaspråkande. Dessa 
bidrog till textsamtalets utformning, till att läromedelstexternas språk och äm-
nesinnehåll bearbetades i interaktion med eleverna samt till att läromedelstex-
ternas lexikogrammatik uppmärksammades. Eftersom lärarens frågor till stor 
del bidrog till textsamtalens utformning, samt till att läromedelstexternas 
språk och ämnesinnehåll bearbetades i interaktion med eleverna valde jag 
också att ha med lärarens olika frågor som en verbalspråklig resurs som bear-
betade läromedelstexterna. I åk 5 identifierades följaktligen olika frågetyper, 
elaboreringar och metaspråkande under analysens gång, i takt med att jag blev 
alltmer förtrogen med textsamtalen.  

I ett andra led analyserades de verbalspråkliga resurserna som användes för 
att bearbeta texterna mer detaljerat. Detta gjordes för att utröna hur textnära 
de olika resurserna bearbetade läromedelstexterna, vad som bearbetades med 
hjälp av en viss resurs samt vilka möjligheter och begränsningar de olika re-
surserna hade att tillgängliggöra läromedelstexternas språk och ämnesinne-
håll. Anledningen till att jag undersökte hur textnära resurserna var beror på 
att det inom andraspråksforskning betonas att utvecklandet av de register som 
värderas högt i skolsammanhang förutsätter ett textnära arbete, där lexi-
kogrammatikens meningspotentialer uppmärksammas och införlivas i elever-
nas språkbruk (de Oliveira & Schleppegrell, 2015). Dessutom kan de textsam-
tal som är förankrade i texten ge kunskap om hur olika elever utmanas i mötet 
med en viss text samt erbjuda den stöttning eleverna är i behov av (Hedman 
& Magnusson, 2017; Olvegård, 2014, 2016).  

Eftersom Gustav själv sagt att han använde RT-läsning, undersökte jag 
vilka av Gustavs frågor som kunde identifieras som de lässtrategier som före-
språkas inom Reciprocal Teaching (Palincsar & Brown, 1984). Därtill fann 
jag i Gustavs skrivna frågor en lässtrategi som anknyter till det naturveten-
skapliga ämnesläsandet (Shanahan & Shanahan, 2008). Eftersom jag inte un-
dersöker lässtrategierna i sig, utan bara använder beteckningarna av olika läs-
strategier för att kategorisera Gustavs skrivna frågor skrivs inte denna katego-
risering fram som en egen analysmetod och nämns därför inte i Tabell 4.4. 
Identifieringen av Gustavs skrivna frågor som vissa lässtrategier beskrivs nära 
resultatet i 7.5.1. 

I redovisningarna av de planerade språkövningarnas möjligheter och be-
gränsningar (6.3.2), de verbalspråkliga resursernas möjligheter och begräs-
ningar (6.6.2, 6.6.5, 6.6.7, 6.7, 7.5.4, 7.6) samt de möjligheter och begräns-
ningar som fanns i bruket av olika modaliteter (8.2.3, 8.4) finns en diskute-
rande ansats. Denna ansats beror på att just redovisningarna av möjligheter 
och begränsningar förutsätter ett visst mått av resonerande. Det var inte heller 

                                                        
 
läsförståelse och utvecklande av lässtrategier. Studiens inriktning rör således bearbetningen och 
förhandlingen av ett specifikt ämnesinnehåll, inte allmänna lässtrategier.  
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möjligt att vänta med denna resultatredovisning till diskussionskapitlet (kapi-
tel 9), där jag sammanfattar och diskuterar vad som framkommit i resultatka-
pitlen, eftersom redovisningarna är del av resultatet som visar hur Karin och 
Gustav försöker stötta elevernas textmöten. Möjligheterna och begränsning-
arna i kapitel 6, 7 och 8 diskuteras i relation till avhandlingens teoretiska ram. 
Vid några enstaka tillfällen, t.ex. i avsnitt 7.5.4.2, jämförs dock resultatet med 
tidigare forskning, eftersom detta gjorde att möjligheterna och begränsning-
arna framkom på ett tydligare vis. 

Anledningen till att jag inte redogör för hur varje enskild läromedelstext 
bearbetas, beror på att de textsamtal jag valt att analysera i respektive klassrum 
har en liknande utformning och anses vara representativa för hur respektive 
lärare bearbetade läromedelstexter. Syftet med att göra analyserna i flera led 
var att tränga djupare in i materialet och på så vis förstå mer av lärarnas, och 
i viss mån elevernas, mediering. I kapitel 6 och 7 redogörs utförligt för de 
olika analyser som användes för att ta reda på hur lärarna verbalspråkligt be-
arbetade läromedelstexterna.  

Den analys där jag också undersökte lärarnas bruk av andra uttrycksformer 
än talat och skrivet verbalspråk motiveras av att naturvetenskaplig ämnes-
undervisning ofta är multimodal (Lemke, 1998). Analysen inriktas framförallt 
på de tillfällen då lärarna använde bilder och konkreta föremål, ofta i kombi-
nation med verbalspråk och gester, som direkt motsvarade de referenter som 
förekom i läromedelstextens brödtext. Anledningen till att bilder och konkreta 
föremål fokuserades beror på att de återkommande användes i textsamtalen. 
Förutom att redogöra för hur enstaka bilder och konkreta föremål användes, 
redogörs också för hur multimodala helheter (Danielssons 2016, s. 201) an-
vändes för att bearbeta och förklara modellen av årstidernas uppkomst. Äm-
nesläsande undersöks i relation till om eleverna deltar i aktiviteter då ämnes-
stoffet förväntas transformeras mellan de olika modaliteter som finns i läro-
medelstexten (Shanahan & Shanahan, 2008), vilket gör min operationalisering 
av ämnesläsande smal.  

 Trots att jag teoretiskt utgår från ett multimodalt perspektiv, som innebär 
att meningsskapandet är multimodalt, förekommer det multimodala perspek-
tivet främst i kapitel 8. Detta beror på att jag fördjupade analysen av just 
verbalspråket, och i synnerhet dess lexikogrammatik i kapitel 5, 6 och 7 (jfr 
Jakobson m.fl., 2018).  

Karins och Gustavs textbearbetningar relateras i någon mån till vad som är 
utmanande i läromedelstexterna (se 6.7, 7.6, 8.2.3). Dessa jämförelser ses 
emellertid inte som att de utgår från en egen analysmetod och nämns därmed 
ej i Tabell 4.4. Detta beror på att jämförelserna gjordes mycket övergripande 
och begränsades till om lärarna explicit talade om läromedelstexternas genrer, 
inkongruens, syntaktisk komplexitet och ämnesspecifika och/eller abstrakta 
ord. 

Tabell 4.4 visar det material och de analysmetoder som användes för att 
undersöka hur lärarna, i interaktion med sina elever, bearbetade läromedels-
texterna under textsamtalen. Därmed har analysen av Karins planerade 
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språkövningar, som genomfördes före textsamtalen, samt analysen av de se-
mistrukturerade intervjuerna uteslutits ur tabellen.  
 
Tabell 4.4: Material och analysmetoder under textsamtalen 

ANALYSER AV TEXTBEARBETNINGARNA 
Material  Analysmetoder av hur läromedelstexterna bearbetas verbalspråkligt 
Lärome-
delstexter, 
inspelad 
muntlig in-
teraktion, 
digitala fo-
ton 
 

Analys av olika 
frågetyper 

-Förekomst av viss frågetyp (textnära textuella frågor, 
textnära erfarenhetsmässiga frågor, icke-textnära frågor) 
-Vad som bearbetas med hjälp av frågorna  
-Möjligheter och begränsningar 

Analys av elabore-
ringar (lexikal ko-
hesionsanalys, 
analys av elabore-
ringarnas register-
skiften) 

Lexikal kohesionsanalys: 
-Förekomst av elaboreringar  
-Vad som bearbetas med hjälp av elaboreringarna  
-Möjligheter och begränsningar 
 
Analys av elaboreringarnas registerskiften 
-Förekomst av registerskiften (skiften i abstraktion, ge-
neralisering, ämnesspecialisering samt inkongruens) 
-Möjligheter och begränsningar 

Analys av meta-
språkande 

-Förekomst av metaspråkande 
-Vad som bearbetas med hjälp av metaspråkande 
-Möjligheter och begränsningar 

Analysmetoder av hur läromedelstexterna bearbetas via olika modaliteter 
Analys av lärarnas 
bruk av olika mo-
daliteter  
 
 
 
 
 
Analys av ämnes-
läsande 

-Förekomst av multimodala elaboreringar, dvs. bilder 
och konkreta föremål som direkt motsvarar läromedels-
textens referenter 
-Förekomst av multimodala helheter när modellen av 
årstidernas uppkomst förklaras 
-Möjligheter och begränsningar med lärarnas bruk av 
olika modaliteter 
 
-Ett visst ämnesstoff transformeras mellan de olika mo-
daliteter som finns i läromedelstexten 

 
Klassrumsobservationerna visar på vilket sätt lärarna stöttar eleverna och de 
semistrukturerade individuella lärarintervjuerna visar hur lärarna uttrycker att 
de stöttar eleverna. Vid några tillfällen bidrar intervjuerna också till ökade in-
sikter i varför lärarna gör de didaktiska val de gör för att stötta eleverna. Lä-
rarnas uttalanden från intervjuerna nämns i samband med att lärarnas utgångs-
punkter redovisas (6.2, 7.2), samt när uttalandena relaterar till vad som fram-
kommit i analys av klassrumsobservationerna (6.3.1, 6.7, 7.6, 8.4). Vid några 
tillfällen kompletterade digitala foton det som varken hade fångats av ljud- 
eller filmupptagningarna. 

Samtliga analyser är kvalitativa, men vissa har kvantitativa inslag. Dessa 
kvantitativa inslag förekommer t.ex. i analysen av andelen abstrakta/konkreta 
referenter, specifika/generella och ämnesspecifika/icke ämnesspecifika refe-
renter i läromedelsanalyserna och har använts för att kunna jämföra komplex-
itetsgraden mellan de olika läromedelstexterna. Avhandlingens språkliga ana-
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lyser, som referentanalysen, analyserna av grammatiska metaforer, den inter-
textuella kohesionsanalysen samt analys av metaspråkande, tillhör alla SFL:s 
ideationella metafunktion, som uttrycker erfarenheter och logiska samband 
(Halliday & Matthiessen, 2004).  

Med alltför många komplexa analysmetoder och kategorier finns risk att 
analyserna tar för stort fokus från studiens huvudsyfte, nämligen att undersöka 
lärarnas didaktiska val i samband med textsamtal i språkligt heterogena fysik-
klassrum, där flera elever är andraspråkselever. Genreanalysen (se kapitel 5) 
och operationaliseringen av ämnesläsande (se kapitel 8) begränsades för att 
renodla mina analyser, men också för att öka avhandlingens läsbarhet. Av 
samma anledning gjordes inga analyser av läromedelstexternas multimodala 
uttryck. Detta trots att jag är medveten om att alla texter i större eller mindre 
utsträckning är multimodala. Jag granskade inte heller textsamtalen i ljuset av 
läromedelsanalyserna i någon större utsträckning. Istället fokuserades hur lä-
rarna, i interaktion med sina elever, bearbetade läromedelstexterna. 

 Forskningsetik  
Undersökningen har bedrivits i enlighet med God forskningssed (Vetenskaps-
rådet 2011, 2017). Enligt Vetenskapsrådet (2017, s. 27) har forskaren ”ansvar 
för att förebygga skada och för att de observerades identitet inte kommer att 
röjas”. För att undvika att lärarnas identitet röjs har deras namn fingerats och 
beskrivningarna av deras bakgrund begränsats till lärarbehörighet/utbildning, 
deras erfarenhet av att ha arbetat i språkligt heterogena klasser samt om de 
kompetensutvecklats i genrepedagogik eller någon annan språk- och kun-
skapsutvecklande pedagogisk modell. Denna bakgrundsinformation kan öka 
förståelsen för de didaktiska val lärarna gör.  

För att hindra att elevernas identitet röjs beskrivs också deras bakgrund 
sparsamt och dessutom i relation till de andra eleverna i respektive klass. Det 
finns alltså ingen sammanställning av enskilda elevers bakgrund i avhand-
lingstexten. Jag nämner bl.a. hur många elever i respektive klass som angav 
att de endast talade svenska hemma, vilka språk eleverna talade hemma samt 
hur många år eleverna gått i svensk skola. Informationen behövs dels för att 
visa på att klasserna är språkligt heterogena, dels för att visa klassernas behov 
av stöttning. Eleverna har i studien getts fingerade namn som hör samman 
med deras hemspråk. Att tre elever fått ”svenskklingande namn”, visar att det 
finns några elever i åk 8-klassen som endast talar svenska hemma. Förutom 
att både lärare och elever beskrivs sparsamt samt med fingerande namn, gäller 
detta också för de två skolor som ingår i studien.  

Filmning är etiskt känsligt och ska därför bara användas ”när man inte 
skulle kunna uppnå samma resultat med hjälp av andra datainsamlingsme-
toder” (Vetenskapsrådet 2017, s. 27). Då jag, och projektets forskare, bl.a. 
studerar lärares bruk av tavelanteckningar, bilder, konkreta föremål och gester 
fanns inget annat val än att filma. Med hänsyn till de elever som inte deltog i 
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studien begränsades emellertid klassrumsfilmningen. Dessutom omplacerades 
vissa av de elever som inte gett sitt medgivande, så att de inte kom med på 
film. De elever som inte gett sitt medgivande, men som ändå vid något tillfälle 
kom att spelas in via audio- eller videoupptagningarna, undantogs i analysar-
betet. Filmningen har skett på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt gentemot 
lärare och elever och för att undvika att deltagarnas identitet röjs i samband 
med filmningen har data förvarats så att den varit oåtkomlig för obehöriga. 

Respektive skolledning gav sitt muntliga informerade samtycke, efter att 
de under ett möte på skolan informerats om studiens allmänna syfte, genom-
förande, hur data förvaras, hur resultatet skulle användas samt att lärarna och 
eleverna när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. På samma möte 
medverkade också de lärare som kom att delta i studien. Lärarna fick därtill 
skriftlig information om studien, via medgivandebreven, där de också ombads 
att ta ställning till om de ville delta i studien.  

Likaså presenterades studien först muntligen för eleverna i respektive 
klassrum och därefter skriftligen via informations- och medgivandebreven. 
Den muntliga presentationen skedde i god tid innan studien tog vid och ele-
verna hade vid det tillfället möjlighet att ställa frågor om studien. Eftersom 
eleverna var under 15 år, behövde också elevernas vårdnadshavare informeras 
och ge skriftligt informerat samtycke. Informationen i medgivandebreven for-
mulerades så tydligt som möjligt. I de medgivandebrev som delades ut till 
lärarna, eleverna och deras vårdnadshavare fanns bl.a. information om vilka 
som utförde studien, att studiens övergripande syfte var att studera lärande i 
naturvetenskap utifrån ett språkligt och naturvetenskapligt perspektiv, att ge-
nomförandet bestod i att videofilma och ljudinspela lektioner samt att kopiera 
och/eller fotografera elevernas arbeten, att resultaten endast skulle användas i 
forskning och behandlas konfidentiellt samt att deltagandet var frivilligt och 
när som helst kunde avbrytas. Sist i medgivandebreven, som delades ut till 
elever och vårdnadshavare, ombads eleverna att ta ställning till om de ville 
delta i studien och vårdnadshavarna ombads i sin tur att ta ställning till om de 
tillät att barnen deltog i studien. Skriftligt informerat samtycke har alltså getts 
av de medverkande eleverna, deras vårdnadshavare samt av de två lärarna.  
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5. Läromedelstexternas utmaningar och 
komplexitetsgrad 

I detta kapitel analyseras de läromedelstexter som förekommer i de textsamtal 
som analyseras i kapitel 6, 7 och 8. Läromedelsanalyserna syftar till att belysa 
i vilken utsträckning texterna avviker från ett vardagligt innehåll och språk-
bruk samt använder sig av skriftliga skolrelaterade register, som kan vara sär-
skilt utmanande för eleverna i åk 5 och 8.  

Läromedelsanalyserna belyser också texternas olika komplexitetsgrad, dvs. 
i vilken grad läromedelstexterna är vardagsfrämmande och skriftspråkliga i 
förhållande till varandra samt på vilka sätt läromedelstexternas komplexitet 
skärps högre upp i skolåren. Läromedelstexterna antas vara mer vardagsfräm-
mande och skriftspråkliga om de har en icke kronologisk textstruktur, en högre 
andel ämnesspecialiserade, generaliserade och abstrakta referenter, en högre 
förekomst av grammatiska metaforer som dessutom utför fler funktioner i tex-
terna samt en högre grad av syntaktisk komplexitet. Huvudsakligen analyseras 
läromedelstexterna utifrån: 
 

• genreanalys 
• referentanalys 
• inkongruensanalys  
• analys av syntaktisk komplexitet        

 
Därtill har läromedelstexterna lästs med öppen blick för att inte gå miste om 
de centrala inferenser som eleverna förväntas göra under läsningen av läro-
medelstexterna. Exempelvis förutsätts eleverna under läsningen av Solen som 
tidmätare veta hur solur fungerar. Kombinationen av olika analytiska in-
gångar, som belyser olika språkliga aspekter, förväntas ge en mer nyanserad 
bild av läromedelstexternas utmaningar och komplexitetsgrad än om jag bara 
använt en analytisk ingång.  

De texter som lärarna valde att läsa med eleverna i klassrummet kan också 
säga något om hur lärarna tar sig an ett språkligt fokus i ämnesundervisningen. 

I kapitlets inledning presenteras vilka läromedelstexter som valts ut för ana-
lys. Därefter motiverar och redogör jag för de valda analysmetoderna. Slutli-
gen redovisas och sammanfattas resultatet.  
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 Analyserade läromedelstexter  
De läromedelstexter som valts för analys är desamma som används i de text-
samtal som analyseras.  

Två av de tre läromedelstexter som analyseras från åk 5-klassen är hämtade 
från Naturvetenskap och Teknik för Alla-NTA. Mäta tid-Handledning för ele-
ver (2004). Texterna är översatta från amerikanska texter och bearbetade till 
svenska förhållanden. Detta har bl.a. inneburit att texterna anpassats efter en 
svensk läroplan, vilket i detta fall var Lpo 94 (mejlkonversation med ansvarig 
NTA-utvecklare, 28 juni 2016). NTA-texten Solen som tidmätare består av 
215 ord (Bilaga 2). Vad gäller NTA-texten Om sandur analyseras bara den del 
av texten som närläses, vilket gör att den analyserade texten omfattar ett läro-
medelsutdrag bestående av textens första 538 ord (Bilaga 2). Liksom flera 
andra texter i elevhandledningen Mäta tid handlar dessa två texter om utveck-
lingen av olika ur. Den tredje läromedelstexten som närlästes i åk 5-klassen 
var Den lutande jordaxeln ger årstider. Texten är hämtad från Undvall och 
Karlssons (2006) lärobok Spektrum fysik, som är skriven för grundskolans se-
nare del och består av 155 ord (Bilaga 2).   

De två läromedelstexter som analyseras från åk 8-klassen har hämtats från 
Andersson och Anderssons (2011) lärobok Fysik direkt, som är skriven för 
grundskolans senare del. Läromedelstexten Ljudets egenskaper inleder ka-
pitlet om ljud och består egentligen av tre kortare texter: en punktlista av vad 
läsaren ska kunna efter att ha läst avsnittet Ljudets egenskaper, texten Vibra-
tioner blir ljud samt Ljudvågor. Sammantaget består Ljudets egenskaper av 
314 ord (Bilaga 3). Läromedelstexten Ljusets reflexion består av fem kortare 
texter: en punktlista av vad läsaren ska kunna efter att ha läst avsnittet Ljusets 
reflexion, Reflexionslagen, Speglar, Konkav spegel och Konvex spegel. Sam-
mantaget består Ljusets reflexion av 403 ord (Bilaga 4).  

Läromedelstexterna kan också kallas läromedelsutdrag, eftersom jag i tex-
ten Om sandur bara analyserar den del av läromedelstexten som behandlas i 
textsamtalen. Flertalet texter är emellertid inte utdrag utan hela texter, varför 
jag valt att omnämna alla texter som läromedelstexter.  

 Genreanalys  
Via den skolanpassning som bl.a. Martin gjort av Hallidays språkteori (Mar-
tin, 1992), där text företrädesvis rör de texttyper som används i skolan och inte 
”any instance of living language” (Halliday & Hasan, 1989, s. 10), visas hur 
texter struktureras stegvis för att uppnå olika sociala syften. Genre definieras 
av Martin och Rose (2003, s. 7f) som: 

a staged, goal-oriented social process. Social because we participate in genres 
with other people; goal-oriented because we use genres to get things done; 
staged because it usually takes us a few steps to reach our goals. 
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Genrerna varierar efter hur man inom en kultur20 stegvis bygger en text så att 
den passar ett visst syfte som att t.ex. förklara ett händelseförlopp.  

Med hjälp av genrepedagogik kan skolgenrerna beskrivas, men också be-
dömas ur ett utvecklingsperspektiv (Christie & Derewianka, 2008; Martin & 
Rose, 2008; Veel, 1997). Christie (2003, s. 29) menar att de första skriftliga 
genrerna som barn skriver liknar de första genrerna som de redan kommit i 
kontakt med muntligt och att detta hör samman med att barn drar nytta av de 
språkliga uttryck som tidigare gjorts tillgängliga för dem.  

Genreexpansionen, som eleverna genomgår under skolåren, kan beskrivas 
som en lärandeväg eller en kunskapstrappa där språk och ämnesrelaterad kun-
skap utvecklas parallellt i och med att det nya språkbruket erbjuder ett nytt 
sätt att tänka kring fenomen (Macken-Horarik, 1996; Martin & Rose, 2008; 
Veel, 1997). I de lägre årskurserna utgår man oftare från konkreta vardags-
erfarenheter med ett språk som är ganska likt vardagsspråket, medan man i de 
högre årskurserna läser och skriver mer avancerade genrer som behandlar ett 
mer abstrakt och specialiserat innehåll.21 Enligt Martin och Roses (2008) lä-
randeväg är de texter som har en kronologisk textstruktur mer primära, var-
dagliga och familjära än förklarande och argumenterande genrer. Prototypiskt 
utvecklas skolgenrerna från berättande till icke-berättande diskursiva genrer. 
Genreexpansionen innebär att elever behärskar allt fler genrer, men också allt 
komplexare genrer. 

I min valda genreanalys har läromedelstexternas genrer kategoriserats och 
jämförs mycket grovt, som antingen berättande eller icke-berättande diskur-
siva genrer. Berättande genrer klassas som ”texter som följer en kronologisk 
struktur, motsatt dem som i stället är logiskt strukturerade, t.ex. i argument 
eller delar i en beskrivning.” (Magnusson, 2011, s. 85). Förklaringar, beskriv-
ningar och argumentation räknas som icke-berättande diskursiva genrer (ibid., 
s. 85). En kronologisk struktur uttrycks med temporala markörer, t.ex. efter 
det, förr i tiden, på 1600-talet och Romarriket, som för handlingen framåt. I 
de fall en läromedelstext har en övergripande kronologisk textstruktur, men 
också innehåller vissa beskrivande och förklarande drag, klassificeras texten 
ändå som berättande.  

                                                        
 
20 Förutom situationskontexten finns en vidare kulturkontext, som varje situationskontext här-
rör ur (Halliday & Matthiessen, 2004, s. 28). Det är till denna kulturkontext som begreppet 
genre relateras. 
21 Christie och Derewianka (2008, s. 218) kallar den parallella språk- och kunskapsutveck-
lingen för ”developmental phases”, men redogör egentligen inte för hur genrerna förhåller sig 
till varandra utan istället för hur elever i åldrarna 6–18 år under skolåren utvecklar skrivandet 
inom en viss genre. I denna genreutveckling lär sig elever uttrycka ett alltmer specialiserat in-
nehåll via abstraktion, generalisering, inbäddade värderingar samt ett icke-kongruent språk-
bruk. 
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 Referentanalys 
I naturvetenskapliga läromedelstexter, som är skrivna för grundskolans senare 
år, ökas teknikaliteten, generaliseringen och abstraktionen (Christie, 2012), 
varför dessa språkliga aspekter kan studeras utifrån ett utvecklingsperspektiv.  

Teknikalitet eller ämnesspecialisering konstrueras till stor del av ämnes-
specifika termer, t.ex. jordaxel och ljudvågor, vilka skapar den precision som 
naturvetenskapen kräver. Också sättet som de tekniska termerna relateras till 
varandra, i form av taxonomier, bidrar till att göra de naturvetenskapliga re-
gistren tekniska. När de tekniska termerna består av nominaliseringar, blir 
språket och ämnesinnehållet än mer vardagsfrämmande (Martin, 1993b). Ty-
piskt för det svenska språket är dessutom att nominaliseringarna kan specifi-
ceras genom att ingå i en sammansättning, t.ex. vårdagjämning och tidsangi-
velse. 

Förekomsten av abstraktion gör också att den naturvetenskapliga diskursen 
skiljer sig från den vardagliga. De abstrakta begreppen, som liksom de tek-
niska termerna ofta består av nominaliseringar, möjliggör framförallt ett ta-
lande om virtuella ting (Christie, 2012; Fang 2006). Enligt Halliday 
(1998/2004e, s. 27) erbjuder abstraktionen en rekonstruktion av den vardagli-
gare kunskapen. Det första steget i kunskapskonstruktionen är emellertid ge-
neralisering, vilket innebär en rörelse från specifika till allmänna termer (Hal-
liday, 1998/2004e, s. 27). Erfarenheter generaliseras när man hänvisar till ge-
nerella personer, ting och fenomen, istället för att hänvisa till specifika. Ge-
nom att t.ex. grannens hund blir hundar möjliggörs ett kategoriserande och 
därmed en generalisering.  

För att ta reda på om läromedelstexter behandlar ett innehåll med hög grad 
av ämnesspecialisering, generalisering och abstraktion analyseras andelen 
ämnesspecifika/icke ämnesspecifika, abstrakta/konkreta och generella/speci-
fika referenter. Referentanalysen utgår från Edling (2006)22, som utformat en 
analys för läromedelstexter i åk 5 och 8, där kategoriseringarna är kontextuellt 
betingade, dvs. inte automatiskt tillhör vissa ord utan visar vad som refereras 
i ett givet sammanhang. Detta innebär t.ex. att ”sommar” i meningen ”När 
jordaxeln lutar från solen har vi sommar” är en generaliserad referent, medan 
”sommar” i meningen ”Vilken härlig sommar vi har!” är specifik. Som refe-
renter räknas läromedelstexternas nominal (saker, objekt, fenomen), de pro-
nomen som ersätter nominal samt situeringar av tid och plats (Edling, 2006). 
Prepositionsattributen (t.ex. berg i omgivningen) är svåra att skilja från 
nominalfrasens huvudord. Därför har jag klassificerat dem, liksom genitiv 
(t.ex. ljusets reflexion), som att de tillsammans med nominalfrasens huvudord 
utgör en referent. Nedan ges exempel på hur referenter har markerats i det 
första stycket av läromedelstexten Solen som tidmätare. Referenterna står i fet 
stil. 

                                                        
 
22 En liknande analys finns också i af Geijerstams (2006) avhandling. 
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Solen som tidmätare  
Soluppgång och solnedgång är tydliga tidsangivelser. Men även middagen, 
då solen står högst på himlen, hjälper oss människor att ha lite kontroll på 
tiden. Problemet är att det inte är lika lätt att avgöra när solen står högst på 
himlen, som när den går upp eller ner. Förr i tiden använde man därför ofta 
höga föremål som berg i omgivningen för att tala om när solen stod högst på 
himlen. På många ställen på jordklotet finns det därför fortfarande berg som 
heter Middagsberget och så har de säkert kallats i många tusen år!  
(Naturvetenskap och Teknik för Alla-NTA. Mäta tid-Handledning för elever 
2004, s. 14) 

 
Klassificeringarna av huruvida en referent är konkret/abstrakt bestäms av 
nominalfrasens huvudord, dvs. inte av prepositionsattributen. Däremot be-
stäms ofta kategoriseringen av generell/specifik och ämnesspecifik/icke äm-
nesspecifik med hjälp av prepositionsattributen. Exempelvis kategoriseras 
”obeliskerna i Egypten” som en specifik referent p.g.a. att vi vet att texten 
handlar om de obelisker som finns i Egypten. 

I Edlings (2006, s. 70) tregradiga abstraktionsskala fördes skalorna kon-
kret-abstrakt och specifik-generell samman i kategorierna specifika referenter 
(specifika och konkreta personer och objekt, tider och platser), generella re-
ferenter (grupper av specifika och konkreta personer och objekt, tider och plat-
ser) och abstrakta referenter (abstrakta begrepp, bildliga uttryck, händelser, 
grammatiska metaforer). Då jag inte ser generalisering som ett första steg mot 
abstraktion, utan istället ser generalisering och abstraktion som olika språkliga 
aspekter, analyseras de båda skalorna var för sig.  

Generella referenter definieras som de som varken är möjliga att peka ut 
eller finns i en avgränsad mängd. Solen och jordaxelns lutning, som det bara 
existerar en av, kategoriseras som specifik. De referenter som används i be-
skrivningen av återkommande fenomen/skeenden, t.ex. vårdagjämningen, ka-
tegoriseras som generella referenter eftersom det inte är möjligt att peka ut 
vilken vårdagjämning som avses. Situeringarna av tid och plats kategoriseras 
som specifika referenter, om de inte är prepositionsattribut och tillsammans 
med huvudordet utgör en referent som är generell, t.ex. ”många ställen på 
jordklotet”. 

Konkreta referenter ”betecknar företeelser som har fysisk existens (massa), 
såväl sådana som man kan ”ta på” (and, bord, stol, smör, vatten, familj, grupp) 
som sådana som man av olika anledningar inte kan ta på (syre, magma, ko-
met)” (Hultman 2010, s. 45). Detta innebär att solen, himlen, jordklotet, luft, 
luftmolekyler, Babylonien, kategoriseras som konkreta eftersom de har fysisk 
massa, även om man inte kan ”ta på” samtliga. Däremot har olika uttryck för 
tid (t.ex. dag, halvtimme, middagen, dygn, år), förhållanden (t.ex. köld, färg, 
minusgrader), nominaliserade processer (t.ex. solnedgång) och egenskaper 
(t.ex. längden) klassificerats som abstrakta referenter. Ljus, ljusstrålar och 
ljud har kategoriserats som abstrakta referenter, eftersom de i läromedelstex-
terna refererar till fysikaliska abstrakta betydelser av ljus och ljud. Ljud har 
ingen massa utan uppstår när en massa, bestående av luftmolekyler, börjar 
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vibrera till följd av att en ljudkälla initierat detta. Ljus som består av energirika 
fotoner, dvs. elektromagnetisk strålning från solen, har inte heller en fysisk 
massa. Hultman (2010, s. 45) skriver att gränsen mellan konkret och abstrakt 
inte alltid är skarp och att flera ord både kan ha abstrakt och konkret betydelse. 
Romarriket skulle t.ex. kunna vara konkret om man avser områdets fysiska 
gränser, men abstrakt om man avser den era då romarna hade stor makt. Situ-
eringarna av tid (t.ex. Förr i tiden, på medeltiden) och generaliserade personer 
(oss människor, man, du, vi) har varken kunnat kategoriseras som konkreta 
eller abstrakta referenter och har därför uteslutits ur gruppen konkreta/ab-
strakta referenter, om de inte som prepositionsattribut tillsammans med hu-
vudordet utgör en referent. De sammantagna referenterna varierar således nå-
got beroende på om det är generella/specifika eller abstrakta/konkreta referen-
ter som undersöks.  

De referenter som förväntas vara längre ifrån elevernas vardagsdomän och 
vardagsspråk kategoriseras av Edling (2006, s. 73f) som tekniska och de som 
förväntas vara nära elevernas vardagsdomän och vardagsspråk kategoriseras 
som vardagliga. Edlings resonemang om vad som är nära eller längre ifrån de 
förväntade läsarna bygger till stor del på Macken-Horarik (1996) och innebär 
att ämneskunskap företrädesvis behandlas i den specialiserade lärandedomä-
nen. Den kunskap som är relevant i vardagslivet behandlas företrädesvis i den 
vardagliga lärandedomänen. Jag definierar ämnesspecifika referenter som re-
ferenter som förväntas vara längre från elevernas vardagsdomän och som fö-
reträdesvis används inom ett visst ämnesområde. I åk 5-klassens läromedels-
texter tillhör de ämnesspecifika referenterna ämnesområdet ”Mäta tid” och i 
åk 8-klassens texter tillhör de ”Ljud” eller ”Ljus”. Exempel på ämnesspecifika 
referenter från åk 5-klassens läromedelstexter är tidmätare och tidsangivelser. 
Då temat ”Mäta tid” inkluderar tekniska beskrivningar av de olika uren, kate-
goriseras t.ex. sandbehållaren och beckskarven också som ämnesspecifika. 
Personliga pronomen som refererar till ämnesspecifika nomen klassificeras 
också som ämnesspecifika. De referenter som har en ämnesspecifik betydelse 
inom ämnesområdet, men som också används i vardagsspråket med en helt 
annan betydelse, t.ex. middagen, inkluderas i förekomsten av ämnesspecifika 
referenter. Genom att de ämnesspecifika referenterna kategoriseras till ett visst 
ämnesområde, synliggörs också om det finns tekniska referenter från andra 
ämnesområden. 

Bilaga 1 visar hur jag placerat varje referent i de olika läromedelstexterna. 

 Inkongruensanalys  
Genom en undersökning av grammatiska metaforer kan man visa hur lärome-
delstexterna avviker från ett vardagligare och mer primärt språkbruk. Det kon-
gruenta språkbruket föregår det inkongruenta både vad gäller individens 
språkutveckling, utvecklingen av skolspråket samt utvecklingen av språkets 
nominala stil, som antas ha sitt ursprung i framväxten av naturvetenskapliga 
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register (Veel, 1997). Detta gör att grammatiska metaforer kan studeras som 
ett utvecklingsfenomen. I inkongruensanalysen klassificeras förekomsten av: 
 

• nominaliserade processer och nominaliserade egenskaper 
• participkonstruktioner i attributiv ställning 

 
Valet att analysera nominaliseringar beror på att det är den mest kraftfulla 
grammatiska metaforen (Halliday & Matthiessen, 2004, s. 656), som kan 
åstadkomma en mängd olika effekter i texter.  

Participkonstruktioner i attributiv ställning valdes för att de, liksom nomi-
naliseringar, bidrar till den nominala stilen. Förtingligandet skapas alltså ge-
nom att processer blir ting (soluppgång), att processer blir attribut till del av 
ett ting (ombyggd kompass) eller att egenskaper förtingligas (värme). Nomi-
naliserade processer innebär t.ex. att processen betyder realiseras som sub-
stantivet betydelse (den kongruenta realiseringen är ett verb), samt syntaktiskt 
fungerar som ett ting i en nominalgrupp. Nominaliserade egenskaper innebär 
t.ex. att egenskapen lång realiseras som substantivet längd (den kongruenta 
realiseringen är ett adjektiv), samt fungerar som ett ting i en nominalgrupp. 

Som participkonstruktioner inkluderas presens particip i attributiv ställning 
(fungerande sandur) och perfekt particip i attributiv ställning (inbyggd kom-
pass). Participkonstruktioner i predikativ ställning, t.ex. kompassen är in-
byggd eller jordaxeln är lutande, räknas däremot inte som grammatiska me-
taforer eftersom de är mer verblika (Magnusson, 2011, s. 98). Participkon-
struktionerna i attributiv ställning innebär t.ex. att processen fungera realiseras 
som ett adjektiv fungerande (den kongruenta realiseringen är ett verb), samt 
syntaktiskt fungerar som ett attribut i en nominalgrupp.  

Uppackning definieras som ett omformulerande till en mer kongruent form 
(Halliday, 1998/2004d, s. 87). Endast de nominaliseringar och participkon-
struktioner som är möjliga att packa upp, dvs. har en morfologisk likhet mellan 
den kongruenta formen och den inkongruenta, klassificeras som grammatiska 
metaforer (Magnusson, 2011, s. 92). Exempelvis kategoriseras inte hastighet 
som en nominalisering då den i texten inte kan packas upp till en kongruent 
form.  

Ju tätare förekomst av grammatiska metaforer desto mer inkongruenta är 
läromedelstexterna. Andelen nominaliseringar kan redogöras för i relation till 
det totala antalet referenter som ingår i gruppen specifika/generella referenter. 
Participkonstruktioner, som inte kan relateras till det totala antalet referenter, 
redovisas endast i det antal de förekommer i de olika texterna. 

Förutom förekomst av grammatiska metaforer redogör jag också för vad de 
grammatiska metaforerna åstadkommer i texterna. Nominaliseringarna kan: 

 
• abstrahera innehållet i nominalgruppen genom att processer och 

egenskaper förtingligas så att en ny syntaktisk funktion uppstår för 
en semantisk enhet. 

• förtäta innehållet via bestämningar och utbyggda nominalgrupper.  
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• öka deltagarbortfallet, vilket i vissa fall gör att mänskliga aktörer 
faller bort. Detta ger drag av objektivitet och auktoritet.  

• möjliggöra effektiva resonemang via en tema-rema progression.  
 
Också participkonstruktionerna i attributiv ställning gör innehållet mer ab-
strakt, förtingligat och tätare i och med att den tidigare processen blir ett attri-
but i en nominalfras. För att komma åt vad de grammatiska metaforerna åstad-
kommer i texterna behövs en jämförelse med en mer inkongruent version av 
innehållet. 

Förekomsten av grammatiska metaforer i läromedelstexterna visar texter-
nas ökade krav beträffande inkongruens, men texters ökade krav kan också 
visas genom att man redogör för vad de grammatiska metaforerna åstadkom-
mer i texterna. Läromedelstexternas svårighetsgrad har tidigare bestämts ge-
nom andelen metaforer (Edling, 2006), men det är inte lika vanligt att man 
också ser till vad metaforerna utför i texterna. Magnusson (2011) visar dock 
att de grammatiska metaforerna, i de elevtexter hon analyserat, ger upphov till 
en förtätning inom frasen, och att de inom satsen leder till deltagarbortfall, en 
förändrad syntaktisk funktion för en semantisk enhet och en förändrad tema-
rema struktur. 

 Analys av syntaktisk komplexitet  
I denna analys undersöks förekomsten av längre nominalgrupper och syntak-
tisk komplexitet. Utbyggda nominalgrupper med antingen framför- och/eller 
efterställda bestämningar har urskilts, och likaså om det i nominalgrupperna 
förekommer prepositionsfraser, eftersom dessa enligt Christie (2012, s. 87) 
kan vara särskilt svåra att hantera för andraspråkstalare. Tätheten i frasen hör 
framförallt samman med de utbyggda nominalfraserna där flera innehållsord 
packas samman och gör naturvetenskapligt ämnesspråk utrymmeseffektivt 
och informationstätt (Fang & Schleppegrell, 2008; Halliday & Martin, 1993; 
Schleppegrell, 2004). Genom att nyttja nominalfrasernas möjlighet att expan-
dera kan information uttryckas tätare och mer effektivt i färre meningar, men 
packandet kan också skapa en otydlighet exempelvis vad gäller vem som gör 
vad. Genom att dölja aktörer skapas också en auktoritär och distanserad röst 
som utmärker naturvetenskapliga läromedelstexter (Fang & Schleppegrell, 
2008; Schleppegrell, 2004).  

Fang (2006) menar att den komplexa syntaktiska strukturen gör naturve-
tenskapliga läromedelstexter potentiellt utmanande för andraspråkselever el-
ler lässvaga elever i åldrarna 11–14 år. En syntaktisk komplex struktur förstås 
i det här sammanhanget som att en mening består av flera olika satser.   
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 Läromedelstexternas potentiella utmaningar  
I detta stycke redogörs för de potentiella utmaningar som finns i de enskilda 
texterna. Varje läromedelstext redovisas med hjälp av rubrikerna ”Genre”, 
”Ämnesspecialisering, generalisering samt abstraktion”, ”Inkongruens” och 
”Syntaktisk komplexitet”. I resultatet redogörs också för texternas ”tomrum” 
som förutsätter att läsaren infererar.  

5.6.1 Solen som tidmätare 
Läromedelstexten Solen som tidmätare (Bilaga 2) lästes i åk 5-klassen och är 
skriven för grundskolans mellanår. 
 
Genre 
Texten inleds med att olika tidsangivelser anges samt en motivering till att 
solur behövde konstrueras, varpå ett berättande av användandet och utveck-
landet av olika solur sker utifrån olika tider. Läromedelstexten har kategorise-
rats som en berättande genre, eftersom läromedelstexten huvudsakligen syftar 
till att berätta om hur solen under olika tider har använts som tidmätare samt 
att temporala markörer för handlingen framåt i en stor del av texten (Förr i 
tiden, 1500 år före Kristi födelse, Under forntiden, långt in på 1600-talet, Nu-
mera). Inslagen av argument och delar i beskrivningar visar också på en logisk 
textstruktur, vilket gör att läromedelstexten Solen som tidmätare inte har en 
prototypisk berättarstruktur. I de beskrivande textpartierna identifieras och 
namnges ur och tidsangivelser och i de förklarande partierna förklaras t.ex. 
varför man använde höga berg för att mäta tid förr i tiden.  
 
Ämnesspecialisering, generalisering samt abstraktion  
Läromedelstexten beskriver hur solen, under olika tider, har använts för att 
mäta tid. Innehållet blir specialiserat i och med att solen inte framhävs som 
något som lyser och värmer utan som tidmätare. Andelen referenter som ka-
tegoriseras som ämnesspecifika är 44 %, t.ex. tidmätare, tidsangivelser, solur, 
ficksolur, solursringar, instrument [för att mäta tid], gnomon, Middagsberget, 
jordaxelns lutning, middagen. I läromedelstexten förekommer en mängd situ-
eringar, vilket stämmer väl överens med textens innehåll som just beskriver 
solurets utveckling och gör texten historisk. Vissa situeringar kräver historiska 
förkunskaper (Babylonien, 1500 år före Kristi födelse, Under forntiden).  

Trots det flitiga bruket av situeringar av tid och plats, vilka kategoriseras 
som specifika referenter, är förekomsten av generella referenter 66 %. Detta 
hör samman med att läromedelstexten behandlar solurets historiska utveckling 
rent generellt och inte utvecklingen av ett visst solur. Solen är den mest fre-
kventa specifika referenten och förekommer fem gånger i läromedelstexten. 
Bland de generella referenterna ingår generaliserade personer (oss människor, 
man, människan). 
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Andelen referenter som kategoriseras som abstrakta är 27 %, t.ex. solupp-
gång, solnedgång, tidsangivelser och middagen.  

Vid min öppnare blick konstateras också att läsarna förutsätts veta hur solur 
fungerar, dvs. att det är skuggans längd och riktning som anger tiden. Att läro-
medelstexten samtidigt behandlar två olika slags tid, en historisk tid och den 
tid man mäter, kan också försvåra läsningen.  
 
Inkongruens 
I texten förekommer åtta nominaliserade processer (betydelse, kontroll, tids-
angivelse, lutning, solnedgång, soluppgång, forskningen, omgivningen) som 
refererar till händelser. De nominaliserade processerna fyller flera funktioner. 
De förtingligar (processer blir ting) och abstraherar, förtätar innehållet via de 
utbyggda nominalgrupperna (tydliga tidsangivelser, forskningen kring dessa, 
efter jordaxelns lutning), definierar (Solnedgång och soluppgång är tydliga 
tidsangivelser) samt skapar deltagarbortfall vilket bl.a. ökar frånvaron av 
mänskliga aktörer (t.ex. forskningen). 

Också participkonstruktioner i attributiv ställning i form av presens particip 
(upprättstående pinne) och perfekt particip (inbyggd kompass) skapar inkon-
gruens. Dessa förtingligar (processer blir attribut till ting/del av nominal-
grupp) och abstraherar samt förtätar innehållet. Därtill skapar de ett deltagar-
bortfall, som gör att fokus hamnar på hur soluren har använts och konstruerats 
och inte på vem som konstruerat de olika uren. Vidare står att Middagen, hjäl-
per oss människor att ha lite kontroll på tiden, vilket också placerar männi-
skorna i förgrund. Att Middagen, hjälper oss gör samtidigt texten mer var-
dagsfrämmande i och med att Middagen tillskrivs agens. Läromedelstexten 
utvecklas från att handla om oss människor som använder solen för att mäta 
tid till en alltmer distanserad text där olika tekniska solur står i centrum. 
 
Syntaktisk komplexitet 
Flera nominalgrupper rymmer prepositionsfraser (på många ställen på jord-
klotet och 30 olika typer, allt från en enkel upprättståendepinne (den brukar 
ofta kallas gnomon) till komplicerade solur med inbyggd kompass). Oftast fö-
rekommer de utbyggda nominalgrupperna som objekt och gör läromedelstex-
ten högertung, men det händer också att både meningens objekt och subjekt 
består av utbyggda nominalgrupper (Forskningen kring dessa har nästan bli-
vit en vetenskap i sig).  

Dessutom skapas en komplex syntaktisk struktur genom att flera meningar 
består av flera olika satser, vars logiska relationer till varandra kan behöva 
klargöras. Exempelvis blir det i meningen Problemet är att det inte är lika lätt 
att avgöra när solen står högst på himlen, som när den går upp eller ner otyd-
ligt vad som är problemet. Likaså blir meningen Man känner till mer än 30 
olika typer, allt från en enkel upprättstående pinne (den brukar ofta kallas 
gnomon) till komplicerade solur med inbyggd kompass, som justeras in efter 
jordaxelns lutning svårläst p.g.a. de olika satser och fraser som förekommer i 
meningen. I läromedelstexten används också ett textbindande adverb (därför) 
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i två meningar för att referera till föregående mening, vilket kan vara svårt att 
reda ut. Sammantaget förutsätts läsarna bemästra komplexa syntaktiska struk-
turer.  

5.6.2 Om sandur 
Läromedelstexten Om sandur (Bilaga 2) användes i åk 5-klassen och är skri-
ven för grundskolans mellanår. 
 
Genre 
Läromedelstextens syfte är att berätta om sandurets utveckling, vilket i detta 
fall inbegriper förklaringar till varför sanduret kom att ersätta vattenuret samt 
att uren fortsatte att förfinas som mätinstrument. Texten kan sägas ha en över-
gripande kronologisk textstruktur med flera temporala markörer, vilket då 
skapar en berättande genre (Nästan lika länge, när romarriket bredde ut sig, 
På medeltiden, Sedan dess, På 1300-talet, Idag, fram till 1500-talet, mitten av 
1600-talet). Emellertid är läromedelstexten också logiskt strukturerad, ef-
tersom det i texten finns flera argument som leder till sandurens utveckling. 
Först förklaras vattenurets begränsningar. Sedan förklaras att sanden kunde 
bilda klumpar och rinna för långsamt. Därefter förklaras att sanden nötte på 
metallskarven så att hålet mellan glaskonerna blev för stort, så att sanden rann 
för snabbt. Sist förklaras att man genom att blåsa de båda glaskonerna i ett 
stycke gjorde så att sanden inte slet lika mycket på glaset. Problemet förklaras 
alltså först och sedan följer den lösning som ledde till sandurets utveckling. I 
läromedelstexten i stort finns både temporala och kausala kopplingar, vilket 
gör att texten inte har en prototypisk berättarstruktur. Dessutom finns det i 
läromedelstexten beskrivningar då problem och olika sandur identifieras (pro-
blemet var, De vanligaste sanduren var sådana som).  

Denna text bedöms vara mer avancerad i relation till texten Solen som tid-
mätare i och med att den i större utsträckning har en logisk struktur, dvs. i 
större utsträckning problematiserar och förklarar vad som ledde fram till sand-
urets utveckling.  
 
Ämnesspecialisering, generalisering samt abstraktion 
Att sand och delvis vatten presenteras som något som mäter tid, gör innehållet 
specialiserat. Andelen referenter som kategoriseras som ämnesspecifika är 30 
%, t.ex. timglaset, solur, vattenur, sandur, den övre sandbehållaren och korn-
storlek, och bidrar till det specialiserade ämnesinnehållet. I läromedelstexten 
finns också tekniska referenter från historiska (medeltiden, romare, Romarri-
ket) och andra ämnesområden (många äldre predikstolar, predikan), vilket 
sammantaget skapar ett stort innehållsligt omfång. 

Andelen referenter som kategoriseras som generella är 92 %. Att de gene-
rella referenterna används frekvent hör samman med beskrivningen av sand-
urets utveckling rent generellt och att det inte är ett visst sandur som behandlas 
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i texten. Bland de generella referenterna ingår generaliserade personer (oss 
människor, vi, man). 

Andelen av de referenter som kategoriseras som abstrakta är 32 %, t.ex. 
problemet, tid, skillnaden, kornstorlek, begränsning, praktisk betydelse, glas-
blåsarkonsten, användning och påminnelse.  

Några av de ämnesspecifika orden förklaras med hjälp av exemplifieringar 
(tidsperioder-en kvart en halvtimme en timme, ett bestämt tidsintervall-läng-
den för en predikan). Timglas förklaras både som ett synonymt uttryck till 
sandur och något som kan mäta andra tidsperioder än en timme (sandur bru-
kar ju också kallas timglas, även om de kan mäta andra tidsperioder än en 
timme). 

Sammantaget förutsätter en förståelse av läromedelstexten att läsarna har 
goda bakgrundskunskaper om såväl sandur som den historiska miljö som san-
duren utvecklades i. Det är möjligt att de detaljerade beskrivningarna av var, 
när och hur sanduren utvecklades tar bort fokus från det mest centrala textin-
nehållet, dvs. vad som bidrog till att man fortsatte att utveckla nya typer av 
ur/sandur. Den öppnare blicken visar därtill att läromedelstextens inledning är 
svår p.g.a. att rubriken och textens första meningar inte är koherenta. I rubri-
ken Om sandur förbereds läsaren på en text som handlar om sanduren, men 
möts istället av en text som initialt handlar om solur och vattenur. Det finns 
också andra tomrum som behöver fyllas, t.ex. varför sandkornens storlek in-
verkar på sanduren. 
 
Inkongruens 
Bland de abstrakta referenterna finns åtta nominaliserade processer (begräns-
ning, användning, predikan, betydelse, skillnaden, användande, påminnelse, 
berättelse). Förbindelse kategoriseras inte som en grammatisk metafor i och 
med att den i läromedelstexten avser ting och inte processer. Nominaliserade 
egenskaper förekommer fyra gånger och har också förtingligade, abstrakta 
samt textförtätande funktioner (former, storleken, kornstorlek, längden). 
Nominaliseringarna förtingligar och abstraherar samt möjliggör utbyggda 
nominalgrupper (lång tids användning, praktisk betydelse). Dessutom ökar 
deltagarbortfallet och i vissa fall försvinner också mänskliga aktörer (använ-
dandet, användningen, predikan).  

Som participkonstruktionerna i attributiv ställning förekommer presens 
particip (fungerande sandur, nuvarande England) samt perfekt particip (ett i 
förväg bestämt tidsintervall).  

Både nominaliserade processer och participkonstruktioner ökar deltagar-
bortfallet och gör att fokus mer hamnar på hur sanduren tillverkades och an-
vändes, och inte på vem som använde och utvecklade de olika sanduren.  
 
Syntaktisk komplexitet 
Flera nominalgrupper har både framför- och efterställda nominalgrupper 
(andra tidsperioder än en timme, ett i förväg bestämt tidsintervall t.ex. läng-
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den för en predikan, olika former hos sanduren, från den övre (sandbehålla-
ren) till den nedre sandbehållaren, de båda konerna var för sig). I satsen två 
koner med en förbindelse emellan var den mest ändamålsenliga består både 
subjekt och objekt av utbyggda nominalgrupper, vilket gör den särskilt svår-
läst. Just prepositionsfraser används frekvent för att bygga ut nominalgrup-
perna. 

De logiska relationerna inom meningarna kan bli svårbegripliga p.g.a. de 
långa objekten som både innehåller inbäddade och bundna satser (t.ex. I skar-
ven mellan halvorna placerade man in en metallplatta, vanligen av mässing, 
med ett litet hål i för sanden att rinna igenom, Var den fuktig, sand är ju ofta 
det och det var minusgrader frös den precis som vatten och inte mycket var 
då vunnet med att använda sand.). Också meningar som packats ihop och där 
ord tagits bort är potentiellt svåra eftersom man som läsare själv behöver göra 
inferenser (Man provade tidigt olika former hos sanduren och [man] kom 
snart på att två koner med en förbindelse emellan [dem] var den mest ända-
målsenliga [formen]. Dessutom kan de logiska relationer som finns mellan 
meningarna i läromedelstexten vålla bekymmer, t.ex. det textbindande adver-
bet därför som syftar tillbaka till två meningar tidigare i texten. Dessutom är 
det ofta oklart vad olika pronomen syftar tillbaka på i texten (t.ex. Dessa fun-
gerade, De försökte, I början märktes säkert detta inte speciellt mycket), var-
för läsaren själv måste fylla de tomrum som finns i texten. Överlag är text-
bindningen oklar och den syntaktiska strukturen väldigt komplex i lärome-
delstexten, där meningarna ofta består av flera satser vars logiska relationer 
till varandra kan behöva klargöras. Sammantaget förutsätts läsaren bemästra 
mycket komplexa grammatiska strukturer vad gäller utbyggda nominalgrup-
per och syntax. 

5.6.3 Den lutande jordaxeln ger årstider  
Läromedelstexten Den lutande jordaxeln ger årstider (Bilaga 2) användes i 
åk 5-klassen, men är skriven för grundskolans senare år. 
 
Genre 
Läromedelstexten är logiskt strukturerad och har till syfte att, med hjälp av 
modellen av årstidernas uppkomst, förklara effekterna av att jordaxeln lutar. 
Med andra ord följer inte texten en kronologisk textstruktur. 
 
Ämnesspecialisering, generalisering samt abstraktion 
Uppkomsten av årstider, sommarsolstånd, vintersolstånd, vårdagjämning och 
höstdagjämning förklaras fysikaliskt och gör innehållet specialiserat. Andelen 
referenter som kategoriseras som ämnesspecifika är 54 %, t.ex. sommarsol-
ståndet, vintersolståndet, vårdagjämning, höstdagjämning, jordaxeln, den lu-
tande jordaxeln, norra jordklotet, södra jordklotet, årets längsta dag, årets 
kortaste dag och bidrar till det specialiserade ämnesinnehållet. Årstider klas-
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sificeras som en ämnesspecifik referent eftersom det är en ämnesspecifik be-
tydelse av årstiderna som åsyftas i texten. Vid läsning av läromedelstexten 
förutsätts eleverna ha kunskap om vad jordaxeln, norra och södra halvklotet, 
årets längsta och kortaste dag är, samt att det är solen som belyser jorden och 
att det är jordens rörelse runt solen i kombination med jordaxelns lutning som 
ger upphov till de olika fysikaliska fenomenen. Situeringarna av tid och plats 
rör datum (den 22 juni, den 22 december, den 21 mars, den 23 september) och 
platser (I Sverige) som är nutida och nära de förväntade läsarna. 

Trots att läromedelstexten ger generella förklaringar till uppkomsten av 
olika fenomen, klassificeras flera av de referenter som ingår i de generella 
förklaringarna som specifika. Den höga förekomsten av specifika referenter 
(44 %), förklaras av att det endast existerar ett av följande nomen: solen, jor-
den, jordaxeln, norra jordklotet, södra jordklotet. Bland de generella referen-
terna ingår generaliserade personer (oss, vi). 

Andelen abstrakta referenter är 71 %, t.ex. årstider, sommarsolståndet, vin-
tersolståndet, vårdagjämning, höstdagjämning, dag, natt, dessa två dygn, 
sommar. Jordaxeln klassificeras som abstrakt, i och med att det är en tänkt 
axel. Med sina sex förekomster blir jordaxeln läromedelstextens mest fre-
kventa referent. Sammantaget är läromedelstextens innehåll ämnesspeciali-
serat och mycket abstrakt. En förståelse av texten förutsätter inte att läsarna 
har ett brett ordförråd (jfr läromedelstexten Om sandur), men däremot goda 
ämneskunskaper och ett ordförråd som berör ämnesområdet astronomi.  
 
Inkongruens 
Sommarsolståndet, vintersolståndet, vårdagjämning och höstdagjämning 
klassificeras som nominaliserade processer, i och med att stånd och jämning 
kan packas upp till kongruenta former. Uppackningen försvåras dock av de 
längre sammansättningarna. Den nominaliserade processen skillnader bidrar 
till en längre nominalfras där innehållet förtätas: ganska stora skillnader mel-
lan vår, sommar, höst och vinter. De nominaliserade processerna bidrar till att 
innehållet blir mer förtingligat, abstrakt, förtätat samt till ett ökat deltagarbort-
fall. Att deltagarna försvinner i Sommarsolståndet, vintersolståndet gör texten 
svår då det inte är självklart vad det är i ståndet som står och på vilket sätt. 
Likaså blir det i vårdagjämning och höstdagjämning oklart vad som jämnar, 
då deltagarna framträder trots att uttrycken är nominaliserade (jfr soluppgång, 
solnedgång, jordaxelns lutning). 

Också presens particip i attributiv ställning (den lutande jordaxeln) skapar 
inkongruens och gör tillsammans med de nominaliserade processerna innehål-
let mer förtingligat och abstrakt. Den lutande jordaxeln kan dels betraktas som 
jordaxelns konstanta lutningsgrad, dels som den förändrade lutning som upp-
står beroende på jordens roterande runt solen. I rubriken gör participformen 
lutande så att lutandet blir ett attribut/en egenskap som jordaxeln innehar, me-
dan lutandet i satsen Då jordaxeln lutar som mest i förhållande till solen istäl-
let betraktas som ett skeende. Skillnaderna mellan de båda lutningarna klar-
görs dock inte i läromedelstexten och jorden framträder inte heller som aktör 
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trots att uppkomsten av de olika fenomenen förutsätter att jorden roterar runt 
solen. Människan uträttar inget i texten men finns med som den som befinner 
sig i Sverige och upplever årstider.  

I uppackandet av läromedelstexten kan det vara relevant att synliggöra vad 
som lutar mot/från vad och vilken effekt det får, eftersom detta inte tydligt 
framkommer i läromedelstexten.  
 
Syntaktisk komplexitet 
Flera nominalgrupper innehåller prepositionsfraser vilket gör dem längre och 
mer komplexa (ganska stora skillnader mellan vår, sommar, höst och vinter, 
årstiderna de omvända jämfört med våra, två tillfällen under året). En kom-
plex nominalgrupp som eventuellt kan försvåra läsningen finns i meningen På 
södra halvklotet är årstiderna de omvända jämfört med våra och att årstider 
är implicit sist i nominalgruppen bereder ytterligare svårigheter.  

Meningarna är emellertid betydligt kortare än i NTA-texterna och består av 
färre satser. Detta gör att denna läromedelstext inte är lika syntaktiskt komplex 
som NTA-texterna. De meningar som inleds med bisatser blir emellertid kom-
plexa och skriftspråkliga (Att vi får olika årstider beror på att jordaxeln lutar, 
När jordaxeln lutar mot solen blir norra halvklotet mest belyst, När jordaxeln 
lutar från solen har vi vinter). 

5.6.4 Ljudets egenskaper 
Läromedelstexten Ljudets egenskaper (Bilaga 3) användes i åk 8-klassen och 
är skriven för grundskolans senare år. 
 
Genre 
Läromedelstexten Ljudets egenskaper består av tre texter, en inledande text 
om vad läsaren förväntas kunna efter att ha läst kapitlet och två texter som har 
rubrikerna Vibrationer blir ljud och Ljudvågor. Läromedelstexterna Vibra-
tioner blir ljud och Ljudvågor syftar till att beskriva vad ljud är och förklara 
hur ljud uppstår. Eftersom texternas övergripande textstruktur inte förs framåt 
med hjälp av temporala markörer, har inte texterna en kronologisk struktur.  
 
Ämnesspecialisering, generalisering samt abstraktion 
I den övergripande läromedelstexten beskrivs ljud på ett specialiserat sätt. 
Ljud är inte längre något man hör utan något som består av molekyler som 
sprids via vågrörelser och som uppstår genom att luftmolekyler knuffar på 
varandra. Det specialiserade ämnesinnehållet omtalas med ämnesspecifika re-
ferenter som bl.a. beskriver ljud som ett fysikaliskt fenomen (t.ex. ljud, ljudets 
egenskaper, vågrörelse, ljudvågor, vibrationer, ljudkällor, förtätningar, för-
tunningar, luftmolekyler, eko, ton). Sammantaget är 53 % av textens referenter 
ämnesspecifika. Men det finns också tekniska referenter som används för att 
beskriva ljud utifrån andra perspektiv, där kunskap om musikinstrument (t.ex. 
gitarrsträngen, ljudspelaren i instrumentet) och kroppen (t.ex. stämbanden 
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inne i struphuvudet, stetoskop) kan underlätta en förståelse av läromedelstex-
ten. Då ljud omtalas utifrån flera olika perspektiv, blir läromedelstextens inne-
hållsliga omfång både djupt och relativt brett. 

Läromedelstexten handlar inte om specifika ljud, toner, instrument eller 
förtätningar, utan istället ges generella beskrivningar och förklaringar till vad 
ljud är och hur det uppstår. Endast 1 % av referenterna är specifika och bland 
de generella referenterna förekommer generaliserade personer (du, man).  

Av referenterna är 49 % abstrakta och bland dessa finns framförallt de re-
ferenter som bidrar med en fysikalisk förståelse av ljud (t.ex. ljud, ljudets 
egenskaper, vibrationer, förtätningar, ljudvågor). Luft och luftmolekyler har 
däremot kategoriserats som konkreta. Flera av de andra konkreta referenterna 
hör samman med musikinstrument (gitarr, gitarrsträngen, flöjt, ljudspelaren 
i instrumentet) eller kroppen (munnen, tungan, stämbanden i struphuvudet, 
läkare och stetoskop).  
 
Inkongruens 
Vad som särskilt gör läromedelstexten komplex är bruket av nominaliserade 
processer, som har flera funktioner i texten (vågrörelse, vibrationer, vibra-
tionen, förtätningar, förtunningar). De kan byggas ut via de längre utbyggda 
nominalgrupperna (Vibrationer som breder ut sig i luften, förtätningar och 
förtunningar av luften, Mellan sådana förtätningar) och skapar en abstrakt 
värld av ting där t.ex. luftmolekyler som rör sig blir förtätningar och förtun-
ningar av luften. Deltagarbortfallet kan göra det oklart för läsaren att det är 
luftmolekyler som vibrerar, förtätas och förtunnas. Bruket av nominaliserade 
processer skapar också tema-rema progression som gör att logiska resone-
mang kan föras mer effektivt. Genom att remat i den föregående meningen 
fungerar som tema och utgångspunkt i den efterkommande meningen, länkas 
resonemangen så att läsaren upplever att texten snabbt förs framåt (…börjar 
vibrera. Vibrationerna sprids sedan genom luften, Ljudvågor är förtätningar 
och förtunningar av luften. Förtätningar bildas när ...). Flera av nominali-
seringarna används dessutom för att definiera (Ljudvågor är förtätningar och 
förtunningar av luften, Vibrationer som breder ut sig i luften kallas också för 
ljudvågor, Ljud är vibrationer som breder ut sig i luften).  

Presens particip i attributiv ställning (liknande sätt) bidrar också till för-
tingligande, abstraktion och förtätande. Avsaknaden av explicita deltagare gör 
läsningen av vibrationer, förtätningar och förtunningar relativt komplex, då 
man som läsare behöver inneha en hel del ämneskunskaper för att förstå att 
det är luftmolekylerna som är deltagarna.  
 
Syntaktisk komplexitet 
Flera nominalgrupper innehåller prepositionsfraser, men är i övrigt inte sär-
skilt långa.  

Vidare består meningarna sällan av lika många satser som i NTA-texterna. 
Däremot leder läromedelstextens bisatser till att meningarna blir skriftspråk-
liga i och med att mycket information hamnar före huvudsatsens första verb 
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(Om du knäpper på en gitarrsträng ser du att gitarren vibrerar, samtidigt som 
du hör en ton, Om du tar tag i strängen försvinner tonen eftersom strängen 
inte vibrerar längre, När gitarrsträngen vibrerar knuffar den hela tiden på 
luften runt omkring så att den också börjar vibrera). Texten blir därmed syn-
taktiskt komplex. 

5.6.5 Ljusets reflexion 
Läromedelstexten Ljusets reflexion (Bilaga 4) användes i åk 8-klassen och är 
skriven för grundskolans senare år. 
 
Genre 
Läromedelstexten Ljusets reflexion består av fem texter, en inledande text om 
vad läsaren förväntas kunna efter att ha läst kapitlet och fyra texter som har 
rubrikerna Reflexionslagen, Speglar, Konkav spegel och Konvex spegel. De 
fem texterna består av icke-berättande diskursiva genrer, eftersom texternas 
övergripande textstruktur inte förs framåt med hjälp av temporala markörer.  
 
Ämnesspecialisering, generalisering samt abstraktion 
I den övergripande läromedelstexten beskrivs ljus på ett specialiserat sätt. Ljus 
är inte bara motsats till mörker och något vi kan se, utan ljusstrålar som re-
flekteras på olika vis beroende på om den yta som strålarna träffar buktar inåt 
eller utåt. Det specialiserade ämnesinnehållet omtalas med ämnesspecifika re-
ferenter, t.ex. ljusets reflexion, reflexionslagen, brännpunkt och en konvex 
spegel. Sammantaget är 51 % av textens referenter ämnesspecifika. I lärome-
delstexten finns också tekniska referenter som beskriver hur speglar konstru-
erats, t.ex. polerade metallskivor, glasskivor, glasskivor med ett tunt alumini-
umskikt, metallhinnan, vilka har räknats som ämnesspecifika. Därtill kan var-
dagskunskaper om t.ex. sport (pucken, bollen, sargen) underlätta en förståelse 
av texten. 

Läromedelstexten ger generella beskrivningar och förklaringar till vad lju-
sets reflexion är, hur det uppstår och kan användas. Endast 3 % av referenterna 
är specifika (avsnittet ljusets reflexion, reflexionslagen) och bland de generella 
referenterna förekommer relativt ofta generaliserade personer (du, du själv, 
dig själv, dig, man).  

Av referenterna är 48 % abstrakta. Bland dessa finns framförallt de refe-
renter som beskriver en fysikalisk förståelse av ljusets reflexion t.ex. ljusets 
reflexion, brännpunkt, men också andra abstrakta referenter som verkligheten, 
ishockey och innebandy. Innebandy och ishockey har kategoriserats som ab-
strakta eftersom de refererar till aktiviteten.  

I meningen ”När ljus träffar en yta kan det reflekteras” behöver läsaren 
göra inferenser om att ljus består av ljuspartiklar som färdas i räta vinklar. I 
satsen ”för att stoppa störande ljus från baksidan av spegeln” behöver läsaren 
inferera att det var andra ljusstrålar (från spegelns baksida) som gjorde att stö-
rande ljus uppstod. 
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Inkongruens 
Nominaliseringarna (t.ex. skillnaden, reflexion, signalerna, omgivningen) och 
presens particip i attributiv ställning (ett störande ljus) och perfekt particip i 
attributiv ställning (ett bestämt område, en bestämd punkt, en förstorad bild, 
polerade metallskivor) skapar inkongruens. 

Nominaliseringarna möjliggör längre utbyggda nominalgrupper (skillna-
den mellan en konkav och en konvex spegel, avsnittet ljusets reflexion) och 
skapar ett mer förtingligat och abstrakt innehåll där t.ex. deltagarna uteläm-
nats. Det blir t.ex. inte tydligt att det är ljusstrålarna som reflekteras. Också 
participformerna i attributiv ställning bidrar till ett förtätande och förtingli-
gande, eftersom skeenden packas in och blir en del av deltagaren. Att rubriken 
innehåller en nominalisering (Ljusets reflexion) kan försvåra läsarens första 
möte med texten.     
 
Syntaktisk komplexitet 
Flera nominalgrupper innehåller långa efterställda bestämningar (en exakt bild 
av dig själv som är lika stor som du är i verkligheten, lika långt bakom spegeln 
som du själv står framför den, spegelbildens vänstra öga som blinkar i spe-
geln) och många av de långa efterställda bestämningarna innehåller preposit-
ionsfraser (t.ex. skillnaden mellan en konkav och en konvex spegel, glasskivor 
med ett tunt aluminiumskikt på ena ytan, störande ljus från baksidan av spe-
geln). De långa nominalgrupperna gör texten skriftspråklig och informations-
tät. 

Några meningar består av flera satser vars logiska relationer till varandra 
kan behöva klargöras (När du står framför en vanlig spegel, ser du en exakt 
bild av dig själv som är lika stor som du är i verkligheten, Har du spelat 
ishockey eller innebandy så vet du att pucken och bollen uppför sig på samma 
sätt när man skjuter mot sargen eller väggen.). De inledande bisatserna gör 
texten än mer skriftspråklig, i och med att mycket information hamnar före 
huvudsatsens första verb (Om spegeln buktar inåt som insidan av en skål är 
det…, När ljusstrålar reflekteras mot en konvex spegel sprids…). Överlag är 
den syntaktiska strukturen komplex i läromedelstexten.  

 Jämförelse av läromedelstexternas 
komplexitetsgrad 

Läromedelstexternas komplexitetsgrad jämförs via genreanalysen, referent-
analysen, inkongruensanalysen samt analysen av syntaktisk komplexitet.  

5.7.1 Genreanalysens sammanfattande resultat  
NTA-texterna (Solen som tidmätare och Om sandur) har i huvudsak en 
övergripande kronologisk berättande struktur. I läromedelstexten Den lutande 
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jordaxeln ger årstider, som är en icke-berättande diskursiv genre, ökas 
genrekraven. Likaså befinner sig texterna Ljudets egenskaper och Ljusets 
reflexion som används i åk 8-klassen, i jämförelse med NTA-texterna, på en 
högre nivå i och med att inte heller dessa texter har en övergripande 
kronologisk berättande struktur.  

Enligt teorin om lärandevägen (Martin & Rose, 2008; Veel, 1997) visar 
genreanalysen att de texter som skrivits för mellanstadiet befinner sig på en 
mer primär nivå i relation till de texter som skrivits för högstadiet. Dock har 
de texter som skrivits för mellanstadiet inga enkla textstrukturer. I och med att 
de växlar mellan berättande, förklarande och beskrivande textpartier upplevs 
texterna Solen som tidmätare och Om sandur, som användes i åk 5-klassen, 
bitvis ostrukturerade och utmanande. Genom att en text inte följer en tydlig 
genrestruktur utan vid ett flertal tillfällen växlar mellan olika sociala syften, 
som att berätta, beskriva, förklara samt instruera kan textens svårighetsgrad 
öka (Holmberg, 2006).  

5.7.2  Referentanalysens sammanfattande resultat 
De läromedelstexter som är skrivna för högstadiet (Den lutande jordaxeln ger 
årstider, Ljudets egenskaper samt Ljusets reflexion) har en betydligt högre 
förekomst av abstrakta referenter (Tabell 5.1), vilket beror på att dessa texter 
behandlar abstrakta naturvetenskapliga fenomen (hur årstider uppstår, hur ljud 
uppstår, hur ljus reflekteras). Texten Den lutande jordaxeln ger årstider har 
högst andel abstrakta referenter. Att texterna skrivna för mellanstadiet (Solen 
som tidmätare och Om sandur) är mer konkreta hör samman med att dessa 
texter rör användandet och utvecklandet av olika konkreta ur.   

Två av de tre läromedelstexter som är skrivna för högstadiet (Ljudets egen-
skaper och Ljusets reflexion) har högst andel generella referenter (Tabell 5.1). 
Att texten Den lutande jordaxeln ger årstider, som också skrivits för högsta-
diet, har ett lägre antal generella referenter beror på att det endast finns en 
jordaxel, en sol, ett södra och norra jordklot. Solen behandlas också i texten 
Solen som tidmätare, vilket också gör den texten mindre generell.  

Samtliga läromedelstexter har ett specialiserat ämnesinnehåll där t.ex. so-
len istället för att lysa och värma blir tidmätare och ljud består av förtätningar 
och förtunningar. De läromedelstexter som är skrivna för högstadiet har emel-
lertid en något högre andel ämnesspecifika referenter, än de texter som skrivits 
för mellanstadiet (Tabell 5.1). Men de texter som skrivits för mellanstadiet har 
många tekniska referenter från andra ämnesområden som förutsätter histo-
riska och kulturella förkunskaper, t.ex. predikstolar, predikan, romare, ro-
marriket, på medeltiden, Babylonien, vilket ökar komplexiteten i dessa texter. 
Överlag är det innehållsliga omfånget stort i NTA-texterna, inte minst i jäm-
förelse med Den lutande jordaxeln ger årstider, och ambitionen att beskriva 
urens historiska utveckling gör att innehållet kan upplevas som ”spretigt”. 
Tabell 5.1 visar andelen ämnesspecifika, generella och abstrakta referenter.  
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Tabell 5.1: Andel ämnesspecifika, generella samt abstrakta referenter 

Läromedelstext Ämnesspecifika 
referenter i % 

Generella re-
ferenter i % 

Abstrakta re-
ferenter i % 

Solen som tidmätare 44 (26/59)  66 (39/59)   27 (13/49)  
Om sandur 30 (39/132) 92 (122/132) 32 (36/114) 
Den lutande jordaxeln ger årstider 54 (27/50)  56 (28/50)  71 (30/42)  
Ljudets egenskaper 53 (48/90)  99 (89/90)  49 (39/79)  
Ljusets reflexion 51 (60/118)  97 (114/118)  48 (48/101)  

 
Referentanalysen visar framförallt att läromedelstexterna som är skrivna för 
högstadiet har en högre andel abstrakta referenter, än de texter som skrivits 
för mellanstadiet. 

5.7.3 Inkongruensanalysens sammanfattande resultat 
Här redogörs dels för förekomst av nominaliseringar och participkonstruk-
tioner i attributiv ställning, dels för de funktioner som de olika grammatiska 
metaforerna har i de olika läromedelstexterna.  

5.7.3.1 De grammatiska metaforernas förekomst  
De två mellanstadietexterna har 14 % respektive 9 % nominaliseringar av det 
totala antalet referenter. De texter som är skrivna för högstadiet har 10, 11 och 
6 % nominaliseringar. Mitt resultat beträffande andelen nominaliseringar visar 
alltså inte att de läromedelstexter som är skrivna för högstadiet generellt har 
en högre andel nominaliseringar, än de läromedelstexter som skrivits för mel-
lanstadiet. Inte heller förekomsten av participkonstruktioner i attributiv ställ-
ning visades vara fler i de läromedelstexter som är skrivna för högstadiet, även 
om Ljusets reflexion har betydligt fler participkonstruktioner än de andra läro-
medelstexterna.  

I Tabell 5.2 anges andelen nominaliseringar i relation till de referenter som 
ingick i referentanalysens specifika/generella referenter. Antal participkon-
struktioner i attributiv ställning redovisas också i tabellen.  
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Tabell 5.2: Förekomst av nominaliseringar och participkonstruktioner i attributiv 
ställning 

Läro- 
medelstext 

Nominaliseringar  Participkonstruktioner i 
attributiv ställning 

Solen som 
tidmätare 

14 % (8/59) (tidsangivelse, soluppgång, 
solnedgång, forskningen, kontroll, bety-
delse, lutning, omgivningen) 

2st (upprättstående pinne, 
inbyggd kompass) 

Om sandur 9 % (12/132) (begränsning, användning, 
predikan, betydelse, skillnaden, använ-
dande, påminnelse, storleken, kornstorlek, 
längden, former, berättelse) 

3st (fungerande sandur, nu-
varande England, ett i för-
väg bestämt tidsintervall) 

Den lutande 
jordaxeln 
ger årstider 

10 % (5/50) (vintersolstånd, sommarsol-
stånd, vårdagjämning, höstdagjämning, 
skillnader)  

1st (lutande jordaxeln)  

Ljudets 
egenskaper 

11 % (10/90) (vågrörelse, vibrationer, 
vibrationer, vibrationer, vibrationen, för-
tätningar, förtätningar, förtätningar, för-
tunningar, förtunningar) 

1st (liknande sätt) 

Ljusets  
reflexion 

6 % (7/118) (Skillnaden, reflexion, avsnit-
tet ljudets reflexion, reflexion, signalerna, 
signal, omgivningen)  

5st (störande ljus, ett be-
stämt område, en bestämd 
punkt, en förstorad bild, po-
lerade metallskivor) 

 
Vad gäller förekomst av nominaliseringar och participkonstruktioner i attri-
butiv ställning visas inte att de texter som är skrivna för högstadiet bereder 
större utmaningar. Trots förekomster av nominaliseringar och participkon-
struktioner, är en större del av språkbruket kongruent i samtliga läromedels-
texter. 

5.7.3.2 De grammatiska metaforernas funktion  
De nominaliserade processerna (t.ex. betydelse), de nominaliserade egenskap-
erna (t.ex. längden) samt participkonstruktionerna i attributiv ställning (t.ex. 
upprättstående pinne) åstadkommer en förtingligad syn på världen och gör 
samtidigt de enskilda nomenen/tingen mer abstrakta. De lexikogrammatiska 
rekonstruktionerna, dvs. de ting och attribut som skapats via de grammatiska 
metaforerna, åstadkommer dessutom förtätande effekter i texterna i och med 
att de frekvent ingår i utbyggda nominalgrupper. I samtliga läromedelstexter 
ökar de grammatiska metaforerna förtingligandet och abstraktionen.  

De nominaliserade processerna ökar deltagarbortfallet och gör att mänsk-
liga aktörer försvinner (forskningen, användande, användning, predikan). I 
texterna Solen som tidmätare och Om sandur borde dock inte deltagarbortfal-
let orsaka så stora problem i och med att läsarna förväntar sig att det är män-
niskor som använde, forskade och predikade. Dessutom synliggörs flera aktö-
rer i uttryck som solnedgång, soluppgång och jordaxelns lutning. Betydligt 
större utmaningar orsakar sannolikt deltagbortfallet i de nominaliseringar som 
förekommer i de texter som är skrivna för högstadiet eftersom det inte är män-
niskor som utför olika saker, utan luftmolekyler, ljuspartiklar och jordaxeln 
som lutar i kombination med jordens roterande. Vad gäller sommarsolstånd 



76 

och vårdagjämning, i texten Den lutande jordaxeln ger årstider, är det svårt 
att förstå vad som är deltagare. I texten Ljudets egenskaper kan det vara svårt 
att förstå hur vibrationer, förtätningar och förtunningar kan uttryckas mer 
kongruent med deltagare. I de texter som skrivits för grundskolans senare del 
är det alltså otydligare vad som sker, t.ex. vad som lutar mot vad (jämning, 
stånd), hur ljud uppstår (vågrörelse, vibrationer, förtätningar, förtunningar) 
och vad det är som reflekteras (reflexion). Genom presens particip i attributiv 
ställning, i texten Den lutande jordaxeln ger årstider, hamnar dessutom 
jordaxeln, en tänkt axel i förgrund och gör att årstider beskrivs på ett sätt som 
avviker från den erfarenhetsmässiga och vardagliga förståelsen. 

I texten Ljudets egenskaper som är skriven för åk 8, åstadkommer de nomi-
naliserade processerna en tema-rema progression som gör att logiska resone-
mang kan föras mer effektivt. Genom att remat i den föregående meningen 
fungerar som tema och utgångspunkt i den efterkommande, länkas resone-
mangen så att läsaren upplever att texten snabbt förs framåt (…börjar vibrera. 
Vibrationerna sprids sedan genom luften…, Ljudvågor är förtätningar och 
förtunningar av luften. Förtätningar bildas när ...). Oftare än i de andra tex-
terna används också nominaliseringarna för att definiera (Ljudvågor är förtät-
ningar och förtunningar av luften, Vibrationer som breder ut sig i luften kallas 
också för ljudvågor, Ljud är vibrationer som breder ut sig i luften). De nomi-
naliserade processerna har således fler funktioner i texten Ljudets egenskaper 
än i de andra läromedelstexterna, vilket då gör att denna text bereder större 
språkliga utmaningar vad gäller de grammatiska metaforernas funktion. Sam-
mantaget belyser inkongruensanalysen att läromedelstexterna till viss del av-
viker från ett vardagligt innehåll och språkbruk, eftersom nominaliserade pro-
cesser och egenskaper samt participkonstruktioner i attributivställning skapar 
en något förtingligad och abstrakt värld.  

5.7.4 Sammanfattande resultat av syntaktisk komplexitet  
De läromedelstexter som skrivits för mellanstadiet (Solen som tidmätare, Om 
sandur) blir skriftspråkliga och utmanande för eleverna på grund av de många 
utbyggda nominalgrupperna med dess frekventa bruk av prepositionsfraser. 
Dessa utbyggda nominalgrupper skapar framförallt tunga högerled. Texterna 
Den lutande jordaxeln ger årstider, Ljudets egenskaper och Ljusets reflexion 
inleds oftare med bisatser, vilket gör dessa texter mer vänstertunga och skrift-
språkliga. Emellertid är de utbyggda nominalgrupperna i dessa texter inte lika 
långa som i mellanstadietexterna. 

I samtliga texter finns meningar som består av flera satser vars logiska re-
lationer till varandra kan behöva klargöras. Både texterna som skrivits för mel-
lan- och högstadiet är syntaktiskt komplexa. 
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5.7.5 Ökad textkomplexitet högre upp i skolåren  
De läromedelstexter som är skrivna för mellanstadiet bedöms ha ett vardagli-
gare språk och ämnesinnehåll än de läromedelstexter som är skrivna för hög-
stadiet. Mellanstadiets texter har: 
 

• en övergripande berättande textstruktur (genreanalys), 
• en betydligt lägre förekomst av abstrakta referenter och en något 

lägre förekomst av ämnesspecifika referenter (referentanalys) samt 
• grammatiska metaforer som utför färre funktioner i texterna och 

nominaliseringar som sannolikt är enklare att packa upp (inkongru-
ensanalys).  

 
I Figur 5.1 visas på vilka sätt läromedelstexternas komplexitet skärps högre 
upp i skolåren. Pilen illustrerar det utvecklingsperspektiv som ligger till grund 
för jämförelsen mellan läromedelstexterna vad gäller i vilken grad läromedels-
texterna är vardagsfrämmande och skriftspråkliga. 
 

 
Figur 5.1: Ökad textkomplexitet högre upp i skolåren 

 
Emellertid är de texter som är skrivna för mellanstadiet varken vardagliga eller 
enkla. Komplexiteten beror på att många referenter är generella och ämnes-
specifika (referentanalys), att många av de specialiserade referenterna kom-
mer från andra ämnesområden än tidmätning (referentanalys), att texterna har 
en lika hög andel nominaliseringar som de texter som skrivits för högstadiet 
(inkongruensanalys), att texterna har en komplex syntaktisk struktur (analys 
av satsens komplexitet) samt att texterna har flera tomrum som förutsätter att 
läsaren behöver göra inferenser.  

Att samtliga läromedelstexter erbjuder en fysikalisk förståelse av 
vardagliga fenomen, gör därtill texternas innehåll vardagsfrämmande. I texten 
Solen som tidmätare är solen inte bara något som lyser och värmer, utan också 
något som mäter tid. Likaså är sand i texten Om sandur, inte bara något som 

Läromedelstexterna Solen som 
tidmätare och Om sandur har:

•  en övergripande berättande  
textruktur

•  lägre andel abstrakta referenter, 
något lägre andel ämnesspecifika
referenter

•  grammatiska metaforer som utför
färre funktioner i texterna

Läromedelstexterna Den lutande 
jordaxeln ger årstider, Ljudets 

egenskaper och Ljusets reflexion 
har:

•  en övergripande icke-berättande 
diskursiv textstruktur

•  högre andel abstrakta referenter
•  grammatiska metaforer som utför 

fler funktioner i texterna
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finns i sandlådan eller på stranden, utan också något som används för att mäta 
tid. I texten Den lutande jordaxeln ger årstider erbjuds en fysikalisk förståelse 
av årstider, som inte bara är något som märks i omgivningen utan innebär att 
jordaxeln lutar i kombination med att jorden roterar runt solen. I texten Ljudets 
egenskaper är ljud inte bara något man hör, utan också något som består av 
luftmolekyler som vibrerar. I texten Ljusets reflexion är ljus inte bara något 
man ser utan något som består av ljusstrålar som reflekteras på olika vis bero-
ende på vilken yta det reflekterar mot.  

 Slutsatser - metod och lärarnas val av 
läromedelstexter  

Läromedelsanalyserna visar i vilken utsträckning läromedelstexterna avviker 
från ett vardagligt innehåll och språkbruk samt använder sig av skriftliga skol-
relaterade register. Att de texter som är skrivna för högstadiet är mer vardags-
främmande och skriftspråkliga än de texter som skrivits för mellanstadiet be-
kräftades via genreanalysen, referentanalysen och inkongruensanalysen, men 
inte via analysen av syntaktisk komplexitet.  

Att flera aspekter analyserades inom ”samma” analysmetod visades vara 
relevant. Exempelvis visade kongruensanalysen att de texter som är skrivna 
för högstadiet endast kunde bedömas som mer avancerade utifrån de gramma-
tiska metaforernas funktioner i texterna, men att förekomsten av nominali-
seringar och participkonstruktionerna i attributiv ställning inte visade att hög-
stadietexterna är mer avancerade. Den kvalitativa inkongruensanalysen kom-
pletterade alltså den mer kvantitativa inkongruensanalysen. Att jag därtill för-
höll mig öppen till vad läsarna behövde inferera i möte med läromedels-
texterna, gjorde att jag inte bara såg det som de givna analysmetoderna gav, 
utan också upptäckte att eleverna behövde fylla de tomrum som finns i tex-
terna. Tack vare de olika analysmetoderna kunde jag se texternas komplexi-
tetsgrad utifrån flera olika perspektiv. De olika analysmetoderna hade ett stort 
värde i och med att de både kompletterade och bekräftade varandra.  

De texter som lärarna valde att läsa med eleverna i klassrummet säger också 
något om hur de tar sig an ett språkligt fokus i ämnesundervisningen. Via Den 
lutande jordaxeln ger årstider, som egentligen är skriven för högstadiet, visas 
Karins högt ställda krav på eleverna i åk 5-klassen både vad gäller språkbruk 
och textens abstrakta innehåll. Anledningen till att Karin valde att läsa denna 
text hör sannolikt samman med den bild som finns på samma sida, och som 
enligt Karin skulle göra det enklare för eleverna att ta till sig den abstrakta 
förklaringen av årstidernas uppkomst (se kapitel 8). NTA-texternas breda 
omfång samt komplexa språkliga strukturer ställer också höga krav på 
eleverna i åk 5.  

Gustav använde de läromedelstexter som fanns i den lärobok de använde i 
klassen, som är skriven för grundskolans senare del. I texterna Ljudets 
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egenskaper och Ljusets reflexion beskrivs och förklaras ljud och ljus. Troligen 
blir läromedelstexterna utmanande för somliga av eleverna i och med 
texternas diskursiva textstrukturer, generella, abstrakta och ämnesspecifika 
referenter, inkongruenta språkbruk samt komplexa syntaktiska strukturer. 
Emellertid finns en del vardagsord och liknelser i läromedelstexterna, såsom 
”sprids”, ”knuffar”, ”hockey” och ”sminkspegel”, som gör texterna mindre 
vardagsfrämmande och skriftspråkliga. För andraspråkseleverna, och de ny-
anlända eleverna i synnerhet, är det emellertid inte givet att vardagspråksan-
vändningen underlättar deras textmöte. Att välja passande läromedelstexter är 
komplext. 

De läromedelstexter som lärarna valde att läsa med eleverna i åk 5 och 8 
ställer inte bara höga krav på eleverna, utan också på dem som ämneslärare 
som förväntas bearbeta texterna med eleverna.  

I föreliggande kapitel har jag redogjort för de språkliga utmaningar som 
finns i ett urval av de läromedelstexter som användes i åk 5 och 8-klassen, 
samt visat på texternas inbördes komplexitetsgrad. Hur Karin och Gustav 
försöker tillgängligöra dessa läromedelstexter tillsammans med sina elever 
redogörs för i kapitel 6, 7 och 8.  
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6. Karins verbalspråkliga textbearbetningar 

I detta kapitel redogörs för hur Karin, tillsammans med sin språkligt hetero-
gena klass, verbalspråkligt bearbetar de läromedelstexter som analyserades i 
kapitel 5. Huvudsakligen analyseras Karins verbalspråkliga textbearbetningar 
utifrån: 
 

• analys av olika frågetyper  
• analys av elaboreringar  
• analys av metaspråkande 

 
Därtill redogörs för de planerade språkövningar som utfördes av Karin i åk 5-
klassen innan textsamtalen tog vid, för att eleverna lättare skulle ”komma in 
i” texterna. Redogörelsen för hur de planerade språkövningarna utfördes kom-
pletterar då den stöttning som framkom i analyserna av hur Karin bearbetade 
läromedelstexterna under textsamtalen.  

Klassrumsobservationerna visar på vilket sätt Karin stöttar eleverna och 
den semistrukturerade intervjun visar hur Karin uttrycker att hon stöttar ele-
verna. Intervjun bidrar också, i någon mån, till ökade insikter i varför Karin 
gör de didaktiska val hon gör. Karins uttalanden från intervjun framförs i sam-
band med att hennes utgångspunkter redovisas (6.2), samt när hennes uttalan-
den relateras till vad som framkommit i analys av klassrumsobservationerna 
(6.7). Karins uttalanden om sina motiv till de planerade språkövningarna ger 
en fylligare bild av hur hon själv uttrycker att hon stöttar eleverna (6.3).  

I kapitlets inledning beskrivs vilka textsamtal som valts ut för analys, Ka-
rins utgångspunkter, de planerade språkövningarna samt var i läroprocessen 
textsamtalen kommer in. Därefter presenteras analysmetoderna samt hur Ka-
rin i interaktion med sina elever använde olika frågetyper, elaboreringar och 
metaspråkande. Slutligen sammanfattas frågornas, elaboreringarnas och meta-
språkandets möjligheter och begränsningar att tillgängliggöra läromedelstex-
ternas språk och ämnesinnehåll. Därtill relateras resultaten i kapitel 6 i viss 
mån till vad som visades vara utmanande i läromedelstexterna (se kapitel 5).  
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 Analyserade textsamtal i åk 5  
Under de nio veckor åk 5-klassen arbetade med temat ”Mäta tid” lästes sam-
mantaget sex läromedelstexter. Fem av dessa åtföljdes av någon form av text-
samtal. Vid tre av dessa fem tillfällen närlästes läromedelstexter i helklass, 
vilket innebar att läraren eller eleverna läste korta stycken av en skriven text 
högt i klassrummet, varpå läraren ställde frågor och tillsammans med eleverna 
resonerade om det lästa. Vid ett tillfälle läste eleverna gruppvis varsin del av 
en längre läromedelstext, som de samtalade om inom gruppen. Vid ytterligare 
ett tillfälle läste eleverna högt varsin mening i en läromedelstext rakt igenom 
utan avbrott, varpå läraren ställde frågor med utgångspunkt från huruvida det 
var någon fakta som eleverna redan kände till. Sammantaget använde Karin 
flera olika sätt att läsa och tala om läromedelstexter. Jag analyserar de tre text-
samtal där närläsning23 användes, vilket motiveras utifrån att närläsningen är 
en återkommande typ av textsamtal i Karins klassrum.  

Fyra av de sex läromedelstexterna i åk 5 var hämtade från Naturvetenskap 
och Teknik för Alla-NTA. Mäta tid-Handledning för elever (2004). En av de 
valda läromedelstexterna var skriven av Undvall och Karlsson (2006) och 
hämtad från läromedlet Spektrum fysik och en annan text var från Boken om 
fysik och kemi skriven av Persson (2004). Tabell 6.1 visar de läromedelstexter 
som lästes i åk 5-klassen, om det förekom någon typ av textsamtal i samband 
med läsningen och i så fall vilken typ. 

 
Tabell 6.1: Läromedelstext och typ av textsamtal i årskurs 5-klassen 

Läromedelstext Typ av textsamtal  
Naturvetenskap och Teknik 
för Alla-NTA. Mäta tid-
Handledning för elever 

 

Solen som tidmätare (s 14f) Närläsning. Eleverna turas om att läsa texten. 
Om vattenur (s 36f) Gruppläsning. Olika textstycken läses och diskuteras grupp-

vis.  
Om sandur (s 42f) Närläsning. Läraren läser texten. Under läsningen ställer lä-

raren dessutom frågor om fördelar och nackdelar med vat-
tenuret och sedan sanduret. Eleverna ombeds också att 
stryka under de fördelar och nackdelar som behandlas i tex-
ten.* 

Mekaniska ur och pendelur (s 
52f) 

Stafettläsning. Eleverna läser varsin mening högt i klassen 
utan avbrott, varpå läraren ställer några få frågor. 

Spektrum fysik  
Den lutande jordaxeln ger 
årstider (s 54) 

Närläsning. Läraren läser texten. 

Boken om fysik och kemi  
Astronomi (s 140–143) – 

                                                        
 
23 Närläsning har delvis en annan betydelse inom litterärt läsande, som bl.a. syftar till att läsaren 
ska få en djupare upplevelse av textens innehåll.  
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* Karin hade egentligen tänkt att de tillsammans skulle ”sökläsa efter fördelar och nackdelar” 
via klassrummets projektor. Eftersom tekniken inte fungerade läste de istället läromedelstexten 
från sina egna papper.  

 Karins utgångspunkter 
Karin positionerar sig som genrepedagog. Detta uttrycktes i intervjun då hon 
på frågan om hur hon anpassar ämnesundervisningen till sin språkligt hetero-
gena klass sa ”Jag tänker ju cirkelmodellen. Jag tänker genrepedagogik. Jag 
tänker ämnesspecifikt språk. Vad är viktigt att jag behärskar, att jag är tydlig 
med”. Vidare sa hon att cirkelmodellen och genrepedagogiken hjälper henne 
att ”hitta det ämnesspecifika fokuset och hitta svårigheter i språket som man 
kan stötta dem [eleverna] med”. Hon berättade också hur hon efter sin utbild-
ning i svenska som andraspråk och genrepedagogik fokuserat allt mer på äm-
nesspråkets processer, och inte bara på dess deltagare: 

Ämnesspråket. Om man säger så här. Det jag gjorde innan jag läste sva och 
innan jag kom i kontakt med genrepedagogiken det var ju mycket att det var 
deltagare som var viktigt. Men nu försöker man ju också ha processer som är 
adekvata för att kunna utveckla sitt. Man kan inte skriva med bara deltagare 
eller berätta nånting. Man måste ha adekvata processer också. Så jag försöker 
innan arbetet att plocka ut vad är väsentligt liksom. /…/ Till exempel när vi 
jobbade med ficklampan och elektroner. Ja okej elektroner flödar de eller 
springer de eller strömmar de?  
(utdrag 6:1, intervju med Karin)  

 
Karin betonade också vikten av att repetera och sätta ord på vad de gjort i 
klassrummet, att ”tvinga” eleverna att använda ämnesspråket samt att använda 
bilder och film och ”försöka kombinera så många olika sätt som möjligt” för 
att eleverna ska ta till sig ämnesinnehållet.  

I intervjun sa Karin också att hon alltid stöttar eleverna i mötet med skrivna 
texter. Hon sa ”Jag ger dem aldrig bara liksom en text rakt upp och ner och 
förväntar mig att de ska kunna innehållet. /…/ De kan få börja läsa den själv 
men på nåt sätt så måste jag jobba med innehållet för att jag ska kunna förvänta 
mig att de tar till sig nånting liksom.”. Vidare rapporterade Karin att hon pla-
nerar olika språkövningar innan läsningen tar vid. 

Klassrumsobservationerna visade hur Karin genomförde de planerade 
språkövningarna samt att Karin i flera textsamtal använde närläsning. Det sätt 
som närläsningen bedrevs på har vissa likheter med Reading to Learn, som är 
den del av genrepedagogiken som intresserar sig för läsning (Rose & Martin, 
2013). Trots att närläsningen var lärarledd, talade Karin inte med eleverna om 
hur de förväntades närläsa eller varför de skulle läsa texterna på detta vis. Un-
der läsningen av Om sandur explicitgjorde Karin emellertid att eleverna skulle 
stryka under och fokusera på de fördelar och nackdelar om sanduret som ut-
trycktes i texten. Likaså uttrycktes tydligt, under läsningen av Den lutande 
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jordaxeln ger årstider, att eleverna både skulle beskriva årstidernas uppkomst 
utifrån den bild som fanns ovanför läromedelstextens brödtext och utifrån 
brödtexten.  

 Karins planerade språkövningar  
Via intervjun redogörs för Karins motiv till de planerade språkövningarna och 
via klassrumsobservationerna redogörs för hur några av de planerade språk-
övningarna utfördes i åk 5-klassrummet. Anledningen till att jag redogör för 
Karins motiv och utförande i samma avsnitt (6.3.1) beror på att hon relaterar 
flera av sina uttalanden till hur de arbetade i klassen. I avsnitt 6.3.2 redogörs 
för övningarnas möjligheter och begräsningar att tillgängliggöra läromedels-
texternas språk och ämnesinnehåll.  

6.3.1 Motiv och genomförande av de planerade 
språkövningarna 

I intervjun sa Karin att en anledning till att de planerade språkövningarna ge-
nomfördes var läromedelstexternas bristande textstruktur. Karin var särskilt 
kritisk till NTA-texternas textstruktur: 

Läraren: De [NTA-texterna] följer ju en slags röd tråd historiskt liksom men  
sen kan det ju komma in att det är svårt att … Det finns ingen tydlig 
struktur. 

Jenny:  Okej så det är textstrukturen som. På det sättet blir det språkligt svårt. 
Läraren:  Å hoppa från det ena till det andra och se sambanden. Varför berättar 

de det här nu och. Till exempel med vattenuret då var det flera paral-
lella händelser. 

Jenny:  Ok. 
Läraren:  Det var Grekland. Det var Konstantinopel. Det var Kina och det var 

liksom flera olika saker samtidigt.  
(utdrag 6:2, intervju med Karin)  

 
Texten Om vattenur, som Karin refererar till i utdraget, är en NTA-text som 
lästes i smågrupper, så att eleverna i varsin grupp kunde läsa om hur vattenuret 
utvecklats på en viss plats. Klassrumsobservationerna visade alltså att lärome-
delstexten delades upp i mindre stycken, så att eleverna inte skulle behöva läsa 
hela den långa texten med dess breda innehållsliga omfång som ”hoppa[r] från 
det ena till det andra”. I intervjun nämnde hon att läromedelstexternas bris-
tande textstruktur dels hörde samman med att de inte var tillräckligt fokuse-
rade på vad som var centralt i texterna, dels att de inte var ”genrepedagogiskt 
uppbyggda”: 

Utifrån en text så kan jag tycka att saker är mer eller mindre viktiga och de 
texter som finns är ju inte genrepedagogiskt uppbyggda [skratt] så är det ju bara. 
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Å då kan jag känna att. Hm… Det är ju lite så till exempel i de här texterna 
[NTA-texterna] så har ju argumenten för och emot varit spridda överallt liksom. 
Det är ju inget. Då kan jag ju förenkla genom att lyfta ur det. Eh men jag försö-
ker att inte ändra på faktan och förenkla på det sättet. Men att man kanske med 
olika övningar väljer ut nånting för att de också lättare ska komma in i texten.  
(utdrag 6:3, intervju med Karin)  

 
I intervjun sa Karin att de i en text där argumenten finns ”spridda överallt” 
kan arbeta med att lyfta ut argumenten från texten så att de blir tydliga för 
eleverna. Klassrumsobservationerna visade att Karin före textsamtalet om 
NTA-texten Om sandur lät eleverna enskilt läsa och stryka under de fördelar 
och nackdelar de funnit kring sanduren i läromedelstexten. Under närläs-
ningen efterfrågades sedan de fördelar och nackdelar som fanns uttryckta i 
läromedelstexten, vilket innebar att eleverna parallellt med närläsningen 
skulle fokusera på de för- och nackdelar som uttrycktes i texten. NTA-texter-
nas bristande struktur fick alltså konsekvenser för hur Karin genomförde sin 
undervisning.  
 Före närläsningen av läromedelstexten Om sandur gjordes ytterligare en 
språkövning. I denna skulle eleverna sätta ihop en sönderklippt text (Figur 
6.1), som delvis var hämtad från läromedelstexten Om sandur, i rätt ordning. 

Figur 6.1: Den sönderklippta text som eleverna skulle sätta samman. 

 
Övningen, som också innebar att eleverna skulle träna på textstruktur, blev 
emellertid svår att genomföra eftersom eleverna varken kände till textens 
genre, vad texten handlade om eller hur de kunde hitta ledtrådar till hur text-
remsorna skulle sättas samman. Eleverna ägnade mycket tid åt att försöka för-
stå hur de sönderklippta remsorna hörde ihop innehållsmässigt. När läraren 
talade med en grupp sa hon ”Den ena handlade ju om hur det hade upptäckts. 
Det andra handlade om hur det fungerade och det tredje…” och en elev fyllde 
i ”hur man kan använda det”, vilket läraren bekräftade. Ett dolt formfokus 
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syntes när läraren, under den andra lektionen skulle slutföra uppgiften, sa 
”Och så får ni kolla igenom om det är logisk ordning.”. En elev svarade ”Men 
vi vet ju inte ordningen. Det är ju det vi inte vet.”, varpå läraren sa ”Det som 
är logiskt är att man börjar ”längst bort i tid och kommer till idag”. När Karin 
rörde sig bland de olika elevparen framkom dessutom att hon hade förväntat 
sig att eleverna bl.a. skulle se att processen ”används” hade olika tempus och 
att bestämd form inte kunde användas om referenten inte hade presenterats 
tidigare. Karin hade själv grammatiken som resurs i sitt resonemang, men 
hade inte eleverna med sig i hur de skulle lösa uppgiften.  

Före läsningen av läromedelstexterna Solen som tidmätare och Den lutande 
jordaxeln ger årstider utfördes däremot inga språkövningar, som Karin själv 
kallar dem i intervjun. Däremot utfördes en diktogloss före läsningen av Me-
kaniska ur och pendelur, där tre av fyra meningar kopierats från läromedels-
texten. Karin utförde följaktligen flera planerade aktiviteter, i syfte att ele-
verna ”lättare [skulle] komma in i” texterna.         

Ytterligare ett motiv till de planerade språkövningarna var att eleverna 
skulle börja använda det språk som förekom i läromedelstexterna. Att syftet 
var att eleverna skulle ”tvingas” använda ämnesspråket och på så vis utveckla 
ämnesspråket, blev tydligt när jag under intervjun frågade Karin hur eleverna 
lär sig ämnesspråket och hur hon ser att de lär sig det: 

Jenny:  Eh hur lär de sig ämnesspråket då eleverna? Och hur ser du att de lär 
sig det? 

Läraren:  Ja men det var lite det som jag var inne på. De börjar använda det, 
testa och använda det. Aum... Ja men det är väl det tydligaste… om 
jag skapar uppgifter där de tvingas att även om de inte behärskar det 
tvingas de att använda orden liksom. Mekaniskt ur. Mekaniskt ur. Ja 
de hörde det. Det skulle in i en diktogloss. De fick redovisa och då har 
de redan fått säga det ett antal gånger och ja lite så liksom. Jag tycker 
att det är jätteviktigt med språkliga övningar som förstärker ämnes-
språket liksom.  
(utdrag 6:4, intervju med Karin)  

 
Den diktogloss som föregick helklassläsandet av Mekaniska ur och pendelur, 
där tre av fyra meningar kopierats från läromedelstexten, betraktas av Karin 
som en språkövning. Via språkövningarna ska eleverna ”tvingas” använda 
ämnesspråket, vilket i utdrag 6:4 är synonymt med att eleverna börjar använda 
vissa ämnesspecifika ord. Att Karin i utdrag 6:4 uttryckte att hon via språköv-
ningarna ville stärka ämnesspråket, och i detta sammanhang inte nämnde äm-
nesinnehållet, visar på hennes stora språkliga fokus. 

Flera språkövningar gjordes inför läsningen av läromedelstexter, men Ka-
rin menade också att hon nästan varje lektion försökte lägga fokus på någon 
språkövning, som förstärkte ämnesspråket. Hon sa i intervjun att ”Sen försö-
ker jag nästan varje lektion baka in nån språkövning som förstärker det äm-
nesspecifika språket som jag vill lägga fokus på”. 
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I intervjun sa Karin att hon använde språkövningar för att kompensera för 
den bristande textstruktur som fanns i NTA-texterna, men också för att 
”tvinga” eleverna att använda ämnesspecifika ord och bekanta sig med äm-
nesspråket. Anledningen till att eleverna behöver utveckla ett ämnesspecifikt 
språk var, enligt Karin, att vardagsspråket inte räcker till för att uttrycka det 
naturvetenskapliga ämnesinnehållet, utan att eleverna för detta ändamål behö-
ver utveckla ett specifikt ämnesspråk. När jag frågade Karin vilken betydelse 
och vilken funktion vardagsspråket har i NO-undervisningen svarade hon: 

Vardagsspråket är en viktig startpunkt för hur man ska bygga upp sin undervis-
ning. Att ta reda på elevernas förförståelse och hur deras vardagliga tankar kring 
ett fenomen eller naturvetenskapligt sammanhang ser ut. Utifrån vad som kom-
mer fram i ett inledningsskede blir det synligt vilka begrepp och föreställningar 
eleverna har och då kan man bygga upp undervisningen så att den stöder tilläg-
nandet av nya begrepp och insikter. Viktigt att visa eleverna att vardagsspråket 
inte är tillräckligt exakt för att beskriva naturvetenskapliga fenomen utan att det 
finns ett specifikt ämnesspråk.  
(mejl från Karin 2015-05-06) 

 
Karin ser vardagsspråket som en startpunkt och något som bör användas i bör-
jan av ett nytt ämnesområde, för att ta reda på vilka begrepp och föreställ-
ningar eleverna innehar och som i sin tur gör att man kan bygga vidare därifrån 
och stötta ”tillägnandet av nya begrepp och insikter”. Liksom Lave och 
Wenger (1991), Säljö (200) och Vygotskij (1978) beskriver Karin ett succes-
sivt tillägnande av nya kunskaper som byggs utifrån elevernas befintliga nivå. 
Vardagsspråket uttrycker ”vardagliga tankar” och är enligt Karin inte tillräck-
ligt exakt för att beskriva naturvetenskapliga fenomen. För detta behövs, en-
ligt Karin, ett specifikt ämnesspråk. Karins sätt att resonera stämmer väl över-
ens med Hallidays (1993b, s. 70) resonemang om att ett specialiserat ämnes-
innehåll inte tillräckligt exakt kan uttryckas med ett vardagligt språkbruk.         

6.3.2 De planerade språkövningarnas möjligheter och 
begränsningar  

Via de planerade språkövningarna fick eleverna framförallt möjlighet att an-
vända de lexikon som förekom i läromedelstexterna. Dessutom synliggjordes 
via sökläsningen de argument som fanns uttryckta i texten Om sandur, vilket 
sannolikt underlättade elevernas förståelse av textens innehåll (se 6.3.1). 

Eleverna i åk 5 hade svårt att utföra den språkövning där de skulle sätta 
ihop en sönderklippt text, som delvis var hämtad från läromedelstexten Om 
sandur, i rätt ordning (se 6.3.1). Detta berodde sannolikt på att uppgiften var 
svår och oklar samt att det dolda form-fokuset tog över fokuset på ämnesin-
nehållet. I språkövningen fokuserades språket först implicit, men senare ex-
plicit då Karin sagt vad eleverna språkligt skulle fokusera. Sannolikt gav form-
fokuset inte ökade förutsättningar att förstå sandurets historiska utveckling 
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och var alltså inte integrerat i ämnesundervisningen. Språkövningens formfo-
kus gav inte heller ökade förutsättningar att förstå eller ”komma in i” texten 
Om sandur. Troligen hade elevernas möjligheter till lärande ökat om språköv-
ningarnas syfte och genomförande varit tydligare.  

Karin utförde planerade språkövningar för att eleverna lättare skulle 
”komma in i” texterna. Till eleverna i åk 5 uttryckte läraren emellertid inte att 
en viss aktivitet gjordes för att underlätta deras möte med en viss läromedels-
text.  

 Textsamtalens placering i läroprocessen  
Närläsningen av Solen som tidmätare genomfördes när Karin hade gått ige-
nom himlakropparnas rörelser och talat med eleverna om när solen gick upp 
och ner ”här och nu”. Precis före närläsningen sa Karin ”Vi ska läsa. Vi har ju 
ingen sol ute så vi kan ju inte göra egna solur. Så vi ska läsa lite om det först.”. 
Detta indikerar att Karin hade tänkt bygga upp elevernas förförståelse om vad 
solur är före läsningen av läromedelstexten, genom att eleverna själva skulle 
få göra egna solur, men att detta inte var möjligt p.g.a. vädret. Förklaringen av 
hur solur fungerar kom i samband med närläsningen, när Karin frågade en elev 
om hur man kunde använda berg för att mäta tid och det framkom att det var 
skuggans längd som visade tiden. I lektionen efter närläsningen, när eleverna 
ritade skuggornas längd och riktning utifrån en tabell samt samtalade om vad 
de hade gjort, fördjupades arbetet kring vad ett solur är och hur det fungerar. 
Närläsningen hade därmed funktionen att introducera eleverna i hur solur fun-
gerar och hur de utvecklats historiskt. 

Närläsningen av Om sandur genomfördes när eleverna hade gjort egna 
undersökningar av sandur. I undersökningar hade eleverna tagit reda på hur 
variablerna ”sandens mängd” och ”öppningens storlek” skulle varieras för att 
sanduren skulle uppmäta en minut. Vidare hade eleverna fått se bilder på sand-
ur, en film om romarrikets utbredning (eftersom man i läromedelstexten för-
klarar att vattenurets begränsning tydliggjordes i och med att vattnet frös när 
romarriket bredde ut sig norrut) och utfört två språkövningar (ihopsättandet 
av en sönderklippt text och letat efter fördelar och nackdelar i läromedelstex-
ten). Det som framförallt var nytt för eleverna i mötet med texten Om sandur, 
dvs. det som inte hade gåtts igenom under tidigare aktiviteter, var läromedels-
textens historiska och tekniska beskrivningar av urens utveckling. Att lärome-
delstexten Om sandur förbereddes i betydligt större utsträckning än Solen som 
tidmätare hör sannolikt samman med att texten var längre och bl.a. hade en 
mer komplex textstruktur (se kapitel 5). Närläsningen av Om sandur funge-
rade dels som en fördjupning av vad de tidigare gått igenom, dels som ett sätt 
att introducera eleverna i hur sanduren utvecklats historiskt.  

Strax före närläsningen av Den lutande jordaxeln ger årstider repeterade 
Karin himlakropparnas rörelser. Hon förklarade också att det är jordens rota-
tion runt solen i kombination med jordaxeln/jordens lutning som ger upphov 
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till årstidernas uppkomst. Efter det förklarades årstidernas uppkomst via den 
bild som finns i läromedelstexten, och slutligen via läromedelstextens bröd-
text. Modellen av årstidernas uppkomst förklarades därmed strax före närläs-
ningen men också under själva närläsningen. Nytt för eleverna under närläs-
ningen var fenomenen sommarsolstånd, vintersolstånd, höstdagjämning och 
vårdagjämning. 

Karin ägnade viss tid åt att bygga upp elevernas ämnesförståelse innan de 
närläste läromedelstexterna. I synnerhet gällde detta texten Om sandur som 
eleverna stegvis hade närmat sig via en mängd olika aktiviteter som både fo-
kuserade textens språkliga och innehållsliga aspekter. I varje text fanns emel-
lertid en hel del information som inte gåtts igenom tidigare. Närläsningen i åk 
5 fungerade delvis som ett sätt att introducera och gå igenom ny kunskap.  

 Analys av verbalspråkliga resurser som används för 
att bearbeta texter 

I ett första led identifierades de återkommande verbalspråkliga resurser som 
bidrog till textsamtalets utformning, till att läromedelstexternas språk och äm-
nesinnehåll bearbetades i interaktion med eleverna samt till att läromedels-
texternas lexikogrammatik uppmärksammades. I Karins klassrum identifiera-
des olika frågetyper, elaboreringar (omformuleringar, klargöranden och ex-
emplifieringar) och metaspråkande. Trots att metaspråkande endast användes 
i det textsamtal som behandlade läromedelstexten Om sandur, valde jag att ha 
med det som en verbalspråklig resurs. Anledningen var att Karin vid 
upprepade tillfällen under textsamtalet, efterfrågade hur nackdelar kunde 
uttryckas lexikogrammatiskt. Däremot kategoriserades inte högläsning som 
en resurs, eftersom högläsningen i sig inte explicit innebar en bearbetning av 
textens innehåll. Med hjälp av högläsningen korrigerades endast elevernas ut-
tal av orden ”tidsangivelse”, ”konstruerade” och en elev fick hjälp att läsa ut 
årtalet ”1500”. Att reda ut oklarheter eller missförstånd har inte heller räknats 
som en återkommande verbalspråklig resurs som bearbetar texter, eftersom 
utredandet användes sporadiskt och då knappast bidrog till textsamtalets ut-
formning.  

I ett andra led analyserades de verbalspråkliga resurser som användes för 
att bearbeta texter mer detaljerat. Detta gjordes för att utröna hur textnära de 
olika resurserna bearbetade läromedelstexterna, vad som bearbetades med en 
viss resurs samt vilka möjligheter och begräsningar resurserna hade att till-
gängliggöra läromedelstexternas språk och ämnesinnehåll för eleverna.  
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6.5.1 Analys av olika frågetyper 
Textsamtalen i åk 5 utformades till stor del med hjälp av lärarens frågor. För 
att undersöka vilka frågor Karin ställde och närmare bestämt vilka svar frå-
gorna avkrävde, undersöktes frågornas grad av textnärhet. I kategoriseringen 
av lärarfrågornas grad av textnärhet utgick jag från tre frågetyper; textnära 
textuella frågor, textnära erfarenhetsmässiga frågor och icke-textnära frågor. 
Dessa frågetyper framträdde under det att lärarnas frågor kategoriserades.24 

Textnära textuella frågor fokuserar textuella resurser och är helt text-
bundna. Eleverna förväntas via textuella ledtrådar återge mer eller mindre ex-
akt vad som uttrycks i läromedelstexten. Ett exempel på en textnära textuell 
fråga är ”Vad är det för instrument vi talar om?”, som ställdes till läromedels-
textens mening ”Soluren var det första instrument som människan konstrue-
rade för att mäta tid.”. Det förväntade svaret uttrycks emellertid inte alltid lika 
explicit och elever kan t.ex. behöva dra slutsatser av vad som uttrycks på olika 
rader i texten. Exempelvis frågade Karin ”När började sanduren fungera?” ef-
ter att hon läst ”På medeltiden lärde man sig att tillverka tunt och genomskin-
ligt glas. Sedan dess har vi också haft väl fungerande sandur.”. 

Textnära erfarenhetsmässiga frågor fokuserar samtidigt textuella resurser 
och erfarenhetsmässiga resurser i syfte att reda ut läromedelstextens innehåll. 
De kan alltså inte endast besvaras genom att man läser och återger vad som 
står i texterna. Eleverna förväntas förutom läromedelstextens textuella ledtrå-
dar använda egna erfarenheter och tidigare kunskap. Textnära erfarenhets-
mässiga frågor är därmed delvis textbundna och förekommer t.ex. när den 
information som skapat tomrum i en text efterfrågas. Detta syns i frågan ”Hur 
kan storleken på sandkorn inverka [på sanduren]?”, som ställdes till lärome-
delstextens mening ”Storleken på sandkornen inverkade också.”. De två text-
nära frågetyperna reder ut vad som står i läromedelstexterna. 

När erfarenhetsmässiga resurser inte reder ut vad som står i läromedelstex-
ten, utan snarare förutsätter att elever släpper läromedelstexten och dess kon-
text för att svara på frågan, används icke-textnära frågor. Ett exempel på en 
icke-textnära fråga är ”Har du varit med om ett åskväder?”, som ställdes till 
meningen ”När det är åskväder ser du först blixten”.  

De tre frågetyperna (textnära textuella frågor, textnära erfarenhetsmässiga 
frågor, icke-textnära frågor) visar hur textnära eleverna förväntas vara i sina 
bearbetningar av läromedelstexterna. Även om de båda textnära frågetyperna 
bidrar till en textnära läsning ses de textnära textuella frågorna som mer text-
nära, eftersom frågorna besvaras genom att man återger vad som mer eller 
mindre ordagrant står i texten. Frågetypernas grad av textnärhet illustreras i 

                                                        
 
24 Likartade frågetyper beskrivs t.ex. av Westlund (2009, s. 47). Hon skriver att frågor kan 
besvaras på olika frågenivåer; genom den information som ges i texten, genom att läsaren ”in-
tegrerar sin egen bakgrundskunskap med textens information [kursiv stil i original]” eller ge-
nom att läsaren utgår enbart från sig själv.  
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följande kontinuum (Figur 6.2), där pilen till vänster visar en alltmer textbun-
den läsning och pilen till höger en läsning som i allt mindre utsträckning ef-
terfrågar och reder ut vad som står i texten. Figur 6.2, som utformades under 
analysen, exemplifierar också hur de olika frågetyperna förväntas bli besva-
rade, dvs. genom att ordagrant återge vad som står i läromedelstexten, omfor-
mulera läromedelstextens ord och rubriker, sammanfatta lästa stycken, fylla i 
läromedelstextens tomrum med erfarenhetsmässiga resurser samt att redogöra 
för egna erfarenheter och kunskaper utan att dessa relateras till läromedelstex-
ten: 
 

 ordagrant återge   
       omformulera ord och rubriker  
                sammanfatta lästa stycken   

fylla i tomrum med 
erfarenhetsmässiga resurser 

redogöra för egna erfaren-
heter och kunskaper utan 
att dessa relateras till tex-
ten 

                   

 
Uppdelningen i de tre frågetyperna och den schematiska bilden är dock något 
förenklade, eftersom användningen av textuella resurser i någon mån alltid 
rymmer tidigare läserfarenheter.  

Analysen av lärarnas frågetyper visar, förutom frågornas grad av textnär-
het, i vilken utsträckning lexikogrammatiska meningspotentialer, som enligt 
Halliday (1993a) ger ökade förutsättningar för lärande, efterfrågas. Dessutom 
redogörs för vilka möjligheter och begräsningar lärarnas frågor har att till-
gängliggöra läromedelstexternas språk och ämnesinnehåll. 

6.5.2 Analys av elaboreringar 
För att utröna om elaboreringar nyttjades återkommande använde jag en inter-
textuell kohesionsanalys (6.5.2.1). För att undersöka hur läromedelstexternas 
ämnesinnehåll uttrycktes i textsamtalens elaboreringar, i relation till 
aspekterna inkongruens, abstraktion, generalisering och ämnesspecialisering, 
analyserades elaboreringarnas registerskiften (6.5.2.2).  

Elaboreringarnas möjligheter och begränsningar att tillgängliggöra lärome-
delstexternas språk och ämnesinnehåll framkom via de detaljerade analyserna 
av hur elaboreringarna användes.  

textnära textuella frågor--------textnära erfarenhetsmässiga frågor---------icke-textnära frågor     

Figur 6.2: Frågetypernas grad av textnärhet 
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6.5.2.1 Intertextuell kohesionsanalys  
För att se hur textinnehåll fångades upp och hanterades i textsamtalen under-
söktes hur logiska semantiska samband skapades mellan läromedelstexten och 
samtalet om texten (Eggins, 2004; Hallesson, 2015; Halliday & Matthiessen, 
2004; Visén, 2015). De semantiska relationerna elaborering, extension 
och specificering inbegrips i begreppet expansion (Eggins, 2004; Halliday & 
Matthiessen, 2004), och i min intertextuella kohesionsanalys analyseras hur 
logiska samband skapas med hjälp av elaboreringar. 

En elaborering innebär att en aspekt av läromedelstexten bearbetas via en 
omformulering, ett klargörande eller en exemplifiering i textsamtalet. En om-
formulering förekommer t.ex. när ”Tidsangivelse” i textsamtalet bearbetas till 
”Man anger tiden”. Ett klargörande förekommer t.ex. när ”Solen som tidmä-
tare” i textsamtalet bearbetas till ”Hur man mätte tid med hjälp av solen”. En 
exemplifiering förekommer t.ex. när ”Solen som tidmätare” bearbetas till ”Att 
solen kan bli som en klocka.”. Vid användandet av elaborering lägger man 
inte till ytterligare information, på det sätt som görs via extension (då innehål-
let byggs på med hjälp av tillägg, t.ex. och, även eller avvikelser, t.ex. men, 
ändå) eller specificering (då innehållet specificeras med exempelvis tempo-
rala konjunktioner).  

En elaborering uttrycks i samband med att läromedelstexten läses eller ci-
teras och klassifikation av elaborering kan signaleras av ord som alltså, fak-
tiskt, med andra ord, till exempel och det vill säga, men det är i första hand de 
logiska semantiska sambanden mellan meningarna i läromedelstexten och me-
ningarna i samtalet som fokuseras. Eftersom lexikogrammatiken, enligt SFL, 
realiserar betydelse kan den ta sig lite olika uttryck. Elaboreringar kan därtill 
uttryckas implicit, dvs. utan formell markör (Eggins, 2004, s. 49; Halliday & 
Matthiessen, 2004, s. 396), vilket försvårar klassificeringen. I textsamtalet i 
åk 5 förekommer elaboreringarna ofta som ett svar på lärarens fråga. Läraren 
säger t.ex. ”Vad tänker ni att ni ska få veta mer om när ni ser den här rubri-
ken?” eller ”Vad står det i texten?” och uttryck som ”Jag menar” eller ”alltså” 
blir då överflödiga. 

Vid klassifikationen av elaboreringar markerades först det från läromedels-
texten som omformulerades, klargjordes eller exemplifierades i textsamtalet. 
Därefter analyserades om bearbetningarna fortsatte att omformuleras, klargö-
ras eller exemplifieras inom textsamtalet, vilket då innebär att analysen inte 
bara undersöker intertextuella relationer utan också intratextuella relationer. 
Den information som bara bearbetades inom textsamtalet och inte explicit 
kunde härledas till läromedelstexten analyserades inte och inte heller proce-
durala moment som t.ex. hur texten skulle läsas. Ibland var det svårt att av-
gränsa vad som var en elaborering, dvs. hur olik omformuleringen kunde vara 
sin ursprungliga form men ändå räknas som en elaborering.  

Både kohesion mellan meningar (t.ex. ”Man kan mäta att solen visar ti-
den.”, ”Att solen kan bli som en klocka.”) och som en logisk relation inom 
satskomplex (t.ex. ”Tidsangivelser. Alltså det är, det ger tiden tydligt”) analy-
seras. 
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Genom att undersöka elaboreringar kan jag se om textbearbetningen är 
textnära samt om lexikogrammatiska meningspotentialer uppmärksammas.  

Att elaboreringarna uttrycker ämnesinnehållet på flera olika sätt medför en 
ökad redundans, vilket i synnerhet erbjuder andraspråkselever ökade möjlig-
heter att utgå från det språk och det ämnesinnehåll de redan är bekanta med. 
Redundansen erbjuder fler möjligheter att förstå läromedelstexterna, men 
också att lära sig alternativa uttryckssätt (Gibbons, 2006). Om eleverna deltar 
i elaboreringarna och själva förhandlar om betydelse har de än större chans att 
successivt tillägna sig läromedelstexternas språk och ämnesinnehåll (jfr Lave 
& Wenger, 1991; Vygotskij, 1978).  

6.5.2.2 Analys av elaboreringarnas registerskiften  
Hur läromedelstexternas ämnesinnehåll uttrycks i textsamtalens elabore-
ringar, analyseras i relation till aspekterna inkongruens, abstraktion, generali-
sering och ämnesspecialisering. Bearbetningarna studeras alltså med avseende 
på några av de aspekter som användes i kapitel 5 för att visa i vilken grad 
läromedelstexterna var vardagsfrämmande och skriftspråkliga. Skiftena i in-
kongruens, abstraktion, ämnesspecialisering och generalisering omnämns i 
avhandlingsstudien som registerskiften, och innebär en rörelse längs register-
skalan (Figur 2.2). I denna analys undersöks hur läromedelstexternas: 
 

• grammatiska metaforer (nominaliseringar och participformer i attri-
butiv ställning) packas upp/ihop i textsamtalens elaboreringar. 
Uppackning definieras som ett omformulerande till en mer kongru-
ent form (Halliday, 1998/2004d, s. 87). Det är endast de nominali-
seringar och attributiva participkonstruktioner som har en morfolo-
gisk likhet mellan den kongruenta formen och den inkongruenta som 
kan packas upp. Exempelvis packas nominaliseringen ”tidsangivel-
ser” upp i uttalandet ”Tidsangivelser. Alltså det är, det ger tiden tyd-
ligt.”. Jag redogör också för vilken annan syn på världen som inkon-
gruensskiftena uttrycker. 

• referenter uttrycks mer eller mindre abstrakt i textsamtalens elabore-
ringar. Konkreta referenter ”betecknar företeelser som har fysisk ex-
istens (massa), såväl sådana som man kan ”ta på” (and, bord, stol, 
smör, vatten, familj, grupp) som sådana som man av olika anled-
ningar inte kan ta på (syre, magma, komet)” (Hultman, 2010, s. 45).  

 Prototypiskt innebär ett skifte i abstraktion att en abstrakt referent    
 uttrycks konkret, dvs. med fysisk massa. Emellertid är abstraktions-   
rörelserna inte alltid lika entydiga. I Karins elaboreringar ersätts  
abstrakta referenter med en sats. När ”tidsangivelse” omformuleras   
till ”en sak vi kan se med hjälp av solen” uttrycks innehållet mer  
konkret än i läromedelstexten trots att skiftet inte är prototypiskt. 

• referenter uttrycks mer eller mindre generellt i textsamtalens elabo-
reringar. Det som varken är specifikt, möjligt att peka ut eller finns i 
en avgränsad mängd är generellt, som t.ex. ”tidmätare”. När någon 
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säger ”Jag har skaffat Apples nya tidmätare” och sedan tillägger 
”Den sitter snyggt på armen” blir ”Den” specifikt. Hyponymirela-
tioner, där det överordnade begreppet kallas hyperonym och det un-
derordnade hyponym, kan därtill öka eller minska generaliseringen 
(Halliday, 1998/2004d, s. 64). När ”tidmätare” exemplifieras med 
”klocka”, som är en hyponym till tidmätare, är detta ett exempel på 
lägre grad av generalisering.  

• referenter uttrycks mer eller mindre ämnesspecifikt i textsamtalens 
elaboreringar. Ämnesspecifika referenter definieras som referenter 
som förväntas vara längre från elevernas vardagsdomän och som fö-
reträdesvis används inom ett visst ämnesområde. Graden av ämnes-
specialisering minskas t.ex. när ”tidmätare” omformuleras till ”man 
mätte tid”. 
 

I analysens utförande utgick jag från hur referenterna hade kategoriserats i 
läromedelstexterna (kapitel 5). Först undersöktes hur läromedelstextens refe-
renter uttrycktes mindre abstrakt, generellt och ämnesspecifikt i textsamtalens 
elaboreringar. Därefter undersöktes om det också fanns referenter som i text-
samtalet uttrycktes som mer abstrakta, mer generella och mer ämnesspecifika 
än vad de hade gjorts i läromedelstexten. Förutom att redogöra för hur läro-
medelstexternas innehåll bearbetades i registerskiftena redogörs också för om 
eleverna deltar i skiftena.  

Jag undersöker följaktligen hur läromedelstexternas referenter uttrycks mer 
eller mindre kongruent, abstrakt, generellt och ämnesspecifikt i textsamtalens 
elaboreringar. Dessa skiften är inte lika prototypiska som exempelvis Edlings 
(2006) abstraktionsskiften i läromedelstexter, utan kan uttryckas på olika sätt. 
Den abstrakta referenten ”tidsangivelse” kan t.ex. uttryckas som en sats ”vad 
är det vi kan se med hjälp av solen”. Konkretionen innebär då att ”vi” männi-
skorna (konkret) kan se något med hjälp av det som solen (konkret) visar. Li-
kaså omformulerades ”middagen” med satsen ”solen står högst upp”. Kon-
kretionen innebär då att ”solen” (konkret) och ”middagen” förankras i ett kon-
kret förlopp. Den konkretiserande dimensionen i elaboreringar är dock varken 
entydig eller enkel. 

Vidare kan en omformulering innebära ett samtida skifte i abstraktion och 
generalisering. När ”middagen” elaboreras till ”cirka klockan halv ett så är 
solen högst på himlen” exemplifieras middagen med ”cirka halv ett” vilket 
gör middagen mindre generell samtidigt som uttalandet görs mindre abstrakt 
med uttrycket att ”solen” då är ”högst på himlen”. Likaså blir ”soluppgång, 
solnedgång, middagen” både mer generellt och mindre abstrakt i uttrycket 
”faktorer som hjälper oss för att mäta tid med hjälp av solen”. Dessa skiften 
har både kategoriserats som skiften i abstraktion och generalisering. Exemp-
lifieringar har kategoriserats som att en referent uttrycks mindre generellt, 
t.ex. exemplifieras ”årets kortaste dag” med ”22 december”.  

Analysen av elaboreringarnas registerskiften syftar inte till att ge en hel-
täckande bild av samtliga registerskiften, utan att exemplifiera registerskiften.  
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Den brobyggande diskursen kan stötta elevers lexikogrammatiska utveck-
ling och göra att eleverna successivt lär sig uttrycka det naturvetenskapliga 
ämnesinnehållet med ett mer vardagsfrämmande och skriftspråkslikt register 
(Gibbons, 2006). Eftersom andraspråkselever inte är lika förankrade i mål-
språket kan registerskiftena behöva explicitgöras (de Oliveira & Schleppe-
grell, 2015).   

6.5.3 Analys av metaspråkande 
Metaspråkande analyseras som en process, dvs. att man talar om språk (Berry, 
2010). Metaspråkande ses emellertid inte som allt tal om språk, utan begränsas 
i likhet med Schleppegrell (2013) till när man talar om hur lexikogrammatiken 
skapar betydelse. Metaspråkande förekommer t.ex. när lärare förklarar att 
pluraländelser kan bidra till en ökad generalisering (jfr ”ljudkällan” med ”ljud-
källor”), men inte när betydelsen av enskilda lexikon förklaras. Metaspråk-
ande förekommer både när SFL:s grammatikspråk, som i sig är betydelseori-
enterat, eller ett mer traditionellt grammatikspråk används. 

I analys av vad som bearbetas med hjälp av metaspråkande undersöks vad 
som explicitgörs, dvs. vilken lexikogrammatik som används för att uttrycka 
viss betydelse. Analys av metaspråkande förväntas visa i vilken utsträckning 
läromedelstexternas lexikogrammatiska meningspotentialer uppmärksammas 
och tillgängliggörs på ett explicit vis, till skillnad från t.ex. elaboreringarna 
som uppmärksammar de lexikogrammatiska meningspotentialerna på ett mer 
implicit vis. Bruket av metaspråkande kan också visa på en textnära bearbet-
ning av läromedelstexterna. Metaspråkandet är särskilt utvecklande för andra-
språkselever, eftersom eleverna via de exempel som uppmärksammas kan för-
stå hur språksystemet fungerar och hur språket används för att skapa betydelse 
i olika kontexter (de Oliveira & Schleppegrell, 2015). Metaspråkandet stärker 
ämneslärandet när elever använder det för att förstå och kunna uttrycka det 
som de behöver för att delta i ämnesdiskursen (Schleppegrell, 2013).  

Metaspråkandets möjligheter och begränsningar att tillgängliggöra lärome-
delstexternas språk och ämnesinnehåll framkommer via de detaljerade ana-
lyserna av hur metaspråkandet använts.   

 Karins verbalspråkliga resurser som används för att 
bearbeta texter 

De återkommande verbalspråkliga resurserna som Karin använde för att bear-
beta läromedelstexternas språk och ämnesinnehåll var textnära frågor, elabo-
reringar och metaspråkande.  
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6.6.1 Karins textnära frågor  
Karin ställde många textnära textuella frågor, där svaret fanns uttryckt i den 
mening eller det stycke de just hade läst. Eleverna uppmanades att titta i texten 
och svara med läromedelstextens ord och uttryck. Ibland efterfrågades hela 
meningar, men oftast enstaka ord (t.ex. ”Vad är det för instrument vi talar 
om?”, ”Vilken plats använde man sig av det här [uret] då?”, ”Och när började 
man använda det här [solur]?”,”Man kollade på berget och därför kallades det, 
vad kallades det?”). Det hände också att Karins textnära textuella frågor in-
nebar att eleverna behövde dra slutsatser om vad som hade uttryckts på olika 
rader i läromedelstexten:  

Läraren: ’På medeltiden lärde man sig att tillverka tunt och genomskinligt  
              glas. Sedan dess har vi också haft väl fungerande sandur’ [läser].  
                Ah. När började sanduren fungera?... När började de fungera? Vi  

läser en gång till. Försök att klura ut. När började sanduren fungera?  
X:    Medeltiden. 
Läraren: ’På medeltiden lärde man sig tillverka tunt och genomskinligt glas.  
                Sedan dess har vi också haft väl fungerande sandur’ [läser]. Så från  
                när har man haft väl fungerande sandur som inte strulade och klum- 
                pade och som rann konstigt? Emre. 
Emre:  Medeltiden. 
Läraren:  Sen medeltiden.  

(utdrag 6:5) 
 

”Medeltiden”, som var det förväntade svaret på frågan om när sanduren bör-
jade fungera, fanns uttryckt på två rader i läromedelstexten Om sandur. Likaså 
förväntades eleverna dra slutsatser om vad som hade uttryckts på olika rader i 
läromedelstexten Solen som tidmätare: 

Nabil:  ’Solen som tidmätare. Soluppgång och solnedgång är tydliga tidsan-
giv’ [läser]. 

Läraren:  Tidsangivelser. Alltså det är, det ger tiden tydligt. 
Nabil:  Okej. ’Men även middagen, då solen står högst på himlen, hjälper oss 

människor att ha lite kontroll på tiden.’ [läser] 
Läraren:  Tack. Alltså, vad är det för faktorer som är viktiga, som hjälper oss 

för att mäta tid med hjälp av solen? 
(utdrag 6:6) 

 
”Soluppgång, solnedgång och middagen” var det förväntade svaret på frågan 
om vilka faktorer som hjälper oss att mäta tid med solen. Detta fanns uttryckt 
i texten men på några olika rader. Ibland efterfrågades också det som inte hade 
uttryckts tillräckligt tydligt i texterna. Exempelvis frågade Karin efter vilka ur 
som behandlades i den text som följde efter rubriken Om sandur, där de refe-
rentiella bindningarna var otydliga (vilket också påpekades för eleverna): 

Läraren: ’Om sandur. Nästan lika länge som vi människor har använt solur, har 
vi använt vattenur för att mäta kortare tider. Dessa fungerade bra på 
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varmare breddgrader, men de var lite svåra att hantera och mätte inte 
så noggrant.’ [läser]. Har vi någon fördel och nackdel här? Azize. 

Azize:  Äh, de har en nackdel att de inte mätte så noggrant. 
Läraren:  Vilka då? 
Azize:  Vattenur. 
Läraren:  Vattenur och?  
Azize:  Sanduret. 
Läraren:  Titta i texten. Vilka ur är det de pratar om i början av texten? Sch. Upp 

med en hand. Suado. 
Suado:  Solur. 
Läraren:  Solur och vattenur. Så i början är det en liten luring för där kommer 

ju faktiskt fördelar och nackdelar med soluret och med vattenuret. ’På 
nordligare breddgrader hade vattenuren sin begränsning, när det var 
köldgrader och vattnet frös till is’ [läser]. Det är också vattenuret. ’Det 
var romarna som fick erfara detta, då de tog med sig sina vattenur när 
romarriket bredde ut sig norrut till provinserna Britannien (nuvarande 
England) och Germanien (Tyskland)’ [läser] /…/ Vad fick romarna 
erfara när de?  
(utdrag 6:7) 

 
Likaså efterfrågades vad ”detta” syftade tillbaka på, när Karin ställde frågan: 
”Vad fick romarna erfara när de?”. Eleverna förväntades vid flera tillfällen 
under de tre textsamtalen söka ledtrådar i läromedelstexterna för att svara på 
lärarens textnära textuella frågor.  

Det hände också att Karin ställde textnära erfarenhetsmässiga frågor, som 
inte kunde besvaras genom att endast läsa och återge vad som stod i lärome-
delstexten. Under läsningen av Solen som tidmätare efterfrågades t.ex. hur 
man kunde använda sig av ett berg för att veta om solen stod högst på himlen:  

Hajar:  ’Problemet är att det inte är lika lätt att avgöra när solen står högst på 
himlen, som när den går upp eller ner. Förr i tiden använde man därför 
ofta höga föremål som berg i omgivningen för att tala om när solen 
stod högst på himlen.’ [läser] 

Läraren: Tack. Hur kan man använda sig av ett berg för att veta om solen står högst 
på himlen? Det här är ju lite konstigt. Är det någon som har några teorier 
om det?  
(utdrag 6:8) 

 
För att svara var eleverna tvungna att lägga till utelämnad information om hur 
solur fungerar utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter. Eleverna använde 
då erfarenhetsmässiga resurser, för att skapa mening i texten. Eleverna för-
väntades också använda sina tidigare erfarenheter och kunskap, t.ex. under 
läsningen av texten Om sandur, när Karin efterfrågade hur sandkornens stor-
lek kunde inverka på sanduren:  

Läraren: Ja. Det står bara att storleken på sandkornen inverkade. Hur kan stor-
leken på sandkorn inverka? Om ni tänker, sand ska rinna. Hur kan storleken på 
kornen inverka då? Har ni några teorier?  
(utdrag 6:9) 
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När Karin efterfrågade det som inte uttrycktes i texten var hon ändå textnära, 
eftersom hon efterfrågade den information som hade utelämnats och som ele-
verna behövde lägga till med hjälp av sina erfarenhetsmässiga resurser för att 
skapa mening i läromedelstexterna. Läromedelsanalyserna (kapitel 5) visade 
att NTA-texterna hade flera tomrum, som förutsätter att läsaren lägger till in-
formation. Att Karin tog sig an flera av dessa tomrum, t.ex. om hur solur fun-
gerar och hur sandkornens storlek kan inverka på sanduren, visar att hon var 
bekant med läromedelstexterna och medveten om vad hon efterfrågade. 

Karin ställde också textnära erfarenhetsmässiga frågor när hon efterfrå-
gade betydelsen av enstaka ord: 

Läraren: ’Sandur används mest för att visa ett i förväg bestämt tidsintervall, till 
exempel längden för en predikan’ [läser]. Vad är en predikan då? 
(utdrag 6:10) 

Läraren: ’När jordaxeln lutar mot solen blir norra halvklotet mest belyst.’ [lä-
ser]. Vad är norra halvklotet?  
(utdrag 6:11) 

 
För att besvara ordförståelsefrågorna, som var förankrade i texten, behövde 
eleverna använda tidigare erfarenheter och kunskap. 

Under Karins tre textsamtal ställdes få icke-textnära frågor. Vid några till-
fällen efterfrågades elevernas gemensamma klassrumserfarenheter. I samband 
med att de läste om romarrikets utbredning sa Karin ”Kommer ni ihåg kartan 
vi såg?” och när uttrycket ”ett bestämt tidsintervall” skulle förklaras sa hon 
”Kommer ni ihåg? De stora sanduren vi hade i skolan? Så det är ett bestämt 
tidsintervall.”. Vid några tillfällen ställdes också icke-textnära frågor för att 
reda ut betydelsen av enskilda ord eller uttryckta missförstånd. 

Under närläsningen ställde Karin framförallt textnära textuella frågor, dvs. 
eleverna förväntades finna svaren genom att läsa och återge vad som stod i 
läromedelstexterna, varför tyngdpunkten finns långt till vänster i kontinuet 
(Figur 6.3). Närvaron av de textnära erfarenhetsmässiga frågorna och de få 
icke-textnära frågorna gör emellertid att Karins frågor också placeras brett i 
kontinuet: 

 

 
Figur 6.3: Utmärkande för Karins frågor 

 
I åk 5-klassen medförde de textnära textuella frågorna att eleverna ständigt 
var tvungna att återvända till texten, vilket visar att Karin inte nöjde sig med 
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att eleverna i textmötet skulle förstå ämnesinnehållet utan de skulle också lära 
sig att läsa texterna. Karins bruk av textnära textuella frågor kan ses som ett 
sätt att modellera ett läsande som eleverna senare kan ta efter och har vissa 
likheter med Reading to Learn, som är den del av genrepedagogiken som in-
tresserar sig för läsning. Med hjälp av en detaljerad läsning, som leds av lära-
ren, menar Rose och Martin (2013) att eleverna vägleds och lär sig identifiera 
central betydelse inom enskilda meningar men också att göra inferenser mel-
lan olika delar av texten. Läraren förväntas också modellera ett läsande som 
eleverna successivt kan ta efter för att så småningom bli självständiga läsare. 
Läsningen inom Reading to Learn innebär att läraren börjar med att omfor-
mulera ett stycke med ett enklare språk så att eleverna kan förstå vad stycket 
handlar om, läser stycket, ställer textnära frågor kring de meningar som just 
lästes, eleverna identifierar svaren och läraren ber eleverna att markera svaren. 
Tanken är att läsningen ska utföras på ett sådant sätt att alla elever kan delta 
och lyckas ge det korrekta svaret (Rose & Martin, 2013). Inom Reading to 
Learn är det vanligt att läraren först definierar ett ord från texten och därefter 
frågar eleverna vad det är för ord, t.ex. ”I den här meningen finns ett ord som 
beskriver en tid som var förr i tiden. Vilket ord är det?”. Karins frågor ställs 
däremot utan att hon först gett en definitionen av de ord hon efterfrågar, t.ex. 
”Och när började man använda det här [solur]?”. 

Många av Karins textnära frågor hade ett formfokus, som innebar att läro-
medelstexternas lexikogrammatik uppmärksammades och efterfrågades. Vid 
flera tillfällen efterfrågades betydelsen av inkongruent språkbruk (t.ex. utdrag 
6:17). Efterfrågan av lexikogrammatik ses som en strategi som Karin använde 
för att eleverna skulle uppmärksamma och utveckla lexikogrammatiska 
meningspotentialer (Fang & Schleppegrell, 2008; Gibbons, 2006; de Oliveira 
& Schleppegrell, 2015). Att elever uppmanas att använda läromedelstexters 
ord och uttryck är särskilt gynnsamt för andraspråkselever som inte är lika 
förankrade i målspråket som förstaspråkselever. 

6.6.2 De textnära frågornas möjligheter och begränsningar  
Läsningen i åk 5-klassen utmärktes av att eleverna förväntades stanna kvar i 
texterna och läsa dem noggrant. De detaljerade textnära frågorna erbjöd rika  
möjligheter för eleverna att bearbeta och packa upp läromedelstexternas språk 
och ämnesinnehåll. Eleverna erbjöds också stöd i det som visades svårt för 
dem i möte med texterna, t.ex. förståelsen av orden ”instrument” och ”mid-
dagsberget”.  

Eleverna i åk 5 hade emellertid vissa svårigheter att svara på lärarens text-
nära frågor. Vid det första närläsningstillfället behövde Karin vid upprepade 
tillfällen uppmana eleverna att återgå till texten och säga var de skulle läsa för 
att hitta ett visst svar. Svårigheterna syntes bl.a. i utdrag 6:15 när en elev istäl-
let för att svara på lärarens fråga fortsatte att läsa läromedelstextens nästa 
stycke och en annan elev besvarade frågan på ett felaktigt vis. Ytterligare en 
elev var osäker på var han skulle läsa och när han väl hade hittat var han skulle 
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läsa svarade han ”fel” genom att läsa hela meningen istället för att bara läsa 
det specifika ord som läraren hade efterfrågat. Eleverna hade inte alltid klart 
för sig, att de för att besvara lärarens textnära frågor, skulle läsa om den me-
ning i läromedelstexten som just hade lästs högt i klassen.  

De procedurala svårigheterna kan bero på att eleverna var ovana vid när-
läsningen och lärarens textnära frågor, men kan också höra samman med hur 
läraren formulerade sina frågor. I utdrag 6:15 ville läraren att eleverna, genom 
att läsa mening två i texten Solen som tidmätare, skulle svara att middagen, 
liksom soluppgång och solnedgång, var olika tidsangivelser. Karin ställde då 
följande frågor; ”Vad är det för faktorer som är viktiga, som hjälper oss för att 
mäta tid med hjälp av solen?”, ”Vad är det vi kan se med hjälp av solen?”, 
”Men vad var det för mer som stod här? Titta i texten. Det är bara en i mening 
två. Vad står det där Mohammed?” och ”när var det som också kan hjälpa oss 
att ha kontroll på tiden? Vad var det för begrepp?” innan en elev gav det svar 
läraren hade väntat sig. Lärarens olika frågor var inte alltid enkla att besvara. 
I läsmodellen Reading to Learn (Rose & Martin, 2013) rekommenderas lärare 
att planera de textnära frågorna som ska ställas i samband med närläsningen, 
eftersom det i stunden kan vara svårt att formulera de textnära frågorna på ett 
sådant sätt att alla elever lyckas besvara dem. Vid läsningen av läromedels-
texten Solen som tidmätare hörde man en elev säga ”Jag förstår ingenting” 
och efter att ”Middagsberget” hade förklarats flera gånger i samma textsamtal 
sa en elev ”Vilket berg?”. Troligtvis hade ett samtal om närläsningens syfte 
och genomförande underlättat läsningen för de elever som hade svårt att följa 
med och som ställde flera procedurfrågor. 

När bara textuella resurser efterfrågades, via textnära textuella frågor, sig-
nalerades detta genom att läraren hänvisade till texten och sa ”Titta i texten”, 
”I mening två?”, ”Vad var det för begrepp?” eller ”Vad står det i texten?”. När 
erfarenhetsmässiga resurser efterfrågades, via textnära erfarenhetsmässiga 
frågor eller icke-textnära frågor, signalerades detta med uttrycken ”Så vad 
tror ni att ni kommer att få veta mer om?”, ”Är det någon som har några teorier 
om det?”, ”Har ni några teorier om det?” och ”Om du bara tänker fritt.”. Karin 
signalerade dock inte alltid om eleverna enbart förväntades utgå från textuella 
eller också erfarenhetsmässiga resurser i sina svar, vilket också kan ha bidragit 
till att eleverna ibland hade svårt att svara på Karins frågor. Det hände också 
att Karin gav motstridiga signaler om hur eleverna skulle svara på lärarens 
frågor: 

Läraren: ’Då jordaxeln lutar som mest i förhållande till solen infaller antingen 
årets längsta eller kortaste dag. Dagarna kallas för sommarsolståndet 
och vintersolståndet och inträffar omkring tjugoandra juni och tjugo-
andra december för oss på norra halvklotet. På södra halvklotet är det 
tvärtom’ [läser]. Alltså, när är den längsta dagen och när är den kort-
aste dagen? Och då menar jag med begreppet dag när det är ljust ute. 
Upp med en hand om du kan tänka kring eller resonera kring den här 
frågan. När har vi, Muna, den längsta dagen? Längsta dagen när det 
är ljust. När solen är uppe. Om du bara tänker fritt. 
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Muna:  … 
Läraren: Har du någon aning? 
Muna:  På sommaren. 
Läraren:  På sommaren. Det är du ganska säker på? 
Muna:  Den tjugoandra juni. 
Läraren:  Precis. Du har fått med det. Vad brukar vi fira runt den längsta   

  dagen då?... 
X:    Midsommar. 
Läraren:  Midsommar. Precis.  

(utdrag 6:12) 
 
Eftersom läraren läst vad som stod i läromedelstexten var det inte konstigt att 
eleven också valde att svara utifrån vad som stod i läromedelstexten, dvs. ”22 
juni” och inte ”Midsommar”. Likaså gavs motstridiga signaler när läraren 
först frågade Emre om han hade någon uppfattning om vad middag var för 
begrepp och varför Middagsberget kallades så och därefter inte var nöjd med 
hans egenformulerade svar, utan markerade att han ordagrant skulle återgett 
vad som stod i läromedelstexten, nämligen ”Att solen stod högst upp”: 

Läraren: Varför kallas det Middagsberget? Vad var middag för begrepp och 
varför kallas det Middagsberget? ... Emre. Har du någon uppfattning 
om det? 

Emre:  För i middagen det brukar, ähm, bli soligt. 
Läraren:  Blir det soligt vid middag? Om vi går tillbaka på andra meningen, vad 

stod det begreppet middagen för? Vad var det de försökte förklara för 
oss att middagen var för någonting? Andra meningen i hela stycket.  

Emre:  På middagen är… 
Läraren:  När var det då? Stod det något? 
Emre:  Solen stod längst upp. 
Läraren:  Solen stod högst upp på himlen, ja. 

         (utdrag 6:13) 
 
För eleverna i åk 5-klassen gällde det att försöka förstå vad läraren efterfrå-
gade, dvs. hur textnära de förväntades vara i sina svar. Att eleverna ibland var 
för textnära och inte gav det svar som läraren hade tänkt syntes när Karin sa 
”Nu läser du bara det som du har strukit under, nu tänker du inte på vad jag 
frågade dig”. Skiftet mellan ett mer eller mindre språkligt fokus utmanade ele-
verna i ämnesundervisningen.  

Läraren växlade fokus mellan en mycket textnära läsning, då eleverna end-
ast förväntades svara med hjälp av textuella resurser, och en mer ämnesbase-
rad läsning, då eleverna förväntades svara och tala om läromedelstextens äm-
nesinnehåll genom att lägga till erfarenhetsmässiga resurser. Det är troligt att 
lärarens växlande fokus berodde på NTA-texternas otydligheter, dvs. att Karin 
såg de tomrum som fanns i texterna och ansträngde sig för att fylla dem till-
sammans med eleverna. En text med många otydligheter kanske inte är så lätt 
att läsa detaljerat stycke-för-stycke, om alla elever ska ha möjlighet att besvara 
lärarens detaljerade frågor.  



102 

Att Karins frågor växlade mellan att vara mer eller mindre textnära, kan 
eventuellt förklara varför eleverna ibland gav uttryck för att de inte var helt 
trygga med hur de skulle besvara lärarens frågor. För att göra eleverna tryg-
gare med hur de förväntades besvara Karins frågor hade hon behövt tala om 
närläsningens syfte och genomförande, men också tala om när hon växlade 
mellan att vara mer eller mindre textnära.  

Det är möjligt att närläsningsprincipen, som innebar att läraren ställde text-
nära frågor och lyssnade om eleverna sa det som de förväntades säga, gör att 
man som lärare ibland befinner sig alltför nära textens språkliga uttryck så att 
läsningen tappar innehållsfokus och blir instrumentell (jfr Liberg m.fl., 2010, 
2011). Exempelvis följde Karin inte upp det svar som inte överensstämde med 
det hon förväntade sig under närläsningen av texten Den lutande jordaxeln 
ger årstider (se utdrag 6:17). På frågan om vad som ger årstider var elevsvaret 
”Jorden och solen” ett nog så bra svar som ”Jordaxeln”, om det bara hade 
förtydligats med att det är jordens rotation runt solen i samspel med jordens 
lutande axel som ger årstider. Istället för att i detta sammanhang lyssna efter 
det som eleverna faktiskt sa, lyssnade Karin efter vad eleverna förväntades 
svara och den textnära läsningen blev därför något instrumentell. Likaså skulle 
Emres svar, i det textsamtal som utgick från läromedelstexten Solen som tid-
mätare, att det var soligt på middagen kunna förstås som att han hade viss 
kunskap om när middagen inträffade (utdrag 6:13). Läraren ville att Emre 
skulle svara på det sätt som uttrycktes i läromedelstexten, dvs. att middagen 
var då solen stod högst upp på himlen. Eleven tvingades på detta vis vara kvar 
i läromedelstexten och att använda sig av läromedelstextens språkliga uttryck. 
Vid några tillfällen uppmanades eleverna också att upprepa de ämnesspecifika 
ord som uttalats av andra elever.  

När Karin ställde icke-textnära frågor använde hon sig några gånger av 
elevernas gemensamma klassrumserfarenheter. Detta kan vara särskilt fördel-
aktigt i klassrum med andraspråkselever, där elevers individuella erfarenheter 
kan vara väldigt olika.  

Karins textnära frågor erbjöd eleverna i åk 5 en noggrann läsning av läro-
medelstexterna, vilket särskilt kan gynna klassens andraspråkselever som inte 
är lika förankrade i undervisningsspråket som de elever som har svenska som 
sitt förstaspråk. Frågornas möjligheter att tillgängliggöra läromedelstexternas 
språk och ämnesinnehåll begränsades dock ibland av att de textnära textuella 
frågorna riskerade att göra läsningen instrumentell, samt att det ibland var 
oklart för eleverna hur textnära de förväntades vara i sina svar. För att göra 
eleverna tryggare hade Karin behövt tala om närläsningens syfte och genom-
förande, men också om när hon växlade fokus och lämnade den textnära läs-
ningen. 
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6.6.3 Karins elaboreringar 
Elaboreringar användes frekvent i åk 5-klassens textsamtal. När läromedels-
texten Solen som tidmätare började närläsas, och Karin frågade eleverna vad 
rubriken betydde, förekom flera elaboreringar (i fet stil): 

Läraren: Yes…Då slår vi upp på sidan fjorton och femton. Och så vill jag att   
ni kommer till ro. Sch. Vad är rubriken på den här texten? Ali. 

Ali:   ’Solen som tidmätare’ [läser] 
Läraren.  Ja. Ähm, vad är det vi förväntar oss att få veta när vi ser den här  

 rubriken? Vad tänker ni att ni ska få veta mer om…när ni ser den här 
rubriken? För en rubrik är ju till för att liksom, det här är det som det 
kommer att handla om. Så vad tror ni att ni kommer att få veta mer 
om? Tanja. 

Tanja:  Hur man mätte tid.  
Läraren:  Hur man mätte tid med hjälp av solen. Okej. Fatima. 
Fatima:  Alltså att tiden. Man kan mäta att solen visar tiden. 
Läraren:  Att solen kan bli som en klocka.  
Ammar:  Vad heter det, att man kan mäta tiden med solen för länge sen. 
Läraren:  Jag hörde inte det sista. 
Ammar:  Att man, att man använde solen för att mäta tiden för länge sen. 
Läraren:  Okej. Ja. Då får vi börja att läsa. Nabil, var så god. 

         (utdrag 6:14) 

”Tidmätare” omformulerades först av en elev till ”Hur man mätte tid”, där 
både en agent ”man” och processen ”mätte” framträder. Dessutom visade 
eleven via preteritumanvändningen att hon var medveten om att man inte 
längre mäter tid på detta vis. Läraren förtydligade elevens utsaga när hon 
sa ”Hur man mätte tid med hjälp av solen”. Därefter betonade en elev att 
det var solen som visade tiden genom att säga ”Man kan mäta att solen 
visar tiden” och i utsagan ”Att solen kan bli som en klocka” exemplifierade 
läraren tidmätare med det vardagligare ordet klocka. Därefter fortsatte en 
elev att omformulera rubriken genom att säga ”att man kan mäta tiden med 
hjälp av solen för länge sen” och lade då till betydelsen ”för länge sen”. 
När läraren bad om ett förtydligande av det eleven sagt, eftersom hon inte 
hörde det sista, lade eleven till en kausalitet och sa ”man använde solen för 
att mäta tiden för länge sedan”. När rubriken elaboreras diskuteras bl.a. om 
uttrycket ”Solen som tidmätare” innebär att ”man mäter” eller om ”solen 
visar tiden”. 

Också vid läsningen av Solen som tidmätare användes elaboreringar. 
Ofta förekom elaboreringarna i lärarens textnära frågor. I utdraget elabore-
ras först begreppet ”tidsangivelse” och sedan ”middag”: 
 

Nabil:  ’Solen som tidmätare. Soluppgång och solnedgång är tydliga tidsan-
giv’ [läser]. 

Läraren: Tidsangivelser [korrigerar uttalet]. Alltså det är, det ger tiden tyd- 
   ligt. 
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Nabil:  Okej. ’Men även middagen, då solen står högst på himlen, hjälper oss 
människor att ha lite kontroll på tiden.’ [läser] 

Läraren: Tack. Alltså, vad är det för faktorer som är viktiga, som hjälper  
   oss att mäta tid med hjälp av solen?  
Hajar:  ’Problemet är’. 
Läraren:  Nej, nu lyssnade inte du på frågan. Du ville läsa färdigt eller läsa  

 vidare. Vad är det vi kan se med hjälp av solen? Tydligt…Om jag 
tar upp den här. Vad står det i texten? Soluppgång och solnedgång. 
Men så var det en sak till som stod här. ’Soluppgång och solnedgång 
är tydliga tidsangivelser’ [läser]. Anger tiden tydligt. 

Hadeel:  Tidsangivelser. 
Läraren:  Men vad var det för mer som stod här? Titta i texten. Det är bara en i 

mening två. Vad står det där Mohammed? 
Mohammed: Tidsangivelse. 
Läraren:  I mening två? Titta i texten när ni pratar nu. Mohammed. 
Mohammed: Äh, när det är ’middag då solen står högst på himlen, hjälper oss  
   människor att ha lite kontroll på tiden’ [läser]. 
Läraren:  Ja. Nu läste du hela och när var det som också kan hjälpa oss att 

ha kontroll på tiden? Vad var det för begrepp? 
Mohammed: När solen står längst upp i himlen på middag. 
Läraren: Exakt. När solen står högst upp på himlen och begreppet för det 

var middag.  
         (utdrag 6:15) 
 
”Tidsangivelser” omformulerades först av läraren till ”det ger tiden tydligt” 
och sedan till ”anger tiden tydligt”. Likaså omformulerade läraren de olika 
tidsangivelserna (”soluppgång”, ”solnedgång” och ”middagen”) i frågorna 
”Vad är det för faktorer som är viktiga, som hjälper oss att mäta tid med hjälp 
av solen” och ”Vad är det vi kan se med hjälp av solen?”. ”Middag” omfor-
mulerades till ”när var det som också kan hjälpa oss att ha kontroll på tiden”. 
Läraren använde också omformuleringar för att korrigera elevens val av ad-
jektiv och preposition. ”När solen står längst upp i himlen” korrigerades till 
”När solen står högst upp på himlen”.  

I uppackandet av Om sandur visas också hur Karin använde elaboreringar 
under närläsningen:  

Läraren: ’På nordligare breddgrader hade vattenuren sin begränsning, när det  
   var köldgrader och vattnet frös till is.’[läser] 
X:    Det är också vattenuret. 
Läraren: ’Det var romarna som fick erfara detta, då de tog med sig sina vattenur 

när romarriket bredde ut sig norrut till provinserna Britannien (nuva-
rande England) och Germanien (Tyskland).’ [läser]. Kommer ni ihåg 
kartan vi såg? Vi såg hur romarriket bredde ut sig och vi såg när de 
kom upp till nuvarande Storbritannien och ungefär däromkring så 
började de att fundera. Ja. 

Fatima:  Vad betyder erfara? 
Läraren:  Upplevde, fick känna av liksom. 
Fatima:  (ohörbart) 
Läraren:  Ja, vi har, vad fick romarna erfara när de?  
X:    De visade deras sandur. 



105 

Läraren:  Var det det? Vad fick romarna erfara när de tog med sig  vatten 
  uret när de var ute och krigade? Ammar. 
Ammar:  När vattnet frös till is. 
Läraren:  Precis. Då kunde de inte använda sina klockor.  

(utdrag 6:16) 
 
Den första elaboreringen i utdraget skedde när läraren omformulerade ”bredde 
ut sig” till ”kom upp till”. Nästa elaborering förekom när en elev frågade lä-
raren vad ordet erfara från läromedelstexten betydde, läraren svarade ”Upp-
levde, fick känna liksom”, och frågade därefter vad romarna fick erfara. En 
elev svarade då att romarna ”visade deras sandur”, vilket då kan tolkas som 
en elaborering av läromedelstexten där det stod att romarna ”tog med sig sina 
vattenur” till Europa, och att eleven hade missat den referentiella textbindaren 
”detta”. Läraren som var ute efter det som stått tidigare i läromedelstexten, 
nämligen att romarna fick erfara att vattnet frös till is, omformulerade sin fråga 
till ”Vad fick romarna erfara när de tog med sig vattenuret när de var ute och 
krigade?”. I det uttalandet omformulerades ”när romarriket bredde ut sig” till 
”när de [romarna] var ute och krigade?”, varpå en elev svarade ordagrant från 
läromedelstexten ”När vattnet frös till is”. Till sist klargjorde läraren konse-
kvenserna av att vattnet frös till is och sa ”Då kunde de inte använda sina 
klockor.”. I det uttalandet elaborerades ”vattenur” till det vardagligare 
”klockor”. 

Också närläsningen av texten Den lutande jordaxeln ger årstider visar hur 
textnära Karin arbetade vid läsningen av läromedelstexterna. Återigen för-
handlade lärare och elever, med hjälp av elaboreringar, rubrikens betydelse: 

Läraren: ’Den lutande jordaxeln ger årstider’ [läser]. Rubrik. Vad är det som  
skapar årstider? ’Den lutande jordaxeln ger årstider’ [läser]. Vad är 
det som skapar årstider? Azize. 

Azize:  Jorden och solen.  
Nabil:  Jordaxeln. 
Azize:  Jordens axel. 
Läraren:  Jordens axel och vad är det med axeln som gör att det blir   
   årstider? Nabil. 
Nabil:  Den lutar sig. 
Läraren:  Den lutar. Den är inte rak. Den lutar. Är ni med?     

(utdrag 6:17)  
  

Läraren omformulerade rubriken genom frågan ”Vad är det som skapar årsti-
der?”, och ersatte därmed ”ger” med den vardagligare processen ”skapar”. 
Genom frågan uppmärksammade läraren dessutom den deltagare som i rubri-
ken utför processen, dvs. jordaxeln. En elev svarade att det var jorden och 
solen som skapar årstider. En annan elev svarade precis som det stod i texten 
att det var jordaxeln och omformulerade då det som föregående elev sagt. 
Sammansättningen ”Jordaxeln” omformulerades därefter till ”Jordens axel”. 
Vidare packades den grammatiska metaforen ”lutande” upp med hjälp av lä-
rarens fråga ”vad är det med axeln som gör att det blir årstider?”, och gjorde 
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att en elev svarade ”Den lutar sig”. Läraren korrigerade därefter elevens svar 
genom omformuleringen ”Den lutar” och elaborerade ”Den är inte rak. Den 
lutar”. 

Sammantaget användes elaboreringar frekvent i Karins textsamtal. Ef-
tersom läromedelstextens ämnesinnehåll via elaboreringarna uttrycktes på 
flera olika sätt, erbjöd de ökade möjligheter för eleverna att förstå läromedels-
texternas innehåll utifrån den språk- och kunskapsnivå eleverna redan hade 
tillägnat sig. Vidare visade elaboreringarna, liksom Karins frågor, att hon var 
textnära vid uppackandet av läromedelstexterna samt att hon inte bara ville att 
eleverna skulle lära sig ämnesinnehållet utan också lära sig läsa de texter de 
gick igenom. Bruket av elaboreringar tolkas inte bara som ett sätt att försöka 
tillgängliggöra texten, utan också som en strategi som läraren använde (t.ex. 
kongruenta omformuleringar i utdrag 6:17 om jordaxeln där lutande blir lutar), 
för att eleverna själva skulle utveckla lexikogrammatiska meningspotentialer 
(de Oliveira & Schleppegrell, 2015). Uppmärksammandet av de lexikogram-
matiska meningspotentialerna skedde ibland via ett förhandlande, vilket fram-
hålls som särskilt andraspråkutvecklande (Firth & Wagner, 1997; Lindberg, 
1995; Lindberg, 2004/2013; Long, 1996).  

6.6.4 Elaboreringarnas registerskiften  
Registerskiftena, dvs. växlingarna mellan mer vardagliga och mer skolrelate-
rade register, undersöktes via skiften i inkongruens, abstraktion, generali-
sering och ämnesspecialisering.  

Inkongruensskiften förekom vid uppackningar av nominaliseringar (”tids-
angivelse”, ”forskningen”, ”predikan”, ”påminnelse”, ”storlek”), participkon-
struktioner i attributiv ställning (”fungerande sandur”, ”lutande jordaxeln”) 
samt vid ihoppackningen av en process (”lutar”). Att läraren under närläs-
ningen av de tre texterna växlade mellan kongruenta och inkongruenta former 
och dessutom ställde frågor så att eleverna drogs in i uppackandet (”Vad är en 
predikan?”, ”Vad är det med axeln som gör att det blir årstider?”) visar lära-
rens språkfokus och medvetenhet om att eleverna i hennes klass behövde stöd 
i att förstå och utveckla ett inkongruent språkbruk (de Oliveira & Schleppe-
grell, 2014). Dessutom syntes också skiften i agens, vilket innebär att en agent, 
dvs. det eller den som utför eller orsakar en process, tillkommer eller tas bort. 
I texten Solen som tidmätare synliggjordes en agent (som ett opersonligt 
”man”) när ”tidmätare” omformulerades till ”man mätte tid” och när ”tidmä-
tare” omformulerades till ”man använde solen för att mäta tiden”. 

I Karins tre textsamtal användes också skiften i abstraktion, generalisering 
och ämnesspecialisering (Tabell 6.2). Det som elaboreras är understruket i ta-
bellen och efter exemplen anges i parentes om det var lärare, elever eller både 
elever och lärare som deltog i skiftena. I tabellen visas samtliga inkongruens-
skiften, medan skiftena i abstraktion, generalisering och ämnesspecialisering 
bara exemplifieras.  
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Tabell 6.2: Skiften i inkongruens, abstraktion, generalisering och ämnesspeciali-
sering 

 Solen som tidmätare Om sandur Den lutande jordaxeln 
ger årstider 

Skifte i 
inkon-
gru-
ens* 

-tidsangivelse-ger tiden (lärare)  
-tidsangivelse-anger tiden (lä-
rare) 
-forskningen-de forskade (lä-
rare) 

-fungerande sandur-När 
började sanduren fungera? 
(lärare) 
-predikan-hodja predikar/ 
prästen predikar (lärare och 
elev) 
-påminnelse-påminna om 
(lärare) 
-storlek-jättestora [sand-
korn]/om sandkornen är 
små (lärare och elev)  

-lutande jordaxeln-Den 
lutar sig/ Den lutar (lärare 
och elev)  
-jordaxeln lutar-Titta på 
jordaxelns lutning, Lutar 
den mot solen (lärare) 

Skifte i 
ab-
strak-
tion 
 

-middagen-om solen står 
längst/högst upp (lärare och 
elev) 
-middagen-cirka klockan halv 
ett så är solen högst på himlen 
(lärare) 
-tidsangivelse-vad är det vi kan 
se med hjälp av solen (lärare) 
-soluppgång, solnedgång, mid-
dagen-faktorer som hjälper oss 
för att mäta tid med hjälp av so-
len (lärare)  

Glasblåsarkonsten-när man 
kom på det här med att 
blåsa glaset (lärare) 
 
  

 

Skifte i 
gene-
ral-
isering 
 

-tidmätare-att solen kan bli som 
en klocka (lärare)  
-vad är det för instrument? 
solur (lärare och elev) 
-middagen-begrepp för att mäta 
tiden (lärare)  
-middagen-cirka klockan halv 
ett så är solen högst på himlen 
(lärare) 
-soluppgång, solnedgång, mid-
dagen-faktorer som hjälper oss 
för att mäta tid med hjälp av so-
len (lärare)  

-Tidsperiod-Det var en mi-
nut. Det var två minuter. 
Det var fem minuter. (lä-
rare)  
 
 

-länder på norra halvklo-
tet-Sverige, Finland, 
Norge, Danmark, Island, 
Grönland (lärare och 
elev) 
-länder på södra halvklo-
tet-Australien (lärare och 
elev) 
-årstiderna-sommar, vin-
ter (lärare och elev) 
-årets längsta dag-22 de-
cember (lärare) 
-årets kortaste dag-22 
juni (lärare och elev) 

Skifte i  
äm-
nes-
spec-
ialiser-
ing 

-tidmätare-man mätte tid (elev) 
-obelisk-en stor, lång, smal 
staty/en obelisk är en stor sten-
staty (lärare) 
-Babylonien-ett område som 
inte finns längre men som fanns 
förr i tiden (lärare) 

-de tog med vattenuret-sina 
klockor (lärare) 
-tidsintervall-tidsperiod (lä-
rare) 
-beck-Det är ett sånt här 
segt ämne som man satte 
ihop dem (lärare) 

-Jordaxeln-jordens axel 
(lärare) 
-norra jordklotet-ett halvt 
klot (lärare) 
-begreppet dag-när det är 
ljust ute (lärare) 
 

*Skifte i inkongruens medför alltid skifte i abstraktion, och ibland ämnesspecialisering som 
t.ex. vid den nominaliserade processen tidsangivelse. Jag har dock valt att inte redogöra för 
inkongruensskiftena också under rubrikerna skifte i abstraktion eller ämnesspecialisering. 
 
 
De analyserade skiftena i inkongruens, abstraktion, generalisering och ämnes-
specialisering visar att elaboreringarna ofta uttryckte ett skifte till ett vardag-
ligare register. Språket och ämnesinnehållet blev mer kongruent, konkret, spe-
cifikt och vardagligt. Men det hände också att språket och ämnesinnehållet, 
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via elaboreringarna, uttrycktes mer vardagsfrämmande och skriftspråkslikt. 
Exempelvis omtalades ”soluppgång, solnedgång, middagen” i textsamtalet 
som ”faktorer som hjälper oss för att mäta tid med hjälp av solen”, där ”fak-
torer” är mer generellt än ”soluppgång”, ”solnedgång” och ”middagen”. Re-
gisterskiftena erbjöd sannolikt en förståelse av och ett utvecklande av lexi-
kogrammatiska meningspotentialer, som successivt kan ge en ökad kontroll 
över skolrelaterade register (Gibbons, 1998, 2006). Oftast var det läraren som 
omformulerade och exemplifierade. Men det hände att också eleverna deltog 
i registerskiftena, vilket då ytterligare ökade deras möjligheter att utveckla 
skolrelaterade register (de Oliveira & Schleppegrell, 2015).  

6.6.5 Elaboreringarnas möjligheter och begränsningar  
Registerskiftena, dvs. växlingarna mellan mer vardagliga och mer skolrela-
terade register, ses som ett tillfälligt och framåtsyftande stöd som ger ökade 
möjligheter att insocialiseras i ämnesdiskursen (Gibbons, 1998, 2006). Med 
hjälp av det vardagligare språket och tidigare kunskaper kan exempelvis be-
greppet ”tidmätare” medieras som ”hur man mätte tid”. Via Karin och elever-
nas elaboreringar uttrycktes företrädesvis ett mindre vardagsfrämmande och 
skriftspråkligt innehåll, än vad som uttrycktes i läromedelstexterna. Men vid 
flera tillfällen omformulerades också språket till ett mer skolspråkligt register. 
Elaboreringarna ökade redundansen och eleverna fick därmed fler möjligheter 
att förstå ämnesinnehållet och dessutom bekanta sig med hur detta ämnesin-
nehåll formulerades språkligt (Gibbons, 2006). Registerskiftena förutsätter 
emellertid att andraspråkseleverna klarar av det ökade språkflödet samt har 
vardagsspråket som resurs. Att klara av det ökade språkflödet blir särskilt ut-
manande för klassens nyanlända elever. 

När Karin ville ha svaret att middagen var ett exempel på en tidsangivelse 
(utdrag 6:15), omformulerades tidsangivelse på flera olika sätt i de frågor som 
hon ställde till eleverna. Dessa omformuleringar var emellertid inte alltid lätta 
för eleverna att förstå, och innebar att ”förenklingarna” i praktiken inte funge-
rade på förväntat vis i de givna situationerna. 

Elaboreringarnas registerskiften kom dessutom att förändra betydelsen. I 
Karins ansträngning att tillgängliggöra rubriken i läromedelstexten Den lu-
tande jordaxeln ger årstider ersätts ”ger” med ”skapar” (utdrag 6:17). Den 
mer vardagliga och konkreta processen ”skapar” indikerar att det skulle finnas 
en intention, dvs. att någon har intentionen att skapa årstider utifrån jordaxelns 
lutning, vilket inte överensstämmer med en naturvetenskaplig syn på världen. 
Registerskiftenas förenklade språkbruk leder således inte per automatik till 
ökade möjligheter för eleverna att göra läromedelstextens språk och ämnesin-
nehåll till sitt, utan förmodade förenklingar kan också hindra en korrekt för-
ståelse av ämnesdiskursen. Ordvariationen förutsätter därmed en hel del kun-
skap om både språk och det ämne man undervisar om.  

Det finns flera exempel på att Karin omformulerade en elevs uttalande så 
att det blev mer skriftspråkligt, och att hon förväntade sig att eleverna skulle 
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använda skolspråkliga register (Gibbons, 2006). När Karin läste texten Den 
lutande jordaxeln ger årstider drog Karin ner den världskarta som fanns längst 
fram i klassrummet och frågade eleverna var norra halvklotet var. Fatima sa 
”uppe”, vilket läraren inte tycktes höra utan fortsatte istället att fråga var mit-
ten på klotet var och om eleverna kände till det begrepp som användes för att 
omtala mitten på klotet. Ibrahim gick fram till kartan för att visa mitten på 
klotet, men pekade snarare på Sydeuropa än på ekvatorn (Figur 6.4). När lä-
raren ifrågasatte vad han hade visat genom att säga ”Är det här mitten?”, bör-
jade några elever att skratta och läraren undrade om han inte hade pekat ut 
jordklotets norra del. Som svar på lärarens fråga pekade Ibrahim ännu högre 
upp på kartan, mot Norden, och sa ”Nej, där är norra”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.4: Ibrahim visar ”mitten på klotet”. 

 
I det uttalande som läraren gjorde strax efter att Ibrahim hade satt sig framkom 
att hon nu efterfrågade ett mer situationsobundet språkbruk, där eleverna inte 
förväntades svara genom att peka på världskartan. Läraren sa ”Ni kan försöka 
berätta. Var kan norra halvklotet vara Emre?”. Emre svarade ”Där uppe där 
Sverige är och mitten det är ekvatorn där vid strecket.”, där uttrycken ”där 
uppe” och ”där vid strecket” visar att hans språkbruk fortfarande var delvis 
situationsbundet. Läraren upprepade ”Mitten är ekvatorn”. Emre sa åter att 
strecket var ekvatorn varpå läraren frågade om strecket fanns på riktigt, vilket 
flera elever svarade nej till. Läraren frågade ytterligare en gång var norra halv-
klotet var och ville troligtvis höra ett än mer situationsbundet språkbruk utan 
användningar av ord som ”där” och ”där uppe”. Fatima svarade ”Det som är 
på den där delen av ekvatorn”, vilket fortfarande delvis var situationsbundet, 
varför läraren omformulerade det till ”norr om ekvatorn ja” och dessutom upp-
repade ”norr om ekvatorn” vilket gjorde språket mindre situationsobundet och 
mindre vardagligt. Till sist frågade läraren vad som fanns ”söder om ekvatorn” 
och modellerade då åter ett situationsobundet språkbruk. Ibrahim, som tidi-
gare hade haft svårt att visa mitten på jordklotet, räknade som svar upp halva 
Afrika, Australien och södra halvan av Indien. Läraren bekräftade Ibrahims 
uttalanden och sa ”Ja. Precis. Då är ni med på norra halvklotet”. Genom att 
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läraren omformulerade elevens uttalande uttrycktes det som eleven ännu inte 
kunde uttrycka på egen hand (”norr om ekvatorn”, ”söder om ekvatorn”), vil-
ket särskilt kan gynna andraspråkselevers möjlighet att utvecklas språk- och 
kunskapsmässigt. Eleverna stöttades att insocialiseras i ämnesdiskursen, när 
Karin omformulerade elevernas uttalanden så att de blev mer skriftspråkliga 
och vardagsfrämmande (Gibbons, 1998, 2006). 

Ibrahims uppräknande av halva Afrika, Australien och södra halvan av In-
dien indikerar dessutom att han hade tillgängliggjort sig läromedelstextens 
språk och ämnesinnehåll under textsamtalet, dvs. att han nu hade kontroll över 
var ekvatorn låg och att han via talet om strecket hade erhållit ny kunskap som 
han tidigare inte hade kunnat uttrycka. Tecken på tillgängliggörande innebär 
i avhandlingsstudien ett synligt skifte i elevers språkbruk i relation till elevens 
tidigare uttryckta förmåga, dvs. att elever vartefter uttrycker något som de 
först inte kunde uttrycka. Detta syntes också vid ett annat tillfälle då en elev 
först uttryckte att middagen var klockan sex på kvällen, men sedan via en för-
handling av ordets betydelse sa att middagen var då solen stod högst på him-
len. Båda tillfällena visar vikten av att lärare ber om förtydliganden och läm-
nar den textnära läsningen när eleverna är i behov av det. 

Vissa elever var, liksom läraren, inställda på att de i möte med läromedels-
texterna inte bara skulle förenkla och använda ett vardagligt register utan 
också ett naturvetenskapligt ämnesspråk som innefattade uttryckta generali-
seringar och samband. Detta trots att Karin sällan metaspråkade om vilken 
lexikogrammatik de skulle använda för att utrycka exempelvis generali-
seringar. När läraren under läsningen Om sandur sa ”Det står bara att storleken 
på sandkornen inverkade. Hur kan storleken på sandkorn inverka? Om ni tän-
ker, sand ska rinna. Hur kan storleken på kornen inverka då? Har ni några 
teorier?”. I Ammars uttalande ”Om det är små saker som kommer att rinna så, 
det beror på hur stort hålet är, vilken storlek kornet har. Äh, och röret.” fram-
kom att det fanns ett samband mellan sandkornens storlek och storleken på 
hålet/röret, men också att Ammar hade vissa svårigheter att uttrycka det sam-
bandet. Ammar elaborerade vad han sagt och generaliserade då utifrån hur de 
små sandkornen inverkade på hur sanden rann i sanduret och sa ”Om sand-
kornen är små så rinner de snabbare genom hålet”. Vissa elever hade alltså ett 
eget driv att utveckla ämnesspråket och hade troligen uppmärksammat att lä-
raren värderade uttryckta generaliseringar och samband högt. När eleverna 
deltog i förhandlandet om betydelse och prövade nya uttryckssätt, främjades 
sannolikt deras språk- och kunskapsutveckling.  

Lärarens registerskiften kan utveckla de språkliga meningspotentialerna, 
om eleverna befinner sig på den språknivå att de uppfattar dessa meningspo-
tentialer. Det är dock så att t.ex. uppackandet av nominaliseringar går de ele-
ver förbi som inte själva förstår nominaliseringarnas meningspotential (Hal-
liday, 1993a refererar här till att nivån är över elevernas närmaste utvecklings-
zon). Eftersom registerskiften är särskilt utmanande för klassens andraspråk-
selever, som inte är lika förankrade i målspråket som förstaspråkseleverna, 
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hade explicita registerskiften sannolikt varit än mer stöttande för dessa elever 
(Gibbons, 1998, 2006; de Oliveira & Schleppegrell, 2015).  

6.6.6 Karins metaspråkande 
Metaspråkande definieras här som talet om hur lexikogrammatiken skapar be-
tydelse.  

De frågor som läraren ställde till läromedelstexten Om sandur präglades av 
att flertalet elever, individuellt under den föregående lektionen, hade läst ige-
nom texten och strukit under urens för- och nackdelar. Detta var då ett sätt att 
hjälpa eleverna att få syn på textens struktur, som delvis var berättande och 
delvis argumenterande. Karin kompenserade också för NTA-textens bristande 
textstruktur under den gemensamma närläsningen, då hon åter efterfrågade 
urens för- och nackdelar. Läraren nöjde sig emellertid inte med att eleverna 
skulle besvara vilka för- och nackdelar det fanns i texten, utan eleverna skulle 
också lära sig hur för- och nackdelar uttrycktes lexikogrammatiskt. Metasprå-
kandet kom till uttryck när eleverna skulle söka efter ”ledord till en nackdel”:  

Läraren: ’De försökte därför ersätta vattnet med något annat som rann och  
som fungerade även om det inte var plusgrader. De insåg att sand 
borde kunna ersätta vattnet, men problemet var att sanden lätt klum-
pade ihop sig, så att det blev stopp.’ [läser] Vi har ett litet ledord där 
som kan vara ett ledord till en nackdel. Vad är det ledordet i texten? 
Hadeel. 

Hadeel:  Problemet. 
Läraren:  Problemet. Och Mohammed, Muna, vad var problemet? 
Muna:  Sanden klumpade ihop sig. 
Läraren:  Då stryker vi under ’sanden klumpade lätt ihop sig’ [läser]…Ni har 

gjort det. Vad bra. Då hade ni gjort rätt. Bra.  
    (utdrag 6:19) 
 
Att Hadeel förstod vad läraren efterfrågade med ”ledord till en nackdel” syntes 
när hon svarade ”problemet” och läraren upprepade det som ett korrekt svar. 
Ledordet ”problem” uppmärksammades också vid flera andra tillfällen under 
närläsningen av texten och visade då hur lexikogrammatiken användes för att 
uttrycka nackdelar:  

Läraren: Ähm, vad börjar nästa mening med? Vad börjar nästa mening med  
   Mohammed? 
Mohammed: ’Ett problem med timglas…’ 
Läraren: Vad börjar den med? 
Emre:  Problem. 
Mohammed: Problem. 
Läraren: Ett problem. Pling. Då måste vi vara extra uppmärksamma. Ett   

 problem med ett timglas är ju att man måste vända på det vid exakt 
rätt tidpunkt, för att man ska kunna fortsätta mäta tiden. Här fick vi 
direkt veta. 

X:    Nackdel. 
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Läraren:  Ja. Precis. Ett problem är nackdel. 
(utdrag 6:20) 

 
Ledordet ”problem” användes alltså för att visa hur språket skapade betydelse 
och blev därmed en metaspråkande resurs för eleverna när de skulle finna 
nackdelar med uren. När metaspråkandet användes som ett redskap för att ele-
verna skulle lära sig om språket, samtidigt som de lärde sig ämnesinnehållet 
via språket förekom ett integrerat språk- och ämnesfokus.  

Under läsningen av Om sandur framkom också att eleverna hade viss kun-
skap om hur en beskrivning uttrycks. När en elev sa att hon hade strukit under 
stycket ”Man provade tidigt olika former hos sanduren och kom snart på att 
två koner med en förbindelse emellan var den mest ändamålsenliga.”, sa lära-
ren ”Varför har du strukit under det? Är det en fördel eller en nackdel? Eller 
är det en beskrivning av hur det såg ut?”, varpå eleven sa ”Beskrivning.”.  

Karin använde sällan grammatiska termer under närläsningen, trots att hon 
genom att packa upp ett inkongruent språkbruk visade att hon hade kunskap 
om hur språket skapar betydelse.  

6.6.7 Metaspråkandets möjligheter och begränsningar  
Under Karins närläsning efterfrågades SFL:s metaspråk vid ett tillfälle. När 
läraren hade läst ”På medeltiden lärde man sig tillverka tunt och genomskin-
ligt glas. Sedan dess har vi också haft väl fungerande sandur” ur texten Om 
sandur, frågade hon eleverna vad det var som gjorde att sanduren började fun-
gera väl. Den elev som fick frågan hade svårt att svara, varför läraren sa ”Vad 
är processen i den meningen?”. På videofilmen syntes därefter, hur läraren 
gick fram, pekade i elevens läromedelstext och sa ”De lärde sig..?” varpå ele-
ven fyllde i meningen med ”rätt” process. 

Läraren: De fungerade inte väl av det, men det var någonting här som gjorde  
att de började fungera väl. Och vad var, vilken faktor var det? Mo-
hammed. Kan du säga det? 

Mohammed: Genomskinligt glas. 
Läraren: Ja. Vad var det de lärde sig om genomskinligt glas? 
Mohammed: Tunt. 
Läraren: Tunt, genomskinligt glas. Men vad var det man kom på på medelti-

den? Du är på rätt spår. Vad kom de på? Vad är processen i den me-
ningen?... Vad är processen? [går fram och pekar i Mohammeds text] 

Mohammed: … 
Läraren:  De lärde sig? 
Mohammed: Tillverka. 
Läraren:  Tillverka ja. Vad gör man när man tillverkar? Azize. 
Azize:  Man gör någonting. 
Läraren:  Precis. Så det var det som var grejen. De kom på hur man gör tunt, 

genomskinligt glas. Ähm. 
(utdrag 6:21) 
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SFL:s metaspråk var alltså inte en tillgång för den elev som inte visste vad en 
process var.25  

När Karin t.ex. uttryckte generaliseringar och samband, modellerades detta 
snarare än att hon visade hur lexikogrammatiken skulle användas för att ut-
trycka betydelsen. Karin sa ”om man ska dra en slutsats”, samtidigt som hon 
exemplifierade ”slutsatsen”:  

Läraren: Ähm, ’Den rörde sig dessutom trögare om den var fuktig’ [läser] 
Ska man dra streck? Varför ska man dra streck där? Kan du säga var-
för? 

Suado: Nej. 
Läraren:  Jo, det kan du. Det vet jag... Men låt Suado tänka själv.  
Suado:  För att den var trögare om den var fuktig. 
Läraren: Ja. När den var fuktig så rann den trögare. Streckar vi under det. Vad, 

vad blir konsekvensen av det här? Om man ska dra en slutsats, när 
sand är fuktig så rinner det trögare, vad vet vi då att sanden måste 
vara?... 

Naihma:  Blöt. 
Läraren:  Ska den vara blöt i sandur? 
X:    Torr. 
X:    Torr. 
Läraren:  Tvärtom. Då förstår vi att sanden måste vara torr för fuktig sand fun-

kar inte. Är ni med?  
(utdrag 6:22) 

 
Karin explicitgjorde alltså inte hur lexikogrammatiken användes för att ut-
trycka sambandet, t.ex. att hon växlade till presens (”När den var fuktig så 
rann den trögare” till ”när sand är fuktig så rinner det trögare”). I utdraget syns 
också att Naihma, som var nyanländ, inte hängde med i Karins generella utta-
lande om hur sand måste vara. Att generaliseringar och samband var något 
som värdesattes av läraren framkom vid ett flertal tillfällen i åk 5-klassen (se 
Uddling, 2019, under utgivning)26. Detta kan relateras till Mortimer och Scott 
(2003, s. 15) som skriver att “Generalizability is a fundamental characteristic 
of scientific knowledge, which applies to all scientific theories and concepts, 
and is sometimes referred to as an epistemological feature (relating to the na-
ture of knowledge).”. Karin värdesatte följaktligen användningen av de 

                                                        
 
25 I datan fanns emellertid flera exempel på att Karin efterfrågade processer, deltagare eller 
omständigheter och att eleverna förstod vad hon efterfrågade. Dessutom omtalades och efter-
frågades beskrivande genrer, förklarande genrer och berättande genrer, på sätt som visade att 
eleverna var bekanta med genrepedagogiken och dess specialiserade språkbruk.  
26 Exempelvis förväntades eleverna generalisera, utifrån de undersökningar de hade gjort, i sina 
skrivna rapporter. Läraren sa då ”Se om ni kan se något mönster. Om ni kan göra något generellt 
uttalande” och ”Vad är mönstret? Kan ni säga någonting generellt om skuggorna under dagen? 
/…/ Är ni med? Generellt. Förstår du? Någonting som alltid gäller skuggorna.”, utan att visa 
hur de språkligt skulle formulera sina generella uttalanden. I början av nästa lektion, sa läraren 
”försök att säga något generellt om skuggorna”. 
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meningspotentialer som gav ökade förutsättningar för ett ämneslärande (Hal-
liday, 1993a). 

Även om metaspråkandet användes i begränsad omfattning i åk 5, bidrog 
det i likhet med de textnära frågorna och elaboreringarna till en textnära läs-
ning. Metaspråkandet erbjöd därtill en explicit tillgång till språkliga menings-
potentialer, vilket är särskilt utvecklande för andraspråkselever (de Oliveira & 
Schleppegrell, 2015). Närmare bestämt blev ordet ”problem” en metaspråk-
ande resurs när eleverna skulle finna nackdelar med uren.  

Att eleverna i åk 5-klassen skulle kunna redogöra för urens för- och nack-
delar, var ett uttalat krav i början av temat när kursplanen gicks igenom. Detta 
gjorde i sin tur att metaspråkandet också erbjöd ökade möjligheter att delta i 
fysikundervisningen. Metaspråkandet blev också en resurs för att utveckla 
läsande av argumenterande texter. Det metaspråk som Karin använde bidrog 
till ökade möjligheter för eleverna att tillägna sig läromedelstexten Om sand- 
ur. 

 Slutsatser om Karins verbalspråkliga 
textbearbetningar   

I detta avsnitt sammanfattas de textnära frågornas, elaboreringarnas och me-
taspråkandets möjligheter och begränsningar att tillgängliggöra läromedels-
texternas språk och ämnesinnehåll. Intervjun, som visar hur Karin uttrycker 
att hon stöttar eleverna, bekräftar vid några tillfällen vad som visats i analys 
av klassrumsobservationerna. Intervjun bidrar också, vid något tillfälle, till 
ökade insikter i varför Karin gör de didaktiska val hon gör. Dessutom relateras 
resultaten i kapitel 6 i viss mån till vad som visade sig vara utmanande i läro-
medelstexterna utifrån läromedelsanalyserna i kapitel 5. 

Att Karin ställde textnära frågor så att eleverna drogs in i uppackandet visar 
på hennes medvetenhet om att de behövde stöd i att förstå och utveckla ett mer 
skriftspråkligt och vardagsfrämmande språkbruk. Karin var medveten om att 
enskilda ord, men också grammatiken utmanade eleverna i deras möte med 
läromedelstexterna. Det hände också att Karin via sina textnära erfarenhets-
mässiga frågor uppmärksammade olika typer av otydligheter som fanns i läro-
medelstexterna. Att läraren hade kunskap om vad som kunde vara utmanade i 
de tre texterna, framkom genom att hon efterfrågade flera av de inferenskrä-
vande tomrum som fanns i texterna (se kapitel 5). Under läsningen av Solen 
som tidmätare efterfrågade Karin t.ex. hur man kunde använda sig av ett berg 
för att veta om solen stod högst på himlen. Under läsningen av Om sandur 
efterfrågade Karin t.ex. hur storleken på sandkornen kunde inverka på hur san-
den rann, och under läsningen av Den lutande jordaxeln ger årstider efterfrå-
gade hon t.ex. var norra halvklotet fanns. Hon hade dessutom ambitionen att 
tillsammans med eleverna fylla dessa tomrum. Karins höga förväntningar på 
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eleverna innebar att hon inte nöjde sig med att eleverna i textmötet skulle för-
stå ämnesinnehållet, utan de skulle också förstå texterna och lära sig läsa dem. 
Frågornas möjligheter att tillgängliggöra läromedelstexternas språk och äm-
nesinnehåll begränsades dock ibland av att eleverna var osäkra på hur frågorna 
skulle besvaras, t.ex. hur textnära de förväntades vara i sina svar. Vidare ris-
kerade de textnära textuella frågorna ibland att göra läsningen instrumentell.  

Elaboreringarna erbjöd ett uppmärksammande och utvecklande av lexiko-
grammatiska meningspotentialer som ökar möjligheter för lärande (Halliday, 
1993a), vilket är särskilt centralt för andraspråkselever (Gibbons, 2006; de 
Oliveira & Schleppegrell, 2015). När eleverna deltog i elaboreringarna och 
själva förhandlade om betydelse hade de sannolikt större chans att tillägna sig 
läromedelstexternas språk och ämnesinnehåll (jfr Gibbons, 2006; Säljö, 2000; 
Vygotskij, 1978). Elaboreringarna innebar i många fall ett skifte till ett var-
dagligare register, där ämnesinnehållet uttrycktes mer kongruent, konkret, 
specifikt och vardagligt. Eftersom NTA-texterna innehöll många grammatiska 
metaforer (se kapitel 5), var det behövligt att packa upp dessa. Och eftersom 
de grammatiska metaforerna i Den lutande jordaxeln ger årstider gjorde att 
det blev svårt att förstå vad som lutade mot vad och gav upphov till vilket 
fenomen, behövde också dessa packas upp (se kapitel 5). Att Karin använde 
det språk som förekom i läromedelstexterna, samtidigt som hon byggde ut det, 
var också något hon själv nämnde i intervjun. Hon sa ”liksom jag pratar det 
här [ämnes]språket men ändå så bygger jag ut det”. Karin betonade att hon 
inte förenklade ämnesspråket och att hon inte var rädd att använda det ade-
kvata ämnesspråket. Elaboreringarnas möjligheter att tillgängliggöra texternas 
språk och ämnesinnehåll kan dock begränsas om elaboreringarna sker implicit 
och inte uppfattas av eleverna (Gibbons, 2006; Halliday, 1993a). Elaborering-
arna skapar då ett större språkligt flöde som andraspråkseleverna förväntas 
klara av.  

Metaspråkande, dvs. förklaringarna om hur lexikogrammatiken skapar be-
tydelse, användes i begränsad omfattning, trots att analyserna av de textnära 
frågorna och elaboreringarna indikerar att Karin använde lexikogrammatiken 
som betydande meningspotentialer. Metaspråkandet förekom under närläs-
ningen av Om sandur när lärare och elever talade om sandurens nackdelar och 
hur dessa uttrycktes språkligt i texten.  

Närläsningens utformning bedöms i sig som stöttande i och med att de text-
nära frågorna och elaboreringarna erbjöd ett modellerande av hur eleverna 
självständigt, i en annan kontext, skulle kunna läsa läromedelstexter. Känne-
tecknande för Karins närläsning var att lärare och elever tillsammans skulle 
stanna kvar i texterna, läsa dem noggrant och reda ut läromedelstextens språk-
liga formuleringar. Troligen hade Karins stöttning blivit mer effektiv om hon 
hade talat med de flerspråkiga eleverna om läsningens syfte och utförande, 
och varför hon uppmärksammade t.ex. nominaliseringar och generaliseringar. 
Emellertid gjorde sannolikt vissa av de planerade språkövningarna, såsom 
sökningen av sandurens fördelar och nackdelar, det lättare för eleverna att 
”komma in i” texterna.  
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Karins lexikala fokus innebar att betydelsen av flera av de ord som använ-
des i läromedelstexterna efterfrågades och förklarades. Vid bearbetningen av 
NTA-texterna (Solen som tidmätare, Om sandur) uppmärksammades flera 
ämnesspecifika ord (t.ex. ”gnomon”, ”middagen”, ”tidsangivelse”, ”tidmä-
tare”), men också tekniska ord från andra domäner (t.ex. ”Babylonien”, ”pre-
dikan”) vilket stöttade elevernas förståelse av texternas innehållsliga breda 
omfång (se kapitel 5). Flera av de ämnesspecifika ord som uppmärksammades 
var också abstrakta (t.ex. ”middagen”, ”tidsangivelse”, ”kornstorlek”). Vid 
flera tillfällen uppmärksammade Karin ord som kan vara särskilt svåra för 
andraspråkselever, såsom ämnesspecifika ord som också har en annan vardag-
lig betydelse (”middagen”, ”instrument”), skriftspråkliga ämnesneutrala ord 
(t.ex. ”konkurrera”, ”ändamålsenlig”) och ovanliga vardagsord (t.ex. ”pryd-
nad”) (jfr Lindberg, 2006). Vid bearbetning av texten Den lutande jordaxeln 
ger årstider uppmärksammades framförallt ämnesspecifika ord, vilket sanno-
likt hör samman med textens djupa innehållsliga omfång. Flera av de ämnes-
specifika ord som Karin uppmärksammade var också abstrakta (t.ex. ”jordax-
eln”, ”sommarsolstånd”).  

Karin explicitgjorde inte vilken genre den text som eleverna skulle sätta 
samman från sönderklippta textremsor tillhörde, trots att eleverna hade behövt 
den informationen för att klara av att utföra den planerade språkövningen. Ka-
rin talade aldrig explicit med klassen om NTA-texternas textstruktur, vilket 
troligt hörde samman med att NTA-texterna inte hade en tydlig innehållslig 
struktur (se kapitel 5). Karin sa i intervjun ”de texter som finns är ju inte gen-
repedagogiskt uppbyggda [skratt]”. Emellertid framkom att texten Om sandur 
var en argumenterande text, dels genom att eleverna före läsandet förväntades 
leta efter fördelar och nackdelar med sanduren, dels genom att eleverna under 
närläsningen förväntades identifiera sandurets för- och nackdelar med hjälp 
av metaspråkandet. Detta visar lärarens genremedvetenhet, och ambition att 
synliggöra de argument som enligt henne fanns ”spridda över texten”.  

Vid några tillfällen blev språket ett eget lärandeobjekt isolerat från ämnes-
innehållet. Detta inträffade dels när eleverna svarade alltför textnära utan att 
egentligen ha lyssnat till vad läraren efterfrågade, dels när läraren bara lyss-
nade efter om eleverna ordagrant återgav det som stod i läromedelstexten. Vi-
dare hände det vid något tillfälle att ämnesinnehållet förenklades på ett sådant 
sätt att det som uttrycktes inte stämde överens med ämnesdiskursen (”ger” 
omformuleras till ”skapar”), och vardagsspråket fungerade då inte som en re-
surs.  

Trots Karins rika och ambitiösa språkanvändning som bl.a. innehöll text-
nära frågor, elaboreringar och metaspråkande, hade eleverna ibland svårt att 
förstå läromedelstexternas språk och ämnesinnehåll. Den samtidiga använd-
ningen av en mängd olika verbalspråkliga resurser, i kombination med att Ka-
rin sällan talade om vad hon gjorde och varför hon gjorde på ett visst sätt, 
utmanade sannolikt eleverna. Under Karins närläsning blandades därtill olika 
sätt att angripa texten och det framkom att eleverna ibland hade svårt att för-
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hålla sig till de olika moment som användes. Under närläsningen av Om san-
dur blev exempelvis den parallella närläsningen med textnära frågor och läs-
ningen av urens för- och nackdelar utmanande för vissa elever. Karins väx-
lande mellan en textnära och en inte lika textnära läsning gjorde också vissa 
elever osäkra på hur de skulle svara på hennes frågor.  

Karin hade ett stort språkfokus i möte med läromedelstexterna, som rörde 
lexikogrammatik. Hon tog sig an flera av de utmaningar som fanns i lärome-
delstexterna (se kapitel 5), t.ex. förklarade hon ord och packade upp gramma-
tiska metaforer. Dessutom efterfrågade hon flera av texternas inferenskrä-
vande tomrum. Däremot ägnades inte mycket tid till läromedelstexternas gen-
rer eller syntaktiska komplexitet. Karins dubbla syften framkom ändå tydligt; 
att både erbjuda eleverna en ämnes- och textförståelse. Textbearbetningarna 
utmärktes av att de var textnära, vilket framkom via bruket av textnära frågor, 
elaboreringar och metaspråkande. Detta stöttar i synnerhet klassens andra-
språkselever, som i större utsträckning än förstaspråkseleverna behöver ut-
veckla språk- och ämneskunskaper parallellt. Genom att synliggöra och 
”tvinga” eleverna att använda läromedelstextens språkliga uttryck förväntades 
eleverna i åk 5 bli delaktiga i fysikundervisningens läspraktik. 

Bruket av textnära frågor, elaboreringar och metaspråkande ökade sanno-
likt elevernas, och i synnerhet andraspråkselevernas, möjligheter att förstå 
läromedelstexternas språk och ämnesinnehåll, men också att använda ämnes-
språket. Karin försökte alltså inte bara tillgängliggöra läromedelstexternas 
språkbruk, utan ville också att eleverna själva skulle använda och utveckla 
skolrelaterade register (Gibbons, 1998, 2006; de Oliveira & Schleppegrell, 
2015; Schleppegrell, 2004). Detta betonades också i intervjun då Karin sa ”Jag 
är ju språklärare på så sätt att jag ser ju att de tillägnar sig ämnesspråket och 
jag ser ju även hur de utvecklas”. Under närläsningen finns flera exempel på 
att Karin byggde ut, omformulerade och förtydligade elevernas utsagor, vilket 
innebar att eleverna stöttades att ge uttryck för det som de ännu inte kunde 
uttrycka på egen hand (jfr Lindberg, 2004/2013; Vygotskij, 1978). När Karin 
bad om förtydliganden och redde ut missförstånd förekom dessutom tecken 
på tillgängliggörande (t.ex. var ekvatorn låg och vad ”middagen” betydde). 
Eleverna utmanades dock sällan att svara i längre sammanhängande turer, vil-
ket ytterligare hade kunnat stärka elevernas, och i synnerhet andraspråksele-
vernas, språk- och kunskapsutveckling (jfr Gibbons, 1998; Long, 1996; Swain 
& Lapkin, 1995). 

På frågan om Karin ser sig som språklärare sa hon ”Ja jag ser mig som 
språklärare också som språklärare i matte, NO. /…/ I min planering av ämnet 
så har jag ett språkligt fokus och utan det fokuset tror jag att jag skulle tappa 
många fler.”.  
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7. Gustavs verbalspråkliga textbearbetningar  

I detta kapitel redogörs för hur Gustav, tillsammans med sin språkligt hetero-
gena klass, verbalspråkligt bearbetar de läromedelstexter som analyserades i 
kapitel 5. Då Gustavs textsamtal till stor del baseras på hans skrivna frågor, 
fokuseras dessa i åk 8-klassens textsamtal genom en analys av olika frågety-
per.  

Klassrumsobservationerna visar på vilket sätt Gustav stöttar eleverna och 
den semistrukturerade intervjun visar hur Gustav uttrycker att han stöttar ele-
verna. Intervjun bidrar också till ökade insikter i varför Gustav gör de didak-
tiska val han gör. Gustavs uttalanden från intervjun framförs i samband med 
att hans utgångspunkter redovisas (7.2), samt när hans uttalanden relateras till 
vad som framkommit i analys av klassrumsobservationerna (7.6).  

Inledningsvis beskrivs de textsamtal som valts ut för analys, Gustavs ut-
gångspunkter samt var i läroprocessen textsamtalen kommer in. Därefter pre-
senteras analysmetoden samt hur Gustav i interaktion med sina elever bearbe-
tade texterna via hans skrivna frågor. Slutligen sammanfattas de skrivna frå-
gornas möjligheter och begränsningar att tillgängliggöra läromedelstexternas 
språk och ämnesinnehåll. Därtill relateras resultaten i kapitel 7, i viss mån till 
vad som visades vara utmanande i läromedelstexterna (se kapitel 5).  

 Analyserade textsamtal i årskurs 8 
Under de sju veckor då åk 8-klassen arbetade med temat ”Ljud och ljus” lästes 
läromedelstexter vid tre tillfällen. Vid ett tillfälle läste läraren en kort instruk-
tion till en undersökning som eleverna skulle utföra hemma och vid två till-
fällen användes en typ av textsamtal som jag benämner frågeläsning. Vid frå-
geläsningen uppmanades eleverna att besvara de skrivna frågor som läraren 
själv hade formulerat och skrivit på de läromedelstexter som kopierats till ele-
verna. Frågorna besvarades både parvis och i helklass. Under det att eleverna 
parvis läste och samtalade gick läraren runt i klassrummet och talade med 
elevparen. Eleverna förväntades skriva ner sina svar i de kopierade häftena.  

Jag analyserar de samtal då frågeläsning användes och i likhet med närläs-
ningen i åk 5 betraktas frågeläsningen som en återkommande typ av textsam-
tal. Tabell 7.1 visar de läromedelstexter som lästes på lärarens uppmaning i åk 
8-klassen, om det förekom någon typ av textsamtal i samband med läsningen 
och i så fall vilken typ. 
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Tabell 7.1: Läromedelstext och typ av textsamtal i åk 8-klassen 

Läromedelstext Typ av textsamtal 
Fysik direkt  
Ljudets egenskaper (s 66–69)* Frågeläsning  
Ljusets reflexion (s 89ff) Frågeläsning  
Undersökningen skedspeglar (s 105) – 

* Det första lärarledda textsamtalet rör framförallt sidorna 66f, varför dessa läromedelssidor 
analyseras i kapitel 5. 
 
Samtliga läromedelstexter i åk 8-klassen var hämtade från Andersson och An-
derssons (2011) läromedel Fysik direkt. 

 Gustavs utgångspunkter 
I intervjun, som genomfördes efter klassrumsobservationerna, berättar Gustav 
hur han anpassade ämnesundervisningen till sin språkligt heterogena klass. 
Han sa då att eleverna inte lämnades ensamma i mötet med de skrivna texterna 
och att de behövde utveckla redskap så att de själva skulle kunna ta till sig 
texterna. I undervisningen med eleverna tänkte han också mycket på hur han 
själv uttryckte sig och var noga med att planera aktiviteter som gjorde att de 
använde och utvecklade sitt språk.  

Angående läsningen skulle han med stöd av genrepedagogiken vilja lägga 
mer lektionstid på läsning, eftersom eleverna behöver det, men att det var svårt 
att välja bort något annat: 

Läraren: När jag fick lära mig den här genrepedagogiken /…/ hade de ju  
visat och kommit fram till att de här eleverna behöver ju inte mindre 
texter de behöver ju mer texter. /…/ Jag skulle egentligen vilja att vi 
läser varje lektion men jag känner inte att jag hinner riktigt med det. 
Jag vet att de flesta inte kommer läsa hemma. De gör aldrig det.  

Jenny:  Nä. 
Läraren:  Några kommer göra det om jag ger dem de här verktygen hur man kan 

ta sig an en text och så.  
(utdrag 7:1, intervju med Gustav) 

 
I utdraget ovan framkom att Gustav ville ge eleverna redskap så att de själva, 
också vid andra tillfällen än den gemensamma klassrumsläsningen, skulle 
kunna ta sig an läromedelstexter.  

Han sa också att undervisningen av hur t.ex. olika texttyper ser ut inte får 
ta för mycket tid av ämnesundervisningen: 

Det är ju liksom en avvägning också hur mycket man kan lägga på vissa saker 
på bekostnad av fakta alltså kunskaper i ämnet. Det här är ju kunskaper om hur 
texttyper ser ut. Och visst det är ju till viss del kunskaper i ämnet men det kan 
ju också vara ganska generellt. En diskuterande text kan man ju skriva i vilket 
ämne som helst. 
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     (utdrag 7:2, intervju med Gustav) 
 
De generiska språkförmågorna ska alltså inte övas på bekostnad av ämnesin-
nehållet (jfr Norris & Phillips, 2003).  

I intervjun sa Gustav att han kompetensutvecklats i genrepedagogik och 
Reciprocal Teaching och försökte ”tänka på det här med att testa olika saker 
och texttyper och få dem att RT-läsa”. Reciprocal Teaching eller RT-läsning, 
som Gustav kallar det, härstammar från Palincsar och Brown (1984) och för-
klaras utförligare i avsnitt 7.5.1. 

Gustavs första textsamtal genomfördes under den sjunde och näst sista lek-
tionen i ljud-temat, när eleverna i åk 8-klassen redan hade byggt upp viss kun-
skap om ljud. Inför lektionen hade läraren, som dagens mål, skrivit ”utveckla 
förmåga att förstå fysiktexter” på tavlan, vilket var lärarens sätt att tydliggöra 
vad eleverna förväntades lära sig under lektionen. När textsamtalet introduce-
rades hänvisade Gustav till den RT-läsning som de hade påbörjat förra termi-
nen då de hade tittat på rubriker, bilder, bildtexter, läst igenom texten, plockat 
ut och förklarat svåra ord. Läsningen motiverades, under det att textsamtalet 
introducerades, utifrån att eleverna behövde lära sig olika strategier så att de i 
framtiden skulle kunna förstå de faktaspäckade läromedelstexterna och läsa 
dem mer självständigt och ”med de här ögonen”. Vidare sa Gustav till ele-
verna, under introduktionen, att läsningen också var ett sätt att repetera det 
ämnesinnehåll som de tidigare gått igenom och att detta skulle göra dem bättre 
rustade för den kommande kunskapskontrollen:  

Äh, sen så ska vi jobba med texten i fysikboken. Jag märker det att det är väldigt 
få som läser i fysikboken och förstår vad som står där. Alla gör inte det. Så vi 
ska jobba med den där texten, men när vi har gjort det idag så, så är tanken att 
nästa gång du läser en text så, så kan du se den texten med de här ögonen. Vi 
kommer ibland läsa texter, men till största delen kommer du att läsa texterna 
själv. Så du behöver lära dig ett sätt att förhålla dig till texten. Kommer ni ihåg 
RT-läsningen som vi har börjat med förra terminen? Att vi tittar på rubriker, vi 
kollar på bilder, bildtexter, läser igenom, plockar ut svåra ord, försöker hitta 
vad de betyder och så där. Det vi jobbar med, det är ett sätt att göra det på. Men 
ofta så kommer ju du sitta kanske själv och läsa i en bok och då behöver man 
ju veta hur, hur kan jag tänka om det här när jag läser en text? De är uppbyggda 
på ett visst sätt de här läromedelstexterna. Det är ju inte som att läsa en roman 
i svenskan, eller hur? Inga som mördas kanske i de här direkt då eller det är inte 
så mycket kärlek i dem heller. Äh, de kan vara ganska torftiga. Handlar om 
väldigt mycket fakta. /…/ Det här handlar ju om ljud. Så när vi har gått igenom 
det här så har du ju ytterligare lite mer. Det är en form av repetition inför kun-
skapskontrollen. Så gör den här nu noggrant och koncentrerat och seriöst och 
jobba hårt så kommer du att ha någonting med dig till kunskapskontrollen.  
(utdrag 7:3) 

 
Gustav nämnde i utdrag 7:3 att läromedelstexterna var uppbyggda på ett visst 
sätt, som skiljde dem från spännande romaner och att läromedelstexternas fak-
taspäckade innehåll kunde göra dem ”ganska torftiga”.  
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Utmärkande för textsamtalens utformning var lärarens formulerade frågor, 
som skrivits för hand på läromedelstexterna, som han sedan kopierade och 
delade ut till eleverna. I båda textsamtalen förekom lärarledda helklassgenom-
gångar och pararbete, där eleverna förväntades läsa texterna med fokus på lä-
rarens skrivna frågor och skriva ner svar som sedan följdes upp i helklass. I 
det första textsamtalet uppmanades eleverna också att stryka under vissa av de 
ämnesspecifika ord som fanns i texthäftet. I textsamtalen varvades läsning, 
samtal och skrivande. 

Det första textsamtalet inleddes med att sidorna 66–67 introducerades i hel-
klass. Därefter läste och skrev eleverna ner svaren från sidorna 68–69 två och 
två, och till sist gick Gustav igenom svaren från dessa sidor i helklass. Det 
första textsamtalet behandlade de första fyra sidorna i det kopierade häftet om 
ljud (Bilaga 3). Ett liknande textsamtal fördes under ljus-temat. Detta andra 
textsamtal inleddes dock direkt med att eleverna parvis läste och besvarade de 
skrivna frågorna på sidorna 89–91 (Bilaga 4). Därefter gick läraren igenom 
svaren från dessa sidor i helklass.            

I textsamtalens introduktion betonades att eleverna skulle svara på frågorna 
tillsammans och prata med varandra om texten. Värdet av att eleverna samta-
lade med varandra betonades också under intervjun: 

Jag vill inte att de ska göra saker själva. Utan prata med varandra för det är då 
de kan upptäcka själva. Jaha tänker du så? Eller jaha vad menar du med det? 
/…/ Jag brukar säga det att prata med varandra. Det är nu ni får prata med 
varandra. Och gör det. Försök att hjälpa varandra nu att förstå och förklara.  
(utdrag 7:4, intervju med Gustav) 

 
Gustav menar att elevernas tankar synliggörs i elevsamtalen och att eleverna 
kan hjälpa varandra att förstå och förklara ämnesinnehållet. Detta kan relateras 
till att elevers språk- och kunskapsutveckling sker i interaktion (Säljö, 2000; 
Vygotskij, 1978) samt att förhandling av betydelse är centralt i andraspråks-
utveckling (Firth & Wagner, 1997; Long, 1996). 

 Textsamtalens placering i läroprocessen 
Gustavs första textsamtal genomfördes under den sjunde och näst sista lekt-
ionen i ljud-temat. Eleverna hade redan före textsamtalet byggt upp kunskap 
om det som var centralt i läromedelstexten, nämligen vad ljud är och hur det 
uppstår. Kunskapen hade byggts upp via olika aktiviteter såsom lärarens för-
klaring av ljudmodellen, liknelsen av att ljud uppstår när man blir knuffad i en 
kö, demonstrationer, filmvisningar samt elevernas undersökningar och pardis-
kussioner. Det textsamtal som fördes om läromedelstexten Ljudets egenskaper 
hade snarare funktionen att repetera ett ämnesinnehåll som tidigare gåtts ige-
nom, än att introducera eleverna i ett nytt ämnesinnehåll.  
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Gustavs andra textsamtal genomfördes under den fjärde av ljus-temats nio 
lektioner. Det centrala innehållet i läromedelstexten Ljusets reflexion hade 
gåtts igenom under två tidigare lektioner via olika aktiviteter, såsom lärarens 
förklaringar och demonstrationer samt elevernas undersökningar. Därmed 
kom också detta textsamtal att repetera ett ämnesinnehåll som tidigare gåtts 
igenom.  

Gustavs båda textsamtal i åk 8 placeras följaktligen sent i läroprocessen.  

 Analys av verbalspråklig resurs som används för att 
bearbeta texter 

Då Gustavs textsamtal till stor del utformades med hjälp av hans skrivna frå-
gor, kategoriserades dessa som en övergripande verbalspråklig resurs som an-
vänds för att bearbeta texter. På grund av textsamtalens olika utformning i åk 
5 och 8 utgick jag alltså inte från de tre verbalspråkliga resurser som Karin 
hade använt i åk 5 för att bearbeta texter. Då Gustav inte arbetade lika nära 
läromedelstexterna, kunde jag inte analysera elaboreringar på samma vis som 
i åk 5-klassens närläsning (6.5.2). Och eftersom metaspråkande definieras 
som när man talar om hur lexikogrammatiken skapar betydelse (6.5.3), kate-
goriseras inte Gustavs tal om språket, t.ex. att vissa ord inte passade i lärome-
delstexten, som metaspråkande.  

I analysen av hur Gustav bearbetade de skrivna frågorna i interaktion med 
eleverna framkom t.ex. att han använde synonyma uttryck och personliga ex-
empel för att förklara läromedelstextens ord. Dessa resurser omnämns i resul-
tatet men kategoriseras inte som verbalspråkliga resurser som används för att 
bearbeta texter i åk 8. Anledningen är att de synonyma uttrycken och de per-
sonliga exemplen omskrivs när jag beskriver hur Gustavs textnära frågor be-
arbetades. Om jag både hade redogjort för hur Gustav bearbetade de textnära 
frågorna och bruket av t.ex. synonyma uttryck och personliga exempel hade 
avhandlingstexten blivit mycket upprepande.  

7.4.1 Analys av Gustavs skrivna frågor  
Huvudsakligen analyseras Gustavs skrivna frågor med analys av olika fråge-
typer (6.5.1). Eftersom det tidigt framkom att Gustavs skrivna frågor kunde 
liknas vid olika lässtrategier, redogörs också för vilka lässtrategier som kunde 
identifieras bland hans skrivna frågor (7.5.1). Identifieringen av Gustavs 
skrivna frågor som vissa lässtrategier beskrivs nära resultatet i 7.5.1. 

Med analys av olika frågetyper visas vilka frågetyper som Gustavs skrivna 
frågor kategoriseras i (7.5.2) och hur textnära de skrivna frågorna bearbetades 
(7.5.3). I redogörelsen för hur textnära Gustavs frågor bearbetades visas också 
i vilken utsträckning lexikogrammatik efterfrågades samt om bearbetningarna 
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i stort gjorde läromedelstextens språk och ämnesinnehåll mer eller mindre var-
dagsfrämmande och skriftspråkslika. Ett exempel på ett vardagligare språk-
bruk är när ”Vibrationer blir ljud” omformuleras till ”hur ljud typ skapas”. I 
7.5.4 redogörs för vilka möjligheter och begränsningar frågorna och bearbet-
ningarna hade att tillgängliggöra läromedelstextens språk och ämnesinnehåll. 
Möjligheterna och begränsningarna framkom via detaljerade analyser av hur 
frågorna bearbetades i respektive klassrum.  

 Gustavs verbalspråkliga resurs som används för att 
bearbeta texter 

Gustavs skrivna frågor ses som en återkommande verbalspråklig resurs som 
användes för att bearbeta texterna. Jag redogör för vilka lässtrategier som 
identifierades bland Gustavs skrivna frågor, hur textnära Gustavs skrivna frå-
gor var, hur Gustavs skrivna frågor bearbetades i textsamtalen samt de möj-
ligheter och begräsningar som framträdde i analysen av hur Gustavs skrivna 
frågor bearbetades. 

7.5.1 Gustavs skrivna frågor som lässtrategier  
Gibbons ”Frågor i marginalen” (se Figur 7.1) ska utveckla lässtrategier och 
framförallt lära elever att ”använda de ledtrådar som finns i texten för att tolka 
den” (Gibbons, 2010, s. 143f). Frågorna har olika uttalade syften (se 146f) och 
frågan ”Vad tror du att den här texten handlar om?” syftar till att elever ska 
förutsäga innehållet utifrån en rubrik. Frågan ”Vilken information om x får du 
här?” syftar till att elever ska läsa flera meningar för att få en uppfattning om 
styckets övergripande innehåll. Frågan ”Vilka andra ord skulle du kunna an-
vända här?” syftar till att elever ska förklara ordets betydelse i sitt samman-
hang. Frågan ”Hur skulle du kunna gissa dig till vad dessa ord betyder?” syftar 
till att erbjuda ytterligare ordförståelsestrategier än det sammanhang som or-
det förekommer i. Eleverna kan t.ex. gissa betydelsen genom att använda sin 
fantasi och tidigare erfarenheter eller utgå från ordets suffix eller prefix. 
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Figur 7.1: ”Frågor i marginalen” (Gibbons 2010, s. 144) 

 
”Frågor i marginalen” syftar alltså till en textnära läsning, där eleverna foku-
serar vad som står i texterna. Flera av Gustavs skrivna frågor kan liknas vid 
Gibbons ”Frågor i marginalen”, vilket exemplifieras i Figur 7.2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.2: Gustavs skrivna frågor som ”Frågor i marginalen” 

 
Palincsar och Brown (1984), grundare av Reciprocal Teaching, har fyra 
grundläggande lässtrategier: sammanfatta ett läst stycke, förutspå innehåll, 
reda ut oklarheter och ställa frågor till texten. Enligt Palincsar och Brown 
(1984) tränar lässtrategin att sammanfatta ett läst stycke att eleverna ska förstå 
en texts centrala innehåll, samtidigt som det prövar om eleverna själva kan 
uttrycka det centrala innehållet. Strategin att förutspå innehåll tränar eleverna 
att göra förutsägelser om vad texten kommer handla om härnäst. Strategin att 
reda ut oklarheter tränar eleverna att vara kritiska när de läser samt att reda ut 
svåra ord och begrepp. Lässtrategin att ställa frågor till texten tränar elever att 
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fokusera på vad som är det centrala innehållet i en text samt prövar om ele-
verna själva förstått och kan besvara sina frågor. Palincsar och Brown (1984) 
betonar att de fyra grundläggande strategierna utvecklar förståelse av den text 
de läser men också hjälper elever att kontrollera om de förstått den text de läst, 
varför strategierna också tränar metakognition. Att lässtrategierna, enligt 
Palincsar och Brown (1984), förväntas bäddas in i dialogiskt stöttande lärar-
ledda samtal, gör dessutom att eleverna successivt lär sig använda strategierna 
alltmer självständigt. 

Att Gustav var inspirerad av Reciprocal Teaching visades när det första 
textsamtalet introducerades i klassen och Gustav hänvisade till den RT-läs-
ning som de hade påbörjat förra terminen. Utformningen av flera av Gustavs 
skrivna frågor kan, förutom Gibbons ”Frågor i marginalen”, liknas vid 
Palincsar och Browns (1984) tre lässtrategier: sammanfatta ett läst stycke, för-
utspå innehåll och reda ut oklarheter. 

Frågor som förutspår innehåll eller handling motsvaras av Gustavs frågor 
där eleverna förväntas förutspå textens innehåll med hjälp av rubriker. Frågor 
som sammanfattar motsvaras av Gustavs frågor där eleverna förväntas sam-
manfatta lästa stycken. Frågor som ställs för att reda ut oklarheter motsvaras 
av Gustavs frågor kring olika ordförklaringar. Det är alltså Gustav, i likhet 
med Gibbons ”Frågor i marginalen”, som efterfrågar vilka ord som ska redas 
ut, inte eleverna i åk 8. Eleverna erbjöds därtill att träna på hur bilder och 
bildtexter skapar mening och samspelar med brödtexten i en text (Kress & van 
Leeuwen, 2006). Följande lässtrategier identifierades bland de frågor som 
Gustav skrivit på de kopierade läromedelstexterna: 
 

• förutspå vad texten under rubriken kommer att handla om.  
• sammanfatta ett läst stycke. 
• förklara och gissa ords betydelser. 
• träna på hur bilder och bildtexter skapar mening och eventuellt sam-

spelar med brödtexten. 
 
Tabell 7.2 visar vilka skrivna frågor som kategoriseras till vilken lässtrategi. 
De ord som står i parentes efter en fråga, var de ord som läraren strukit under 
i läromedelstexterna.      
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Tabell 7.2: Vilken skriven fråga kategoriseras till vilken lässtrategi 

Lässtrategier  Gustavs skrivna frågor, det första text-
samtalet (s 66–69, Bilaga 3) 

Gustavs skrivna frågor, det andra 
textsamtalet (s 89–91, Bilaga 4) 

Förutspå vad 
texten under 
rubriken 
kommer att 
handla om  

-Vad tror du att den här texten handlar om?  
-Vad handlar den här texten om?  

-Vad kommer den här texten att 
handla om?  

Sammanfatta 
ett läst stycke 

-Vilken information om ljud får du här? 
-Vad får du för information om ljud här?  
-Vilken ny information om ljud får vi? 
-Vilken ny information om ljud får du här? 

-Vilken information om ljus får du 
här? 

Förklara och 
gissa ords be-
tydelser 

Förklara ord med hjälp av tidigare erfaren-
heter: 
-Vad händer när man blir knuffad?  
-Har du varit med om ett åskväder? 
 
 
Förklara ord med hjälp av synonyma uttryck: 
-Vilka andra ord kan du använda här? (upp-
kommer)  
-Vilka andra ord skulle du kunna använda 
här? (pressas ihop, glesare)   
-Vilka andra ord kan du använda? (tätare)  
-Vilket annat ord kan du använda? (studsa)  
-Vilket annat ord kan man använda här? 
(ljudstöt)  
 
Gissa vad ord betyder: 
-Hur skulle du kunna gissa vad ordet bety-
der? (sprids)*  
-Vad kan orden ”en liten stund” betyda?  
-Vad tror du att man menar med det här or-
det? (suger)  
-Vad gör man när man formar något? 

Förklara med hjälp av tidigare erfa-
renheter: 
-Har du tittat i en sminkspegel?  
-Har du tittat i en backspegel?  
 
 
Förklara ord med synonyma uttryck: 
-Vilka andra ord kan du använda 
här? (buktig) 
 
 
 
 
 
 
 
Gissa vad ord betyder: 
-Vad kan det här ordet störande be-
tyda? 
-Varför tror du att det kallas så? 
(brännpunkt)  
-Vad kan ordet ”knippe” betyda? 

Träna på hur 
bilder och 
bildtexter 
skapar me-
ning och 
eventuellt 
samspelar 
med bröd-
texten 

 -Vilken information om ljus får du 
här? (foto på segelfartyg i glittrande 
vatten) 
-Vilken information om ljus får du 
här? (bild som visar att graderna på 
infallsvinkeln är lika stor som reflex-
ionsvinkeln) 
-Vad har bilderna med texten att 
göra? (tre bilder visar hur ljusstrålar 
reflekteras i konkava respektive 
konvexa speglar)  

*Denna fråga rör i större utsträckning än de andra frågorna tal om ordinlärningsstrategier. 
 
Det är möjligt att strategin träna på hur bilder och bildtexter skapar mening 
och eventuellt samspelar med brödtexten tillsammans med strategin förutspå 
vad texten under rubriken kommer att handla om skulle kunna bilda en över-
gripande strategi att förutspå. Anledningen till att jag valde att skriva fram 
träna på hur bilder och bildtexter skapar mening och eventuellt samspelar 
med brödtexten som en egen strategi hör samman med att denna strategi an-
knyter till det naturvetenskapliga ämnesläsandet (Shanahan & Shanahan, 
2008).  
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Sammantaget förväntas eleverna via lärarens skrivna frågor använda rubri-
ker för att förutspå vad stycket efter rubriken kan handla om, sammanfatta ett 
läst stycke, förklara och gissa ords betydelser samt hantera bilder och bildtext-
er. Det som framförallt efterfrågas är olika ordförståelsestrategier, som att för-
klara ord med hjälp av synonyma uttryck som passar in i läromedelstextens 
sammanhang eller att gissa ords betydelser. Några av de ord som efterfrågas 
är ämnesspecifika (t.ex. ”brännpunkt”, ”ljudstöt”, ”vibrationer” och ”eko”), 
medan andra är mer vardagliga (t.ex. ”backspegel”, ”knippe”, ”studsa”, ”en 
liten stund”, ”bli knuffad”, ”sprids” och ”suger”). Detta visar att Gustav är 
medveten om att andraspråkselever inte bara behöver fokusera på ämnesspe-
cifika ord, utan också på vardagsord eftersom andraspråkseleverna kan behöva 
utveckla både vardagliga och skolrelaterade register parallellt (Cummins, 
2000; Viberg, 1996).  

Lässtrategierna att förutspå vad texten under rubriken kommer att handla 
om, sammanfatta ett läst stycke, förklara och gissa ords betydelser kan ses 
som generiska strategier, medan lässtrategin träna på hur bilder och bildtexter 
skapar mening och eventuellt samspelar med brödtexten kan ses som en äm-
nesspecifik lässtrategi (Shanahan & Shanahan, 2008). Gibbons (2010) och 
Palincsar och Browns (1984) lässtrategier är framförallt utformade för att an-
vändas i mötet med en text som behandlar ett ämnesinnehåll som man inte 
sedan tidigare är bekant med. 

7.5.2 Gustavs textnära och icke-textnära frågor 
I redogörelsen för hur textnära Gustavs skrivna frågor var, har jag i stor ut-
sträckning låtit frågorna finnas kvar i respektive lässtrategi (Tabell 7.2). Detta 
för att frågornas grad av textnärhet till stor del stämde överens med den läs-
strategi de hade kategoriserats till. Därmed kan man också se det som att Gus-
tavs RT-inspirerade lässtrategier omformuleras till olika frågetyper. 

Samtliga tre skrivna frågor som innebär att eleverna förväntas förutspå vad 
texten efter rubriken kommer att handla om (Tabell 7.2) kategoriseras som 
textnära erfarenhetsmässiga frågor. Eleverna förväntas använda tidigare er-
farenheter och kunskap, för att förutspå vad texten under rubriken kan tänkas 
handla om. Detta blir särskilt tydligt i en av frågorna som har uttrycket ”tror 
du”.  

Samtliga fem skrivna frågor där eleverna förväntas sammanfatta ett läst 
stycke (Tabell 7.2), kategoriseras som textnära erfarenhetsmässiga frågor. 
Det sätt som dessa frågor var utformade på kräver inte att eleverna ordagrant 
återger vad som står i läromedelstexterna, utan att de använder erfarenhets-
mässiga resurser för att dra slutsatser om vad som är styckets centrala innehåll. 
Uttrycket ”vilken ny information” kan vara något förvirrande, eftersom det 
inte står vilken information stycket ska relateras till. Eleverna behöver an-
vända både textuella och erfarenhetsmässiga resurser för att sammanfatta det 
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lästa stycket. De frågor där eleverna förväntas sammanfatta ett läst stycke be-
döms som mer textnära än de frågor som innebär att eleverna förväntas förut-
spå vad texten efter rubriken kommer att handla om. 

De frågor som tränar på hur bilder och bildtexter skapar mening och even-
tuellt samspelar med brödtexten (Tabell 7.2) kategoriseras som textnära erfa-
renhetsmässiga frågor, eftersom eleverna förväntas svara på dessa genom att 
tolka vad som uttrycks på läromedelstexternas bilder. Emellertid förväntas de 
bara i frågan (”Vilken information om ljus får du här?”), som ställs två gånger, 
återge vad bilderna uttrycker varför de eventuellt skulle kunna ha kategorise-
rats som textnära textuella frågor. Den tredje frågan (”Vad har bilderna med 
texten att göra?”) kräver att eleverna drar slutsatser om vad bilderna respektive 
texten behandlar och sedan jämför dessa. 

De 17 skrivna frågor som ryms under lässtrategin förklara och gissa ords 
betydelser (Tabell 7.2) omfattar flera olika frågetyper. De sex skrivna frågor 
där eleverna förväntas förklara ord med hjälp av synonyma uttryck kategori-
seras som textnära textuella frågor. Att frågorna fokuserar hur läromedels-
textens ord används i läromedelstextens sammanhang, blir särskilt synligt med 
ordet ”här”, t.ex. ”Vilka andra ord kan du använda här?” (jfr Gibbons ”Frågor 
i marginalen”). Jag är dock medveten om att eleverna för att finna synonyma 
uttryck kan använda textuella resurser i olika grad. De fyra frågor där eleverna 
förväntas förklara ord med hjälp av tidigare erfarenheter, t.ex. ”Har du varit 
med om ett åskväder?”, kategoriseras som icke-textnära frågor. Eleverna be-
höver helt lämna läromedelstextens kontext för att kunna svara på dessa frå-
gor. De sju skrivna frågor där eleverna förväntas gissa vad ord betyder har 
inte kategoriserats till någon frågetyp, eftersom det är oklart om eleverna för-
väntas svara utifrån vad orden betyder i läromedelstexten eller i andra kontex-
ter. Gustav efterfrågade, via sina skrivna frågor, lexikon men inte grammatik. 

Merparten av Gustavs skrivna frågor var textnära erfarenhetsmässiga frå-
gor, varför tyngdpunkten finns i mitten av kontinuet (Figur 7.3). Närvaron av 
de sex textnära textuella frågorna och de fyra icke-textnära frågorna gör 
emellertid att Gustavs frågor också placeras brett i kontinuet:  
 

 
Figur 7.3: Utmärkande för Gustavs skrivna frågor 

 
I jämförelse med Karins frågor placeras Gustavs skrivna frågor längre till hö-
ger. Eleverna i åk 8 förväntas vara textnära för att kunna svara på flera av 
lärarens skrivna frågor, men de förväntas också delta i ett utvidgat textsamtal 
och länka det lästa till egna erfarenheter och kunskaper. Detta kan resultera i 
ökade lärandemöjligheter (jfr Cummins, 2016; Vygotskij, 1978). 
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Inför klassen uttryckte Gustav att det textsamtal som fördes om ljud hade 
två syften; dels att utveckla lässtrategier så att eleverna mer självständigt 
skulle kunna ta sig an läromedelstexter vid andra tillfällen, dels att repetera 
det ämnesinnehåll som tidigare gåtts igenom. Eftersom ljudets uppkomst samt 
ljusets reflexion gåtts igenom under tidigare lektioner, var eleverna vid läs-
ningens början redan bekanta med läromedelstexternas ämnesinnehåll. Att 
Gustavs skrivna frågor formulerats som om eleverna inte kände till texternas 
ämnesinnehåll blev därmed problematiskt. Frågan ”Vad tror du att den här 
texten handlar om?” som ställs till rubriken ”Ljusets reflexion” utvecklar inte 
lässtrategin att förutspå, om eleverna under tidigare lektioner redan lärt sig 
vad ”Ljusets reflexion” är. Likaså är det sent att fråga efter betydelsen av de 
centrala ord som redan använts frekvent inom ljud-temat (t.ex. ”Hur skulle du 
kunna gissa vad ordet [sprids] betyder?”). De skrivna frågor som efterfrågar 
sådant som eleverna förväntas veta efter att ha undervisats om det i ett antal 
veckor, är snarare frågor som repeterar ämnesinnehållet än frågor som utveck-
lar lässtrategier. De dubbla syftena blir oklara p.g.a. att det är svårt att kombi-
nera de helt olika syftena.  

7.5.3 Hur textnära de skrivna frågorna bearbetades  
I detta stycke redogörs i huvudsak för hur textnära Gustavs skrivna frågor be-
arbetades. Därtill redogörs för i vilken utsträckning lexikogrammatik efterfrå-
gades samt om bearbetningarna gjorde läromedelstextens språk och ämnes-
innehåll mer eller mindre vardagsfrämmande och skriftspråkslika.  

Jag redogör för hur Gustav bearbetade de skrivna frågorna tillsammans 
med elevparen och i helklass, men också för hur vissa parsamtal följdes upp i 
helklass. I denna redogörelse har jag i stor utsträckning låtit frågorna finnas 
kvar i respektive lässtrategi.       

7.5.3.1 Förutspå vad texten efter rubriken kommer att handla om 
De skrivna frågor som hade formulerats som att eleverna skulle förutspå vad 
texten efter rubriken kommer att handla om (Tabell 7.2) innebar i praktiken 
att eleverna ordagrant återgav läromedelstextens ämnesspecifika ord eller att 
eleverna använde ett vardagligare språk för att omformulera rubriken. När 
Gustav i helklass inledde det första textsamtalet om ljud betonades att det var 
viktigt att läsa rubriker, eftersom de visar vad det kommande stycket handlar 
om. Sedan ställdes frågan ”Vad tror du att den här texten handlar om?” till 
rubriken ”Vibrationer blir ljud” (Bilaga 3, s. 66 fråga 1). En elev svarade 
mycket textnära, genom att omformulera ”blir” till ”förändras” (”Vibrationer 
förändras till ljud”), varpå läraren sa ”Ja. Mer? Kan man uttrycka det på något 
annat sätt?”. När en annan elev omformulerade hela rubriken på ett mer var-
dagligt sätt (”alltså hur ljud typ skapas”), var läraren nöjd med svaret.  

Något senare frågade Gustav hela klassen vad texten ”Ljudvågor” kunde 
handla om (Bilaga 3, s. 67 fråga 3). När en nyanländ elev, Bahir, inte visste 
vad han skulle svara, sa Gustav ”Känner du till något om ljudvågor innan?”, 
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vilket visade att han efterfrågade erfarenhetsmässiga resurser. Bahir återgav 
ändå en fras från läromedelstextens stycke ”förtätning eller förtunning av luf-
ten”, vilket läraren besvarade med ”ok”. En annan nyanländ elev, Rewez, 
valde också därefter en fras från läromedelstexten ”vibrationer i luften”, vilket 
läraren upprepade. Det är möjligt att elevernas ordagranna återgivande av 
läromedelstextens ämnesspecifika ord berodde på att de var osäkra på hur text-
nära de skulle vara i sina svar, men det är också möjligt att de inte kunde 
omformulera rubriken eller uttrycka vad de kände till om ljudvågor med egna 
ord.  

I det andra textsamtalet efterfrågades vad stycket, som följde direkt under 
rubriken ”Ljusets reflexion” (Bilaga 4, fråga 1, s. 89), kunde handla om. I lä-
rarens tillägg: ”Vad tror ni? Vad kommer ni fram till om ni bara läser här?”, 
poängterades vad eleverna själva trodde att texten efter rubriken kunde handla 
om. I praktiken skulle eleverna emellertid omformulera läromedelstextens ru-
brik med ett vardagligare språkbruk. När en elev, Malene, hade skrivit ”re-
flexion” sa Gustav att hon skulle svara med andra ord och förklara ”Reflexion 
för dem som inte vet vad reflexion är”: 

Läraren: Skriv här liksom ett litet svar där på det här vad kommer texten att   
              handla om. 
Malene: Jag har skrivit reflexion där. 
Läraren: A men du uttrycker det med andra ord. Reflexion för dem som inte    
               vet vad reflexion är. Du skriver det.  
Malene: Studsar 
Läraren: Ja studsar. 
Malene: Sen vet jag inte. 
Läraren: Ja här har du rubriken då. Då skriver du det i en mening. 
Malene: Mm. 
Läraren: Ljus kan studsa och reflekteras.  

(utdrag 7:5) 
 
Malene uppmanades också att omformulera rubriken med en hel mening.  

Flera elevpar omformulerade rubriken ”Ljusets reflexion” till ”ljus kan 
studsa”, vilket läraren bekräftade genom att t.ex. säga ”Studsa ja. Att ljuset 
kan studsa”. Att alla elever hade samma omformuleringsförslag, dvs. att ljus 
kan studsa/studsar/studsar tillbaka, hör troligt samman med att reflexion och 
studsa hade ”nötts in” som synonyma uttryck under tidigare lektioner.  

Att eleverna skulle använda ett vardagligare språk, framkom när Gustav sa 
”A men du uttrycker det med andra ord. Reflexion för dem som inte vet vad 
reflexion är” samt när läraren bekräftade elevernas ”vardagsomformuleringar” 
(”alltså hur ljud typ skapas”, ”ljus kan studsa”). Lärarens förväntade ”vardags-
omformuleringar” påverkade elevernas sätt att svara på de öppet formulerade 
frågorna (”Vad tror du?”, ”Vad tror ni?”). Textbearbetningarna av Gustavs 
skrivna frågor som formulerats som att eleverna skulle förutspå vad texten 
efter rubriken kommer att handla om (Tabell 7.2) blev troligen mer textnära 
än hur frågorna från början var utformade. 
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Den rubrik som formulerades genom att två elever ordagrant återgav vad 
som stod i läromedelstexterna, innebar att betydelsen fortsatt blev precis, ab-
strakt och ämnesspecifik (”Ljudvågor”-”förtätning eller förtunning av luf-
ten”/”vibrationer i luften”). De två andra rubrikerna omformulerades med ett 
vardagligare språkbruk/register, antingen med elevernas egna ord eller med 
ord som upprepats under tidigare lektioner. Betydelsen blev mer vag och var-
daglig (”Vibrationer blir ljud”-”alltså hur ljud typ skapas”, ”Ljusets reflex-
ion”-”ljuset studsar”). Både ”reflexion” ”och reflektera” omformulerades till 
”studsa/studsar”. 

7.5.3.2 Sammanfatta ett läst stycke 
De skrivna frågor som hade formulerats som att eleverna skulle sammanfatta 
ett läst stycke innebar i praktiken att eleverna återgav innehållet med några av 
de ämnesspecifika ord som fanns i det lästa stycket. När eleverna parvis i det 
första textsamtalet skulle svara på frågan ”Vilken information om ljud får du 
här?” (Bilaga 3, s. 66 fråga 2) använde Benito och Edin de ämnesspecifika 
orden ”(ljud)vibrationer”, ”ljudvågor” och ”ljudkälla”, medan Rana och Lale 
istället använde ett vardagligare språk ”ljud ska komma ut”. Gustav frågade 
därefter i helklass vilken information eleverna fick om ljud i det lästa stycket. 
Två elever återgav i stort ordagrant två meningar från det lästa stycket när de 
sa ”gitarr är en ljudkälla” och ”vibrationer de breder ut sig i luften”. Efter det 
frågade läraren vad vibrationerna kallades och ytterligare en elev sa ”ljudvå-
gor”. ”Fysikorden”, som Gustav även kallade nyckelbegrepp, fortsatte sedan 
att betonas av honom: 

Här finns ju två jätteviktiga begrepp. Eller egentligen tre begrepp. Ett är ljud-
källa. Stryk under det. Ljudkälla. Allting som vad då? Jo, som vibrerar och får 
någonting annat att puttas på kallar vi för ljudkälla. Någonting som börjar vi-
brera och puttar på någonting så det kan skapas ljudvågor. Ett annat begrepp är 
här ordet vibration eller vibrera. Det är också ett så här nyckelbegrepp att, okej, 
ja, men vänta. Det måste jag ha lite koll på. Ljudkälla, vibrerar. Ser ni att det 
finns flera gånger sen? Vibrerar, vibrerar, vibrationer, vibrationer. Stryk under 
alla de där. Vibrerar och vibrationer. Jag vet inte hur många gånger. Vänta ska 
vi se. /…/ Sen finns det ju ett till här som heter ljudvågor. Vi har ju pratat om 
att vi har en modell av ljudet. Det är vågor i form av, man kan tänka sig som en 
vattenvåg eller en vågrörelse på tavlan som jag har ritat. Så där är ju viktiga 
nyckelord... I det här fallet nu fysikord som man behöver ha lite koll på.  
(utdrag 7:6) 

 
Gustav definierade ordet ljudkälla, uppmärksammade eleverna på att ”vibre-
rar” och ”vibrationer” användes flera gånger samt att ljudvågor var centralt 
för att det ingick i den modell av ljud som han hade undervisat om tidigare i 
klassen. Eleverna skulle dessutom stryka under nyckelbegreppen. När stycket 
skulle sammanfattas var eleverna alltså textnära och återgav innehållet genom 
att använda orden ”ljudkälla”, ”vibrationer” och ”ljudvågor”, vilket Benito 
och Edin gjorde.  
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När läraren i helklass frågade vilken information paren fått om ljud i det 
lästa stycket (Bilaga 3, s. 67 fråga 5), återgav en elev vad som stod i lärome-
delstexten och sa ”Hur förtätningar bildas”. Läraren bekräftade och komplet-
terade elevens lexikonanvändning genom att säga ”Ja ordet förtätningar… och 
ordet?”, som eleven besvarade med ”förtunningar” som också fanns i lärome-
delstexten. Läraren nämnde sedan olika synonyma uttryck till ”förtunningar” 
och ”förtätningar” under det att han sa: 

Förtätningar pressas ihop. Förtunningar glesas ut. Äh vi får ju två fysikord. Sen 
får vi lite synonymer för det eller förklaringar till vad förtätning är. Det pressas 
ihop trycks ihop närmare varandra. Förtunning det blir glesare. Det blir längre 
avstånd mellan luftmolekylerna.  
(utdrag 7:7)  

 
Också i denna helklassammanfattning var eleverna kvar i läromedelstexten 
och uppmärksammade dess ämnesspecifika ord. Orden ”pressas ihop” och 
”glesare”, som hade efterfrågats strax innan (i fråga 3 och 4), framhölls som 
synonymer till de ämnesspecifika orden ”förtätningar” och ”förtunningar”.  

När Gustav något senare i samma textsamtal gick fram till Tanesha och 
Rana och frågade vilken ny information de hade fått i det lästa stycket (Bilaga 
3, s. 69 fråga 1), efterfrågade han ordet ”reflektera” istället för ”studsa”, p.g.a. 
att det enligt honom var ett ”fysikord” som gav högre betyg: 

Läraren: Vad är det för ny information man får här? Vilken information fick  
ni här om ljud som ni inte visste innan? Eller som vi kanske inte hade 
läst om innan. Vad fick ni för ny information?  

Tanesha: Alltså att det studsar tillbaka. 
Läraren:  Ja. Och vi kan också kalla det med ett annat ord. Att ljudvågen? 
Rana:  Studsar. 
Läraren: Ja, ett annat ord för ordet studsa? För det kommer här. 
Rana:  Jaha, studsa. 
Läraren:  Och vilket ord kan vi använda? 
Tanesha: Jag vet inte. Reflekt… 
Läraren:  Ja, men du är på väg. Reflekt vad? 
Rana:  Reflektera.  
Läraren:  Ja, reflektera. Absolut. Det kan du ju använda.  
Rana:  Ja. 
Läraren:  Ser du, då har ni ju kommit på ett. Men titta. Det kan vara ordet  

  reflektera här i stället för att studsa. 
Rana:  Ja. 
Tanesha: Ska jag skriva? 
Läraren:  Då kan du skriva det där. 
Tanesha: Aha där. Det är mer NO-ord. Fattar du? 
Läraren:  Ja, det är ju lite mer så där NO. Studsa det kan man ju göra på en 

studsmatta. 
[skratt] 
Läraren:  Ja. Reflektera det är ju, då börjar vi prata liksom mer… 
Tanesha: NO. 
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Läraren:  …fysik. Ja, precis. /…/ Ju fler ord du kan använda på rätt sätt, desto 
större chans är ju att du, att du kan få ett högre betyg. Ja. Så är det.  
(utdrag 7:8) 

 
I utdrag 7:8 framkom att synonyma uttryck som visade elevernas kunskap vär-
derades högt av Gustav.  

I det andra textsamtalet besvarade flera elevpar frågan ”Vilken information 
av ljus får du här?” (Bilaga 4, s. 89 fråga 2) genom att i princip ordagrant 
återge vad som stod i styckets två första meningar. I helklass efterfrågade Gus-
tav däremot vad som stod i styckets tredje mening; ”Vad är det för information 
om ljus där? Det står ju nånting om puck och boll och sånt här?”, varpå elever 
och lärare konstaterade att man kan passa via väggen och få bollen att ”reflek-
teras studsa tillbaka”.  

När eleverna skulle dra slutsatser och sammanfatta ett läst stycke var de 
ofta kvar i läromedelstexterna och återgav vissa av de ämnesspecifika orden 
eller synonyma uttryck till de ämnesspecifika orden som fanns i styckena. Be-
arbetningarna av Gustavs skrivna frågor som formulerats som att eleverna 
skulle sammanfatta ett läst stycke blev troligen mer textnära än hur frågorna 
från början var utformade. Förutom att efterfråga elevernas användning av det 
lästa styckets ämnesspecifika ord, förklarade Gustav flera av dem. ”Ljudkälla” 
förklarades som ”Allting som vad då? Jo, som vibrerar och får någonting annat 
att puttas på kallar vi för ljudkälla.”. ”Ljudvågor” förklarades som ”Det är 
vågor i form av, man kan tänka sig som en vattenvåg eller en vågrörelse på 
tavlan som jag har ritat.” och använde då gemensamma klassrumserfarenheter 
som dessutom innebar att eleverna uppmanades att vara kvar i ämnesdiskur-
sen. ”Förtätningar” förklarades som ”pressas ihop”, ”förtunningar” som ”gle-
sas ut” och ”reflexion” som ”studsa”. Många av förklaringarna gjorde ämne-
sinnehållet mindre ämnesspecifikt.  

7.5.3.3 Användning av bilder och bildtexter  
Vid två av tre tillfällen upprepade eleverna nästan ordagrant vad som stod i 
bildtexten (Bilaga 4, s. 89, fråga 3 och 4). Innan Gustav i helklass ställde frå-
gan ”Vilken information om ljus får du här?” sa han ”Det är ju två stycken 
bilder här. Tanken är att bilderna ska hjälpa dig och mig att förstå lite mer och 
få lite exempel på vad texten innehåller och handlar om.”. I helklassgenom-
gången svarade Benito på fråga 4 genom att återge vad som stod i bildtexten, 
nämligen ”infallsvinkel är lika med reflexionsvinkel”, vilket upprepades av 
Gustav. För att svara på fråga 3 svarade Benito något mer självständigt ”Hav 
reflekterar ljus”, vilket visade att han dragit slutsatsen att hav (som syntes på 
bilden) var en blank yta som reflekterar ljus. Fråga 3 och 4 på s. 89 bearbetades 
alltså mycket textnära. Flera grupper hade svårt att svara på frågan ”Vad har 
bilderna med texten att göra? (Bilaga 4, s. 91 fråga 2). I helklass svarade Dan-
nah först vagt ”den visar konkav och konvex här. De visar hur det funkar”. 
Läraren responderade ”Hur det funkar ja”, varpå Dannah uttryckte sig mer 
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precist och sa ”Hur ljuset reflekteras tillbaks beroende på om det är konkav 
eller konvex”. Gustav sa då till alla klassens elever: 

Kommer du ihåg vad vi sa när vi ska läsa en text att vi tittar på rubriker, bilder 
och bildtexter. Då får vi ganska god uppfattning om vad texten ska handla om. 
Eller hur? Och här ser man ju ganska tydligt ändå. Om jag inte riktigt förstår 
vad konkav och konvex betyder så har jag ju en väldigt bra bild här då som kan 
förklara för mig.  
(utdrag 7:9) 

 
Gustav förklarade att bilder kompletterar brödtexten, men utvecklade inte hur 
de enskilda bilderna kompletterade brödtexten. Gustav redde inte ut samspelet 
mellan bild, bildtext och brödtext, utan nöjde sig med att eleverna återgav vad 
som uttrycktes på bilderna eller i bildtexten.     

7.5.3.4 Förklara och gissa ords betydelser 
De skrivna frågor som hade formulerats som att eleverna skulle förklara ord 
med hjälp av synonyma uttryck bearbetades också textnära. Benito, som var 
nyanländ, tog ett engelskt lexikon till hjälp, i det andra textsamtalet, för att ta 
reda på vilket ord som kunde användas istället för ”buktig” (Bilaga 4, s. 91 
fråga 1): 

Benito:  Vilka ord kan du använda här istället för buktig? 
Edin:  Det är så här motsats till rak. Fast hur säger man motsatsen till (ohör-

bart)?  
Benito:  I look it up…Curvey. Oh I know this. This is easy.  
Edin:   (ohörbart) 
Benito:  Buktig is curvey./…/A…The opposite of curvey. 
Edin:   Nej ett annat ord för curvey. 
Benito:  Ett annat ord för curvey. Curvey. Lets find synonymous. Lets see. Jag 

borde kunna. Jag är bra på såna ord… Bend. Böjd 
Edin:   Böjd. 
Benito:  Så. Så Edin. Jag sa till dig att jag var bra på det.  

(utdrag 7:10) 
 
I helklassgenomgången konstaterades att ”orak”, ”böjd” och ”välvd” kunde 
användas för ”buktig”. De synonyma uttryck som eleverna föreslog till orden 
”buktig”, ”formar”, ”uppkommer”, ”pressas ihop”, ”glesare”, ”tätare” och 
”ljudvågor” skulle kunna användas som synonyma uttryck i läromedelstexten. 
Detta hör troligen samman med hur frågorna var formulerade (med ”här”) och 
att läraren uppmanade eleverna att titta i texten när de skulle svara på frågorna. 
I samband med att synonyma uttryck gavs förekom få registerskiften.  

Till skillnad från eleverna, som förklarade ord genom synonyma uttryck 
som passade in i läromedelstexterna, lämnade Gustav vid ett tillfälle lärome-
delstexten för att förklara ordet ”glesare” i en vardagligare kontext:  
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Läraren: Tunnare ja. Om jag säger så här att mitt hår börjar bli glesare, vad 
betyder det? 
Dannah: Det blir tunnare. 
Petrus: Du börjar tappa håret. 
Läraren: Jag börjar tappa hår ja. Jag blir tunnhårig. Jag börjar tappa hårstrån va. 
/…/ Det ska vi inte prata så mycket om. Men, äh, så mitt hår börjar bli glesare. 
Det är längre avstånd mellan varje hårstrå för att det förlorar hårstrån emellan.  
(utdrag 7:11) 

 
Gustav exemplifierade ordet ”glesare” genom att använda sig själv som ex-
empel och förde därmed eleverna till en vardaglig kontext. Ordet ”glesare” 
fördes därefter inte tillbaks till läromedelstexten.  

Flera av de skrivna frågor som hade formulerats som att eleverna skulle 
förklara ord med hjälp tidigare erfarenheter och som bedömdes vara icke-
textnära frågor, följdes aldrig upp av Gustav (”Har du varit med om ett åskvä-
der?”, Bilaga 3, s. 68 och ”Har du tittat i en sminkspegel?”, Bilaga 4, s. 91). 
Frågan ”Har du tittat i en backspegel?” (Bilaga 4, s. 91) omtalades bara när 
läraren förklarade för en nyanländ elev vad en backspegel var för något. Där-
emot uppmärksammade Gustav den fråga som tillika efterfrågade den process 
(”knuffa”) som eleverna behövde använda för att tala om vad ljud är och hur 
det uppstår. För att svara på vad som händer när man blir knuffad (Bilaga 3, 
s. 66 fråga 3) sa en elev till en annan ”Du rör på dig”. Gustav som var i när-
heten responderade ”Vet man inte vad knuffa betyder, då vet man inte att man 
rör på sig, eller hur?” och bekräftade därmed elevernas generella förklaring av 
ordet ”knuffa”. Kort därefter sa Gustav i helklass ”Vad händer när man blir 
knuffad? Har du blivit knuffad någon gång?”, vilket då förutsatte att den elev 
som fick frågan skulle utgå från sina tidigare erfarenheter. Sami berättade hur 
han blev knuffad nerför trapporna av en tjej i klassen. Gustav förde sedan till-
baka eleverna till läromedelstexten när han sa ”Så här använder de det här 
ordet knuffar när man ska prata om att det knuffar på vad då? Jo, det knuffar 
på…” och en elev svarade ”Molekyler.”. När frågan om vad som händer när 
man blir knuffad bearbetades skulle eleverna först röra sig bort från texten 
med hjälp av sina erfarenhetsmässiga resurser, men sedan tillbaka in i texten 
genom att använda textuella resurser (se utdrag 7:16).  

De skrivna frågor som hade formulerats som att eleverna skulle gissa vad 
ord betyder bearbetades ibland textnära och ibland genom att läromedelstex-
ten lämnades. I helklass illustrerade Gustav ”sprids ut” genom att kasta ut flera 
saxar på golvet samtidigt som han sa ”De är utspridna va. De är borta från 
varandra. De är längre från varandra”, varpå en elev sa ”är det någon som 
frågar mig vad sprider betyder så kommer jag komma ihåg det här”. Detta 
visade att eleverna var medvetna om att de i fysikundervisningen arbetade 
med att lära sig nya ord. Gustav liknade därefter ”sprids ut” vid maskrosfrön 
som sprids ut när man blåser på dem och förde därmed eleverna till en var-
daglig kontext (se utdrag 7:21). ”Sprids ut” fördes aldrig tillbaks till lärome-
delstexten.  
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När eleverna parvis svarade på frågan ”Vad kan orden ”en liten stund” be-
tyda?” (Bilaga 3, s. 69), svarade flera att det tar ”några sekunder”, för ekot att 
höras efter det första ljudet. I helklass valde läraren istället att förklara ut-
trycket ”en liten stund” genom att utgå från sitt eget liv: ”Mina barn säger 
alltid så här: Jag säger, ta bort Ipaden, säger jag nu. Nu får ni sluta. Ja, men en 
liten stund till. Ja, men hur långt är en liten stund då?”. Han fortsatte sedan att 
säga ”I det här fallet så är det ju kanske som Sanna säger, det är ju faktiskt en, 
någon sekund. Medan i andra sammanhang så kan ju en liten stund vara 
mycket längre, eller hur? Så beroende på vad man, vad det är vi pratar om.”. 
Vid detta tillfälle lämnade Gustav i sin förklaring först läromedelstexten, men 
förde sedan tillbaks eleverna till den betydelse ordet hade i läromedelstexten.  

När Tim och Sanna gemensamt svarade på frågan ”Vad tror du att man 
menar med det här ordet [suger]?” (Bilaga 3, s. 69), svarade de med ett syno-
nymt uttryck (”fångar upp”) som passade väl in i läromedelstexten. En annan 
elev lotsades av läraren att uttrycka att ”ljudet dämpas” istället för att ljudet 
sugs upp, vilket indikerar att läraren var textnära och noga med att eleven själv 
skulle använda det mer ämnesspecifika ordet. I helklassgenomgången fortsatte 
Gustav det resonemang som han tidigare hade fört med denna elev. Han sa då 
att ”suger” inte var ett väl använt ord och tillade att det kunde associeras till 
en dammsugare och att ljudet sugs upp. Han menade istället att ”dämpar” eller 
”tar upp” hade passat bättre för att beskriva att ljudet inte ”knuffas vidare”. 
Eleverna erbjöds därmed ett mer ämnesspecifikt ord som bättre beskrev det 
naturvetenskapliga fenomenet, vilket ökade möjligheterna för elevernas 
språk- och kunskapsutveckling. 

När eleverna parvis i det andra textsamtalet svarade på vad ordet ”störande” 
kunde betyda (Bilaga 4, s. 90), konstaterades i flera par att ”störande ljus” 
förstörde spegelbilden. Läraren liknade ”störande” vid en elev som pratade 
och störde i klassrummet:  

Läraren:  A men vad menar de med ordet störande? Störande vad är det?   
  Ordet störande. 

Lale:  Att det stoppar det så här ljuset. 
Läraren:  Om vi tittar så här i ett klassrum om nån person är störande. Vad gör 

den personen då?  
Lale:   Stör. 
Läraren:  Vad gör den personen? Vad gör den personen till exempel? 
Lale:   Pratar.  
Läraren:  Pratar ja. Vill man ha det så? Att nån stör? Nej så vad händer här nu 

då. Den stoppar ljus som  
Lale:   stör. 
Läraren:  Som stör. Som man inte vill ha? 
Lale:   Ja.  

(utdrag 7:12) 
 
I förklaringen av ordet ”störande” fördes eleverna bort från läromedelstextens 
kontext. I förklaringen av ”störande ljus” läste Gustav både med paren och i 
helklass på sidan 90 i läromedelstexten. Dessutom förklarade han att ljus som 
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kom från andra ljusstrålar från spegelns baksida kunde göra att störande ljus 
uppstod, vilket innebar att han fyllde i läromedelstextens tomrum. Likaså red-
des ordet ”knippe” (Bilaga 4, s. 91 fråga 4) ut när läraren tillsammans med 
eleverna läste om hur ordet användes i läromedelstexten, dvs. att man gjorde 
ett knippe för att fånga in något vilket i det här fallet var ljusstrålar. 

När eleverna gissade ords betydelser var de vid flera tillfällen kvar i läro-
medelstexten, t.ex. ”en liten stund” och ”störande”, medan läraren i sina ord-
förklaringar i större utsträckning lämnade läromedelstexten för att förklara or-
den i vardagligare kontexter. Ibland förde läraren tillbaks eleverna till lärome-
delstexten, t.ex. ”en liten stund” och ibland släppte läraren eleverna i den var-
dagliga kontexten, t.ex. ”sprids”. Vid ordförklaringarna ”störande ljus”, 
”suger” och ”knippe” läste Gustav och eleverna högt ur läromedelstexten. Att 
gissa betydelser av ord kunde innebära att eleverna försökte förstå orden i sitt 
sammanhang men också att eleverna släppte läromedelstexten och associerade 
till sina tidigare erfarenheter. Frågorna som innebar att elever förväntades 
gissa vad ord betydde bearbetades ibland textnära och ibland icke-textnära.  

Sammanfattningsvis innebar lässtrategin att förutspå vad texten under ru-
briken kommer att handla om i praktiken att eleverna omformulerade lärome-
delstextens rubriker med ett vardagligare språkbruk eller att de ordagrant åter-
gav något som stod i stycket. Lässtrategin att sammanfatta ett läst stycke in-
nebar i praktiken att eleverna sammanfattade genom att använda några av de 
ämnesspecifika ord som fanns i det lästa stycket. Att träna på hur bilder och 
bildtexter skapar mening och eventuellt samspelar med brödtexten innebar vid 
flera tillfällen att det skrivna verbalspråket återgavs och eleverna tränades där-
med inte i multimodalt samspel. När eleverna använde lässtrategin att förklara 
och gissa ords betydelser, var de ofta textnära. Eleverna utgick ofta från or-
dens betydelse i läromedelstexten, till skillnad från Gustav som i större ut-
sträckning bytte till vardagligare kontexter för att förklara läromedelstextens 
ord t.ex. ”knuffa”, ”sprids”, ”glesare”, ”en liten stund” och ”störande”. Gustav 
rörde sig in och ut från en textnära läsning, medan eleverna generellt var mer 
textnära. Om Figur 7.3 hade gjorts utifrån hur Gustavs skrivna frågor kom att 
bearbetas i åk 8 hade han placerats betydligt bredare i kontinuet, både längre 
till höger och längre till vänster.  

Gustav efterfrågade framförallt lexikon och inte grammatik. Bearbetning-
arna gjorde ofta läromedelstextens språk och ämnesinnehåll mindre vardags-
främmande och skriftspråkslika (t.ex. ”störande (ljus)”-”någon stör i klass-
rummet”, ”reflexion”-”studsa”), men det förekom också många synonyma ut-
tryck som varken gjorde språket mer eller mindre vardagsfrämmande och 
skriftspråkslikt (t.ex. ”uppkommer”-”görs/bildas”, ”pressas ihop”-”tätare 
ihop/trycks ihop”, ”glesare”-”tunnare/större avstånd/långt ifrån varandra”). 
Gustavs bruk av registerskiften, där ämnesinnehållet framförallt uttrycktes 
mer vardagligt ses som en form av stöttning. Bruket av omformuleringar, ex-
emplifieringar eller synonyma uttryck ger flera möjligheter att förstå vad som 
sägs, men också att lära sig alternativa uttryckssätt. Detta är särskilt gynnsamt 
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för klassens andraspråkselever, som inte är lika förankrade i svenska som klas-
sens förstaspråkselever (Gibbons, 2006).  

7.5.4 Möjligheter och begränsningar i hur de skrivna frågorna 
bearbetades  

Bearbetningen av Gustavs skrivna frågor innebar både möjligheter och be-
gränsningar i att tillgängliggöra läromedelstexternas språk och ämnesinnehåll 
för eleverna. 

7.5.4.1 Procedurala utmaningar 
Överlag var eleverna i åk 8 mycket engagerade och deltog i hög utsträckning 
i textsamtalen. Emellertid uppvisade eleverna en hel del procedurala svårig-
heter när de skulle svara på lärarens skrivna frågor. Eleverna var osäkra på 
vilken text de skulle läsa, vilka frågor de skulle samtala utifrån, om de be-
hövde skriva ner svaren, hur vissa frågor skulle förstås, varför vissa frågor 
ställdes och hur textnära de förväntades vara i sina svar. Att Gustavs skrivna 
frågor hade formulerats som om eleverna inte kände till texternas ämnesinne-
håll (se 7.5.2), trots att de hade arbetat med läromedelstexternas ämnesinne-
håll tidigare, kan ha bidragit till elevernas uttryckta osäkerhet.  

Strategin förutspå vad texten efter rubriken kommer att handla om innebar 
i åk 8-klassrummet att eleverna omformulerade rubriken med ett vardagligare 
språk, och då t.ex. genom att använda ordpar som hade nötts in under tidigare 
lektioner (”reflexion/reflekteras-studsa”). Likaså handlade strategin samman-
fatta ett läst stycke och förklara och gissa ords betydelser till viss del om att 
repetera ord som gåtts igenom under tidigare lektioner (t.ex. ”sprids”, 
”knuffa”). De skrivna frågor som Gustav ställde var alltså formulerade som 
om eleverna inte var bekanta med läromedelstextens ämnesinnehåll, men be-
arbetades sedan i helklass som en repetition av vad de gått igenom under tidi-
gare lektioner. Kanske ville Gustav inte offra ämnet för att helt fokusera på 
lässtrategier, utan vara mer tidseffektiv och ämnesfokuserad och repetera det 
ämnesinnehåll som redan gåtts igenom?  

Elevparen tog sig an lärarens skrivna frågor på olika sätt. Detta framkom 
t.ex. när elevparen besvarade frågan ”Vad händer när man blir knuffad?”. Be-
nito och Edin resonerade först om ordets betydelse utifrån sina egna erfaren-
heter och växlade sedan snabbt över till läromedelstextens ämnesdiskurs där 
luftmolekyler ”knuffar varandra”: 

Benito: Vad händer när man blir knuffad?  
Edin:   Va?  
Benito:  Vad händer när man blir knuffad?  
Edin:   Alltså, man ramlar framåt va.  
Benito:  Och knuffar varandra.  
[skratt]  
Benito:  Förtätning. Och förtunning också.  



140 

(utdrag 7:13) 
 
Benito och Edin rörde sig mellan en vardags- och ämnesdiskurs och mindes 
troligen att läraren under tidigare lektioner sagt att vågmodellen kan liknas vid 
att man knuffar på varandra i matkön och att de ”fysikord” som hade använts 
istället för knuffas var förtätning och förtunning. Elevernas erfarenheter fun-
gerade därmed som en lärandepotential. 

Rana och Lale var istället osäkra på om den skrivna frågan skulle besvaras 
utifrån egna erfarenheter eller från läromedelstexten. Rana menade att det blev 
ett konstigt ljud när man blev knuffad, vilket visar att hon försökte länka frå-
gan om vad som hände när man blir knuffad med ljud-temat, utan att veta hur 
de hörde samman. Lale trodde inte att Ranas svar stämde, eftersom det inte 
stod något om det som Rana nämnde i läromedelstexten. När Lale sa ”Det står 
inte här” och Rana svarade ”Ja men det var det vi skulle diskutera om”, fram-
kom att de inte visste om de skulle besvara frågan utifrån egna erfarenheter 
eller utifrån läromedelstexten. 

Rana:  Vad händer när man knuffar? Är du inte klar?  
Lale:   (ohörbart)  
Rana:  Nej, alltså den blir knuffad. Alltså, ähm, vet inte. Alltså om man  

 pratar när man blir knuffad så händer det ju något så här. Det blir så 
här konstigt ljud. 

Lale:   Det står inte här.  
Rana:  Ja, men det var det vi skulle diskutera om.  
Lale:   Ja.  
Rana:  Det blir konstigt ljud…Hallå. Gustav. Gustav. Blir inte det konstigt 

ljud?  
(utdrag 7:14) 

 
Eftersom de inte visste hur de skulle komma vidare, bad de läraren om hjälp: 

Rana:  Blir inte det konstigt ljud? 
Läraren:  Va? 
Rana:  Konstigt ljud när man blir puttad och pratar typ samtidigt? 
Läraren:  Det blir konstigt? 
Rana:  Ja. Så här. 
Läraren:  Vad kan det bero på då? Att man blir puttad och så när du pratar så 

händer det någonting, eller? 
Rana:  Luften. Jag vet inte. Någonting. 
Läraren:  Kan det vara så att du, att du när du flyttar på dig så kanske en del av, 

du får ut (ohörbart) Det är som när man (ohörbart). Det blir (ohörbart) 
ihop. Lite mörkt va. Det kan ju vara att du flyttar läget och så där då. 

Rana:  Jaha.  
Läraren:  Kanske. Eller att du faktiskt har för lite luft i lungorna. 
Rana:  Jaha. 
Läraren:  Ja. Mm.  

(utdrag 7:15) 
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Läraren förde inte tillbaka eleverna till läromedelstextens beskrivning av ljud 
och hur knuffar användes där. Istället bekräftade Gustav vad Rana sagt om att 
det uppstod ett konstigt ljud när man blev knuffad, vilket egentligen inte var 
det som eleverna skulle prata om.  

När läraren sedan frågade i helklass vad som hände när man blev knuffad 
omformulerades frågan till ”Har du blivit knuffad någon gång?”, vilket troli-
gen var anledningen till att Sami började berätta om när han blev knuffad ner-
för trapporna av en tjej i klassen: 

Läraren: Berätta bara för mig. Berätta bara för mig, vad händer när man blir  
   knuffad? Har du blivit knuffad någon gång?  
Sami:  Ja.  
Läraren:  Vad händer?  
Sami:  Jag blev knuffad av en tjej i den här i klassen. Jag ramlade från   

  trapporna.  
Läraren:  Okej. Men vad innebär det då? Stod du still?  
Sami:  Nej, jag rasade.  
Läraren:  Du rörde dig, eller hur?  
Sami:  Ja. 
Läraren:  Ja. Men när man knuffar då rör man sig ju. Eller hur? Om jag blir 

knuffad. Det är klart att jag kan om jag sitter fastspänd i någonting 
och någon knuffar mig så kanske det inte kommer hända någonting. 
Men det är ju troligt att jag kanske knuffas bakåt eller kanske knuffas 
framåt. Jag rör mig någonstans, eller hur?  

Sami:  Mm.  
Läraren:  Så ordet knuffa betyder att man rör sig på något sätt. Så här använder 

de det här ordet knuffar när man ska prata om att det knuffar på vad 
då? Jo, det knuffar på…  

X:    Molekyler. 
Läraren: …molekyl i luften står det va. Runt omkring.  

(utdrag 7:16) 
 
Att läraren hade önskat ett mer generellt svar, framkom när han betonade att 
bli knuffad innebär att man rör sig på något sätt. Det var inte alltid lätt för 
eleverna att veta hur textnära de skrivna frågorna skulle besvaras. Elevernas 
osäkerhet kring hur de skulle svara på Gustavs frågor syntes också när en elev 
ordagrant återgav vad som stod i det lästa stycket, trots att läraren just sagt 
”Känner du till något om ljudvågor innan?”. Vidare svarade en annan elev, i 
det andra textsamtalet som handlade om ljus, utifrån sina erfarenhetsmässiga 
resurser, trots att läraren just läst i läromedelstexten och bett honom återge vad 
”störande” betydde i det sammanhanget: 

Läraren: Så står det nu. ”Utanpå aluminiumskiktet lägger man sen färg för att 
stoppa störande ljus från baksidan av spegeln och för att skydda me-
tallhinnan” [läser]. Det här ordet störande. Vad kan man tänkas. Jag 
har inte skrivit nåt nummer på den där sidan 90. Ordet störande i det 
här fallet vad kan det va? Kan ljus vara störande och i så fall hur 
Feroz?  
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Feroz:  Man blir bländad. 
(utdrag 7:17) 

 
När eleven svarade ”Man blir bländad” svarade han genom att använda sina 
tidigare erfarenheter och inte utifrån vad som stod i läromedelstexten.  

Efterfrågan av textuella resurser signalerades genom att läraren hänvisade 
till läromedelstexten, antingen genom att eleverna uppmanades att läsa i texten 
eller att han själv läste högt från texten. Efterfrågan av erfarenhetsmässiga re-
surser signalerades av frågor som ”Vad tror du?”. Gustav gav emellertid 
ibland motstridiga budskap om hur textnära eleverna skulle svara. Exempelvis 
sa Gustav ”Vad tror ni texten kommer att handla om?” samtidigt som han sa 
”A men du uttrycker det med andra ord. Reflexion för dem som inte vet vad 
reflexion är.” och uttryckte därmed en förväntan på att eleverna skulle vara 
textnära och omformulera rubriken med ett vardagligare språkbruk.  

Eleverna behövde vara mycket lyhörda för vilken kontext som efterfråga-
des i lärarens frågor, men också för vilken kontext Gustav använde i sina ord-
förklaringar.  

7.5.4.2 Ordförklaringarnas möjligheter och begränsningar 
Gustavs frekventa bruk av exemplifieringar och synonyma uttryck erbjöd ele-
verna flera sätt att förstå läromedelstextens lexikon, men också att lära sig 
alternativa uttryckssätt (se Gibbons, 2006). Gustavs explicita tal om vilka ord 
som var mer eller mindre vardagliga och mer eller mindre passande i en viss 
kontext erbjöd därtill ett språkfokus som särskilt gynnar andraspråkselever, 
som inte är lika förankrade i målspråkets olika register (Gibbons, 1998, 2006; 
de Oliveira & Schleppegrell, 2015). Att eleverna själva deltog i förhandling-
arna av ordens betydelser, både under pararbete och helklassamtal, framhålls 
dessutom som särskilt andraspråksutvecklande (Firth & Wagner, 1997; Lind-
berg, 1995; Lindberg, 2004/2013; Long, 1996). Via förhandlandet erbjöds ele-
verna också att insocialiseras i ämnesdiskursen (Gibbons, 2006; Säljö, 2000; 
Vygotskij 1978). Från pararbetet finns flera exempel som visar att eleverna 
byggde ut, omformulerade och förtydligade varandras utsagor, vilket sanno-
likt ökade elevernas språk- och kunskapsutveckling (se t.ex. utdrag 7:13, 7:22 
och 7:23).  

Gustavs ordförklaringar skapade emellertid en del utmaningar för eleverna. 
Exempelvis utmanades de av hans kontextväxlingar, dvs. växlandet mellan 
läromedelstextens kontext och andra ofta vardagligare kontexter. Kontextväx-
lingarna innebar ofta, men inte alltid,27 en rörelse mellan olika diskurser (en 
vardaglig och en ämnesspecialiserad). När läromedelstextens ord förklarades 
med hjälp av förväntade vardagserfarenheter och vardagsspråk omskrivs 
dessa som associativa ordförklaringar. När ”glesare” (utdrag 7:11) och 

                                                        
 
27 Exempelvis finns det i läromedelstextens beskrivning av ljud vardagsord som används meta-
foriskt i syfte att förklara ämnesinnehållet på ett vardagligare vis. 
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”sprids” (utdrag 7:21) förklarades lämnade Gustav läromedelstexten och den 
betydelse orden hade i läromedelstexten för andra vardagligare kontexter, utan 
att han förde tillbaka betydelsen av orden till läromedelstexten. Vid andra till-
fällen förde Gustav tillbaka eleverna till läromedelstexten och den betydelse 
orden haft i läromedelstexten, vilket då erbjöd ökade möjligheter för eleverna 
att tillägna sig läromedelstextens språk och ämnesinnehåll (Hipkiss, 2014; 
Maton, 2013). Det är möjligt att de associativa ordförklaringarna där Gustav 
utgick från sina egna och elevernas förväntade vardagserfarenheter, blev be-
tydelsefulla minneskrokar. Men det är också möjligt att de ledde eleverna bort 
ifrån läromedelstexten, så att ett tillgängliggörande av läromedelstextens 
språk och ämnesinnehåll begränsades. Resultatet kan jämföras med svensklä-
raren, i åk 1, i Walldéns (2019, s. 120) studie som förklarade förväntat svåra 
ord isolerat från dess innebörd i texten och därmed ”rör[de] sig bort från själva 
bokläsningen”. Resultatet kan också jämföras med Olvegård (2014, s. 233) 
där elevernas användning av resurser utanför läromedelstexterna ledde till 
”mindre relevanta tolkningsspår”, läraren i Ekvalls (2010) studie som menade 
att vardagsanknytningar kan skymma centralt ämnesstoff samt biologiläraren 
i Lindholms (2016) studie som uppmanade eleven att återgå till den betydelse 
som ordet hade haft i läromedelstexten.  

Ordförklaringarna tog ibland över ett fokus på läromedelstextens ämnesin-
nehåll. Detta hände exempelvis när Tim, Jowan och Sanna visste vad ordet 
”störande” betydde men var osäkra på vad ”störande ljus” var. De använde 
först sina tidigare erfarenheter och läromedelstexten (”baksidan av spegeln”) 
för att försöka förstå, men bad sedan Gustav om hjälp: 

Tim:   Stoppa störande ljus. Vad tror du? 
Jowan:  Stoppa störande ljus. 
Tim:   Stoppa störande ljus kanske så här. Stoppa jobbiga reflexer, starka re-

flexer som kan blända. 
Jowan:  Asså personer som kollar i spegeln? Vad menar du?  
Tim:   Nej jag vet inte. 
Jowan:  Vad ska vi svara? 
Tim:   Eftersom baksidan av spegeln. Jag vet inte… Vad ska vi svara på det 

hära?  
Jowan:  Vi frågar Gustav då. 

    (utdrag 7:18) 
 
Gustav, som fokuserade ordet störande, besvarade egentligen aldrig Tims 
fråga om vilket sorts ljus det är som man inte vill ha:  

Tim:   Gustav, Gustav. Vad är det här stoppa störande ljus? 
Läraren: Ja undrar vad menar de med störande i det här fallet? När något är 

störande vad är det då? 
Tim:   Det kanske är såna här jobbiga reflexer eller? Nej. 
Läraren:  Jobbiga reflexer. Ja det kan det va.  
Tim:   Såna här som bländar en. 
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Läraren:  Tänkte du på nåt Sanna? Nä? Om nån är störande här i ett klassrum 
va va. Hur upplever du det? Liksom vad är störande? Nåt jobbigt va, 
vill man ha det så? 

Tim och Sanna: Nej. 
Sanna:  Ljus som man inte vill ha. 
Läraren:  Ja ljus som man inte vill ha helt enkelt. Utan man vill stoppa bort det 

så. 
Tim:   Vilket ljus är det? Så här starkt ljus eller? 

(utdrag 7:19) 
 
Gustav var upptagen av att förklara det ord som han skriftligen hade efterfrå-
gat. Därefter uppmanade Gustav Tim, Jowan och Sanna att läsa i läromedels-
texten, medan han lyssnade. Efter det förklarade Gustav att störande ljus in-
nebar att det kommer in ytterligare ljus som går genom spegeln och stör de 
ljusstrålar ”som studsar mot metallytan och sen via glaset och ut igen”. I ele-
vernas slutgiltiga förklaring av ”störande ljus” använde de liksom läraren or-
det ”ljusstrålar” samt ordet ”jobbig”, som var det ord de själva hade använt i 
sin egen förklaring (”jobbiga reflexer”) och som läraren betonat: 

Jowan:  Ska vi skriva ordet störande jobbig? Eller? 
Tim:   Jobbiga ljus. 
Jowan:  Ja. Jobbiga ljusstrålar.  

  (utdrag 7:20) 
 

Tim, Jowan och Sannas svar ”Jobbiga ljusstrålar” är inte belysande för vad 
störande ljusstrålar är. Vardagsspråksförklaringen av att någon är jobbig tar 
över och skymmer ämnesförståelsen.  

Vardagsspråket användes av Gustav vid uppackandet av läromedelstexten 
och förklarade bl.a. de ord i läromedelstexten som eleverna behövde förstå 
och kunna uttrycka för att kunna delta i undervisningen av vad ljud är och hur 
det uppstår. Vardagsförklaringarna och dess kontextväxlingar gjorde vid flera 
tillfällen ämnesinnehållet tvetydigt. I läromedelstexten stod att när ”gitarr-
strängen vibrerar knuffar den hela tiden på luften runtomkring så att den också 
börjar vibrera”, medan när man blir knuffad av någon sker detta vid ett tillfälle 
och inte som en pågående process. Dessutom kan man inte förutsätta att den 
knuff man utsätts för leder till att någon annan får en knuff, dvs. att ”den också 
börjar vibrera”. Vardagsförklaringen av vad som händer när du blir knuffad 
räcker alltså inte för att förklara att ljud uppstår med hjälp av pågående vib-
rationer. Det metaforiska uttrycket, där luftmolekylernas vibrationer liknas 
vid att du blir knuffad hoppar dessutom över flera led. För att göra det meta-
foriska uttrycket ”att bli knuffad” tydligare hade läraren eventuellt behövt 
säga: ”Du är en luftmolekyl som står tätt tillsammans med andra luftmoleky-
ler, någon börjar knuffas vilket leder till att ni knuffar varandra.” För att göra 
det metaforiska uttrycket att bli knuffad tydligare, hade Gustav behövt jämföra 
läromedelstextens beskrivning av hur ljud uppstår med liknelsen ”att man blir 
knuffad”.  
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Gustav försökte också stötta ett tillgängliggörande av läromedelstextens 
språk och innehåll med andra metaforiska uttryck. I utdrag 7:21 liknar läraren 
hur vibrationer sprids och ljud uppstår vid hur maskrosfrön sprids: 

Läraren:  Ja, är det någon som har sett en sån här maskros som man blåser på? 
Flera:  Ja. 
Sanna:  Ja, det sprids. 
Läraren:  Då sprider man ju ut fröerna va. De här, eller hur? 
Dannah:  Ja, och det är samma sak som ljudkällor. De puttar på. Vibrationer.  
Läraren:  Ja. 
Dannah: Sedan puttar på saker i luften och då sprids de ut sig. 
Läraren:  Sprids va. Ja. Så det sprids. Ja, Bahir. Har du blåst på en maskros 

någon gång? 
Bahir:  Nej. 
Läraren:  Har du inte?  
Flera:  Joo. 
Läraren:  Maskros. Har du aldrig blåst på en maskros? 
Bahir:  Ja, jo, jo, jo. 
Läraren:  Ja, och då, då. Vad händer då? Vad, då de flyger?  
Bahir:  … 
X:    De sprids. 
Läraren:  De sprids ja. 

  (utdrag 7:21) 
 
Dannah var kvar i fysikdiskursen och ville visa Gustav att hon använde ”fy-
sikorden” och sa ”Ja, och det är samma sak som ljudkällor. De puttar på. Vib-
rationer.” när Gustav hade sagt ”Då sprider man ju ut fröerna va. De här, eller 
hur?”. Gustav responderade ”Ja” till detta, varpå Dannah sa ”Sedan puttar på 
saker i luften och då sprids de ut sig.”. Gustav som var inriktad på att förklara 
ordet sprids, bekräftade två gånger Dannahs jämförelse av hur fröerna sprids 
med hur ljud uppstår. Eftersom ljud inte uppstår på samma vis som maskros-
frön sprids, leder detta metaforiska uttryck tanken i fel riktning. Enskilda luft-
molekyler rör sig inte från en ljudkälla ända fram till örat, istället vibrerar och 
”knuffar” de på varandra och för så ljudet från ljudkällan in i örat. Ljudkällan 
sätter igång en vibration hos de luftmolekyler som redan finns i luften. En-
skilda luftmolekyler sprids alltså inte som maskrosfrön. När Gustav förklarade 
läromedelstextens ord på ett vardagligt vis, hände det att förklaringar av na-
turvetenskapliga modeller eller fenomen förbisågs. Språkfokuset, närmare be-
stämt ordförklaringarna, relaterades inte till det ämnesinnehåll som skulle lä-
ras in, varför ett integrerat språkligt fokus förbisågs.  

Att läraren gick in och ut ur en textnära läsning, var troligen en bidragande 
orsak till att vissa elever rörde sig mellan olika diskurser i samma resonemang. 
När Tim och Sanna i det första samtalet svarade på frågan ”Hur skulle du 
kunna gissa vad ordet [sprids] betyder?” utgick de från en vardaglig diskurs 
(”Man knuffar på varandra”), vilket dock också ger uttryck för att de förstått 
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att luftmolekylerna knuffar på varandra, samt en ämnesdiskurs där vågmo-
dellen användes för att förklara hur ljud uppkom (”sprids”, ”ökar”, ”Det blir 
mer och mer mellanrum mellan vågorna hela tiden”):  

Sanna: ’Hur skulle du kunna gissa vad ordet betyder?’ [läser]. Sprids. 
Tim:   Sprids. Man knuffar på varandra. 
Sanna:  Om man knuffar på varandra så sprids det ju. Det ökar.  
Tim:   Ökar. 
Sanna:  Ja. 
Tim: Typ… Det blir mer och mer mellanrum mellan vågorna hela tiden. De 

sprids ut så här.  
Sanna:  Blir fler och fler.  
Tim:   Mm.  

(utdrag 7:22) 
 
Sanna och Tims resonemang blev något oklart och vagt då de blandade de 
olika diskurserna (”Om man knuffar på varandra så sprids det ju. Det ökar”), 
i kombination med att de inte preciserade vad som spreds eller ökade. De 
nämnde heller aldrig att vågen var en modell av hur luftpartiklar vibrerar och 
sprider ut sig. När läraren i helklass frågade vad ordet sprids betydde, svarade 
Sanna ”ökar”, vilket läraren bekräftade utan att Sanna preciserat vad som 
ökade. Det är möjligt att elevernas blandande av diskurser hjälpte dem att tala 
om det ämnesinnehåll som de ännu inte kunde uttrycka på ett precist natur-
vetenskapligt vis. 

Det språk och tänkande som är rotat i elevernas vardagserfarenheter kan 
både möjliggöra och hindra ett naturvetenskapligt ämneslärande. Mortimer 
och Scott (2003) beskriver hur anknytningen till elevernas vardagsdomän kan 
väcka elevernas engagemang och synliggöra deras uppfattningar kring ett fe-
nomen, men också hindra utvecklandet av en naturvetenskaplig förståelse av 
ett fenomen. När Gustav förklarade läromedelstextens ord i nya sammanhang, 
fick orden delvis en annan betydelse, varför man bör fundera över om ord bör 
förklaras i det sammanhang de används. Vardagsförklaringarna ledde ibland 
fel eftersom de inte erbjöd en fysikalisk förståelse av ljud.  

Under läsningen förväntades eleverna koppla läromedelstextens ord till vad 
som redan var bekant för dem. Ofta utfördes länkningen via synonyma ut-
tryck. Ibland blev länkandet instrumentellt, dvs. eleverna satte ihop olika ut-
tryck utan att fundera på vad det betydde (se utdrag 7:20). Att ”störande” i 
vissa kontexter kan betyda jobbig, hjälpte inte eleverna att förstå vad ”störande 
ljus” var. Vidare sa Gustav att ”skapar” var en synonym till läromedelstextens 
”uppkommer” och ”blir”, vilket inte helt överensstämmer med en naturveten-
skaplig diskurs, där det inte finns någon som skapar ljud (jfr med Karin i ka-
pitel 6). Att ”knuffa” användes synonymt med att ”röra sig” blev i någon mån 
problematiskt, eftersom ”röra sig” inte täcker hela betydelsen av att ”knuffa” 
där något eller någon knuffar något eller någon. Under textsamtalen upprepa-
des vissa synonyma uttryck som ”reflexion/reflektera”-”studsa”. Emellertid 
framhölls ”studsa” ibland som ett vagt och vardagligt ord (”Studsa det kan 
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man ju göra på en studsmatta”) och ibland som en synonym till det ämnesspe-
cifika ordet ”reflexion”. Gustav hade troligen planerat vilka ord som skulle 
förklaras, men inte hur de skulle förklaras.  

Gustav fokuserade inte på hur ett inkongruent språkbruk packades upp, 
men packade upp ”vibrationer” till ”vibrera” och ”störande” till ”någon som 
stör”. Han synliggjorde vid några tillfällen vilka lexikon som användes i skol-
språkliga register respektive vardagsspråket (t.ex. att ”uppkommer” används i 
läromedelstexter men inte i vardagsspråket), vilket kan stötta utvecklingen av 
skolrelaterade register som särskilt utmanar andraspråkselever (Gibbons, 
1998, 2006; de Oliveira & Schleppegrell, 2015). 

Att eleverna ofta förväntades länka till vad som var bekant för läraren 
kunde också försvåra tillgängliggörandet av läromedelstexternas språk och 
ämnesinnehåll. När Bahir, som var nyanländ, var osäker på om han hade blåst 
på en maskros (se utdrag 7:21) blev liknelsen av att luftmolekylerna spreds 
som maskrosfrön inte till hjälp för honom. Likaså förklarade Gustav ordet 
”störande” för flera elevpar, trots att flera redan förstått att ”störande ljus” var 
ljus som förstörde spegelbilden. Gustav kunde istället ha efterfrågat elevernas 
tidigare erfarenheter och kunskaper, eller utgått från gemensamma klassrums-
erfarenheter. Gustav hade snarare sina egna erfarenheter och associationer 
som en tillgång, istället för elevernas eller de gemensamma klassrumserfaren-
heterna. Dock refererade Gustav till en gemensam klassrumserfarenhet när 
ljudvågor förklarades som ”Det är vågor i form av, man kan tänka sig som en 
vattenvåg eller en vågrörelse på tavlan som jag har ritat.”.  

7.5.4.3 Tecken på tillgängliggörande 
I helklassgenomgångarna ställde läraren frågor, följde upp elevernas svar och 
bestämde när nästa skrivna fråga skulle besvaras. Vidare lyssnade han om ele-
verna använde de förväntade ”fysikorden” och kompletterade ofta elevernas 
ordförklaringar med ytterligare ordförklaringar. Genom att förklara orden i 
vardagliga kontexter, t.ex. via personliga exempel och metaforiska uttryck, 
byggdes fler betydelser och associationer till varje ord. I det större språkliga 
flödet fanns en ökad redundans, som erbjöd eleverna, och i synnerhet andra-
språkseleverna, ökade möjligheter att utgå från det språk och det ämnesinne-
håll de redan var bekanta med. Redundansen gav flera möjligheter att förstå 
vad som sades, men också att lära sig alternativa uttryckssätt (Gibbons, 2006). 
Det större språkliga flödet förutsatte emellertid att andraspråkseleverna kunde 
hantera det, vilket troligen utmanade de nyanlända eleverna som bygger var-
dagsregistret och de skolspråkliga registren parallellt.  

Under pararbetet förhandlade eleverna om betydelse, vilket erbjöd eleverna 
att socialiseras in i ämnesdiskursen och utvecklas språk- och kunskapsmässigt 
(Säljö, 2000; Vygotskij, 1978). Dessutom finns under pararbetet flera tecken 
på tillgängliggörande, dvs. att elever vartefter uttryckte något som de först inte 
kunde uttrycka. Tecken på tillgängliggörande framkom t.ex. när Sanna och 
Tim fördjupar sin förståelse av vad ”suger” upp ljudet kan betyda: 
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Tim:   Menar man suger att det fastnar? 
Sanna:  Nej, suger, de menar… 
Tim:   Fastnar. 
Sanna:  Nej, inte fastnar. 
Tim:   Jo, men kolla. 
Sanna:  Nej, det suger upp ljudet. Det tar upp ljudet. 
Tim:   Ja, exakt. I stället för att det bara studsar.   
Sanna:  Tar upp ljudet. Det finns ett sånt begrepp. Suger. 
Tim:   Suger. 
Sanna:  Fångar upp. 
Tim:   Fångar det. Så det inte studsar liksom. 

         (utdrag 7:23)  
 
Tim visar först via frågan att han inte förstår ordet suger, men det syns i ut-
dragets sista mening att han gjort uttrycket till sitt när han omformulerar det 
som ”Fångar det. Så det inte studsar liksom”.  

Ett elevpar, som bestod av Benito som var nyanländ och Edin som var upp-
växt i Sverige men som förutom svenska också angett att han hade ett annat 
hemspråk, använde sin flerspråkighet för att bearbeta läromedelstexterna och 
förstå flera av de ord som läraren efterfrågade i sina skrivna frågor. Vid några 
tillfällen ledde elevparets flerspråkiga bruk till tecken på tillgängliggörande, 
dvs. att Benito och Edin vartefter uttryckte något som de först inte hade kunnat 
uttrycka (se utdrag 7:10, 7:24, 7:25). I följande exempel svarar Benito och 
Edin på vilket annat ord man skulle kunna använda i texten istället för ”ljud-
stöt” (Bilaga 3, s. 69 fråga 5) och som hjälpmedel använde Benito ett digitalt 
lexikon: 

Benito:  Ja…Vilket annat ord kan man använda här? Ljudstöt. 
Edin:   Ljudstöt. Ljudvågor! 
Benito:  Kan man? 
Edin:   Like those. Hit it and goes back.  
Benito:  I need five seconds. 
Edin:   Yeah. Yes.  
(ohörbart) 
Edin:   Take it just in English. 
Benito:  Woops! [skratt] Det här ordet! 
Edin:   Squawk. 
Benito:  Squawk [förställer rösten]. 
Edin:   [skratt] Sounds right. Ljudstöt.  
Benito:  En stöt. Squawk. 
Edin:   Are you kidding me? 
Benito:  Squawk.  
(ohörbart) 
Edin:   I’ll take it. 
(ohörbart) 
Edin:   It’s like ljudvågor. Man kan använda ljudvågor också.  
Benito:  Som squawk. Ja, det kan man. 

    (utdrag 7:24) 
  



149 

Benito och Edin förhandlade bl.a. om vad ”ljudstöt” heter på engelska och 
vilket ord man kan använda på svenska istället för ”ljudstöt”. Benito visste 
först inte vilket svenskt ord han kunde använda istället för ”ljudstöt”, men blev 
via det engelska lexikonet säker på att han kunde använda ordet ”ljudvågor”.  

I det andra textsamtalet som handlade om ljus efterfrågades betydelsen av 
ordet ”knippe” (Bilaga 4, s. 91 fråga 4). Benito sökte efter en översättning av 
”ljusknippe” i ett digitalt engelskt lexikon: 

Benito:  Knippe? 
Edin:   Ljusknippe. Översättning (ohörbart). 
Benito:  Översätta ett ord som jag inte kan. Fascinerande fy fan. Ljusknippe 

Oh it's a beam of light. I know it. 
Edin:   Knippe. 
Benito:  Beam it’s like a ray. Det är typ så här. Beam. Det här är ljus.  
Edin:   Aha. 
Benito:  Nånting så här. 
Edin:   A. 
Benito:  Det är ett annat ord för ljusstrålar. 

  (utdrag 7:25) 
 
Därefter frågade Benito efter lärarens hjälp. Han sa till Gustav att han visste 
vad ”knippe” betyder på engelska, men att han inte kunde förklara det. Läraren 
förklarade begreppet på svenska, bl.a. utifrån hur det användes i läromedels-
texten. Han åberopade aldrig den ämneskunskap som Benito sagt att han 
kunde uttrycka på engelska och Benitos flerspråkighet behandlades därmed 
inte som en resurs av läraren. När läraren hade läst hur ”knippe” användes i 
läromedelstexten och förklarat att ”knippe” används för att betona att man 
samlar ihop något, använde Benito åter ett lexikon för att översätta ordet ”sam-
lar ihop” och ”ljusstrålar”:  

Läraren:  För vad står det här? ”En strålkastare använder en konkav spegel för 
att samla ljuset från en glödlampa till ett ljusknippe” [läser]. Så just 
det. Så vad bra. Titta här. Jag tar den här knippe gräs och då kallar 
jag det för ett knippe. Jag samlar ihop det så. Jag samlar ihop det så 
istället för att dom är hopspridda. 

Edin:   Ja okej. 
Läraren:  Nu ska vi se det är därför man använder ordet knippe för att förklara 

att man samlar ihop nånting. 
Benito:  Edin. 
Edin:   Jag fattar. Det suger det där samlar. 
Benito:  Samlar ihop. Google google… Google översätter alltså. Den   

 översätter så här (ohörbart) Vad är det på portugisiska?... Okej… 
Beam of light. A just det beam är ju flera saker. Jag tänkte ju inte på 
det. 

  (utdrag 7:26) 
 
Benito använde bl.a. sin flerspråkighet för att kunna förstå och uttrycka fysik-
innehållet på svenska, och nöjde sig följaktligen inte med att kunna uttrycka 
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ämnesinnehållet på engelska. Eftersom Edin i sin tur var intresserad av att lära 
sig att uttrycka fysikinnehållet på engelska (t.ex. utdrag 7:24), hade Edin och 
Benito stort utbyte av varandra. Att Benito och Edins flerspråkighet användes 
just under pararbetet, innebar att läraren sällan tog del av elevernas transsprå-
kande.  

Eleverna i åk 8 var inriktade på att utveckla skolspråkliga register. När 
Dannah omformulerade ”den visar konkav och konvex här. De visar hur det 
funkar.” till “[Den visar] hur ljuset reflekteras tillbaks beroende på om det är 
konkav eller konvex”, visades hennes ambition att uttrycka sig generellt och 
precist. Gustavs förväntan på elevernas ämnesspråkande, närmare bestämt de-
ras användning av ämnesspecifika ord, påskyndade troligen elevernas succes-
siva insocialisering i ämnesdiskursen (jfr Lave & Wenger, 1991). Sannolikt 
var detta särskilt gynnsamt för klassens andraspråkselever, som i större ut-
sträckning än förstaspråkseleverna behöver utveckla språk och ämneskun-
skaper parallellt. 

7.5.4.4 Hur fenomenet höra/ljud bearbetades  
Under ljud-temat förväntades eleverna erhålla en fysikalisk förståelse av det 
vardagliga fenomenet att höra/ljud (se första pilen i Figur 7.4). Med andra ord 
skulle ett vardagligt fenomen förstås på ett ämnesspecifikt sätt.  

Denna icke vardagliga förståelse av vardagsfenomenet höra erbjöds i läro-
medelstexten Ljudets egenskaper, där ljud inte längre bara är något man hör 
utan något som består av luftmolekyler och som sprids via vågrörelser (se 
andra pilen i Figur 7.4). Emellertid hade eleverna i åk 8 redan mött detta äm-
nesspecifika sätt att beskriva ljud på under flera lektioner, via ljudmodellen, 
varför läromedelstextens ämnesinnehåll inte var helt nytt för dem.  

När läromedelstexten bearbetades kom den ämnesspecifika förklaringen av 
hur ljud uppstår att förklaras på ett mer vardagligt vis. Det vardagsspråk som 
användes metaforiskt i läromedelstexterna, förflyttades i Gustavs uppackning 
till vardagskontexter (”att bli knuffad”, ”maskrosfrön sprids ut”, ”bussen vi-
brerar”). Eleverna fördes också till vardagskontexter utanför läromedelstexten 
med hjälp av personliga exempel (Gustavs ”glesare hårväxt”, hans barn som 
spelar dator ”en liten stund”). När Gustav talade om en fysikalisk förståelse 
av ljud med vardagliga exempel, förenklades ämnesinnehållet. Ämnesinne-
hållet gjordes alltså mer bekant och mindre ämnesspecifikt i textbearbetningen 
(se tredje pilen i Figur 7.4).  

 

 
Figur 7.4: Hur fenomenet höra/ljud bearbetas 
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Gustavs textbearbetning utmärktes således av att han förklarade läromedels-
texternas naturvetenskapliga fenomen genom att förflytta sig till vardagligare 
kontexter. Gustav erbjöd en fysikalisk förståelse av ljud med ett vardagligare 
språkbruk och vardagligare exempel, vilket ibland ledde fel (se 7.5.4.2).  

Gustav poängterade inte alltid att orden fick andra betydelser när de använ-
des i olika sammanhang. Intressant är dock att Gustav talade om att olika ord 
användes i olika register, exempelvis sa han att ”uppkommer” inte brukade 
användas till vardags. Enligt Halliday (1993a) är det stor skillnad i det var-
dagsspråk som det lilla barnet använder och det språk som används i skolans 
ämnesundervisning. Språkanvändningen påverkar vad vi kan tala om och gör 
att förenklingar begränsar ämnesinnehållet. Det är svårt att förenkla och an-
vända ett vardagligare språkbruk, utan att också betydelsen blir en annan (Hal-
liday, 1993b, s. 70). Vardagskunskaper och vardagsspråk räcker inte alltid till 
för att beskriva eller förklara naturvetenskapliga fenomen. 

 Slutsatser om Gustavs verbalspråkliga 
textbearbetningar  

I detta avsnitt sammanfattas de skrivna frågornas möjligheter och begräns-
ningar att tillgängliggöra läromedelstexternas språk och ämnesinnehåll. Inter-
vjun, som visar hur Gustav uttrycker att han stöttar eleverna, bekräftar vid 
några tillfällen vad som visats i analys av klassrumsobservationerna. Intervjun 
bidrar också, vid några tillfällen, till ökade insikter i varför Gustav gör de di-
daktiska val han gör. Dessutom relateras resultaten i kapitel 7 i viss mån till 
vad som visades utmanande i läromedelstexterna utifrån läromedelsana-
lyserna i kapitel 5. 

Utformningen av Gustavs skrivna frågor gör att eleverna förväntas nyttja 
rubriker för att förutspå vad stycket efter rubriken kan handla om, samman-
fatta ett läst stycke, förklara och gissa ords betydelser samt träna på hur bil-
der och bildtexter skapar mening och eventuellt samspelar med brödtexten. 
Framförallt efterfrågas olika ordförståelsestrategier, som att förklara ord med 
hjälp av synonyma uttryck eller att gissa ords betydelser. Eleverna förväntas 
vara textnära för att kunna svara på lärarens skrivna frågor, men också delta i 
utvidgade textsamtal och länka det lästa till egna erfarenheter och kunskaper. 
De skrivna frågorna som läraren i åk 8 använde i mötet med läromedelstex-
terna var potentiellt stöttande, eftersom de ställdes för att eleverna skulle bli 
mer självständiga läsare och kunna länka läromedelstextens ämnesinnehåll till 
det som de tidigare var bekanta med.  

I praktiken innebar lässtrategin förutspå vad texten under rubriken kommer 
att handla om att eleverna ordagrant återgav ämnesspecifika ord från det kom-
mande stycket eller omformulerade läromedelstextens rubriker med ett var-
dagligare språkbruk. Lässtrategin att sammanfatta ett läst stycke innebar att 
eleverna sammanfattade genom att använda några av de ämnesspecifika ord 



152 

som fanns i det lästa stycket. Att träna på hur bilder och bildtexter skapar 
mening och eventuellt samspelar med brödtexten innebar vid flera tillfällen att 
det skrivna verbalspråket återgavs och eleverna tränades därmed inte i multi-
modalt samspel. När eleverna använde lässtrategin att förklara och gissa ords 
betydelser utgick de ofta från ordens betydelse i läromedelstexten, till skillnad 
från Gustav som i större utsträckning bytte till vardagligare kontexter. Gustavs 
bearbetningar gjorde ofta läromedelstexternas språk och ämnesinnehåll 
mindre vardagsfrämmande och skriftspråkslikt (t.ex. ”störande (ljus)”-”någon 
stör i klassrummet”, ”reflexion”-”studsa”). Detta ökade redundansen och er-
bjöd eleverna, i synnerhet andraspråkseleverna, flera möjligheter att förstå vad 
som sades, men också att lära sig alternativa uttryckssätt (jfr Gibbons, 2006).  

I Gustavs bruk av textnära och icke-textnära frågor förväntades eleverna 
både vara kvar i läromedelstexten och lämna läromedelstexten. Eleverna var 
ibland osäkra på hur de skulle besvara frågorna och hur textnära de skulle vara 
i sina svar. Därtill skapades ibland ett tvetydigt innehåll som utmanade ele-
verna, när läromedelstextens ord förklarades med hjälp av Gustavs vardagliga 
associationer. I de fall läraren, efter sin associativa förklaring, förde tillbaks 
ordet till den betydelse som det hade haft i läromedelstexten, erbjöds däremot 
ökade förutsättningar för eleverna att kunna tillägna sig läromedelstextens 
språk och ämnesinnehåll (jfr Hipkiss, 2014; Maton, 2013). 

Vid bearbetningen av Ljudets egenskaper och Ljusets reflexion uppmärk-
sammade Gustav ämnesspecifika ord (t.ex. ”vibrationer”, ”förtätningar”, 
”brännpunkt”, ”reflexion”) men också tekniska ord från andra domäner (t.ex. 
”stämbanden”), vilket stöttade elevernas förståelse av texternas både breda 
och djupa innehållsliga omfång (se kapitel 5). Flera av de ämnesspecifika ord 
som uppmärksammades var dessutom abstrakta. Gustav uppmärksammade 
emellertid inte bara ämnesspecifika ord utan också ovanliga vardagsord (t.ex. 
”buktig”, ”knippe”) och vanliga vardagsord (t.ex. ”en liten stund”, ”sprids”, 
”studsa”), vilka kan utmana andraspråkselever som kan behöva utveckla både 
vardagliga och skolrelaterade register parallellt (Cummins, 2000; Viberg, 
1996). Eftersom läromedelstexten använde flera metaforiska uttryck28 för att 
förklara fysikinnehållet (”När gitarrsträngen vibrerar knuffar den hela tiden på 
luften runtomkring”, ”stoppa störande ljus från baksidan av spegeln”), blev 
det naturligt för Gustav att också efterfråga dessa ord. Det vardagsspråk som 
användes metaforiskt i läromedelstexterna, förflyttades i Gustavs uppackning 
till vardagskontexter. Sammantaget tog Gustav sig an flera av de lexikala ut-
maningar som fanns i läromedelstexterna, t.ex. ämnesspecifika ord, metafo-
riska uttryck, vardagsord och ord som han menade hade använts på ett felakt-
igt vis. Han ägnade inte mycket tid till läromedelstexternas genrer, inkongru-
ens eller syntaktiska komplexitet (se kapitel 5). 

I Gustavs skrivna frågor samt i bearbetningen av dessa fanns framförallt en 
tydlig förväntan på att eleverna skulle förstå och använda läromedelstextens 

                                                        
 
28 Metaforiska uttryck används om något som liknar det som uttrycket egentligen står för.  
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ord, vilket troligen påskyndade elevernas användning av dessa. Eftersom an-
vändningen av de ämnesspecifika orden också var kopplade till högre betyg 
hände det dock att dessa överanvändes (utdrag 7:21). I min analys av hur Gus-
tavs skrivna frågor bearbetades framkom att eleverna i åk 8 framförallt för-
väntades bli delaktiga i fysikundervisningens läspraktik, genom att förstå, för-
klara och använda läromedelstextens centrala lexikon. När Gustav frågade vad 
läromedelstextens bilder och bildtexter uttryckte och hur de samspelade med 
brödtexten, ökade elevernas möjligheter att insocialiseras i ett naturvetenskap-
ligt ämnesläsande (jfr Shanahan & Shanahan, 2008).  

I intervjun sa Gustav att han förklarade många ord just med tanke på att 
många av klassens elever inte var så förankrade i svenska språket och att han 
erbjöd synonymer eller ”någon form av bild” för att öka elevernas förståelse. 
När jag frågade Gustav vad vardagsspråket hade för betydelse och funktion i 
naturvetenskaplig ämnesundervisning svarade han att han hade ”läst att ele-
verna har lättare att ta sig an det naturvetenskapliga språket om man lägger in 
det i vardagsspråket”. Därtill var Gustav rädd att användningen av för många 
svåra begrepp kunde skrämma bort eleverna, samtidigt som han var väl med-
veten om att eleverna behövde använda ämnesspråket för att kunna uttrycka 
fysikinnehållet: 

Jag kan inte säga så här nu ska vi prata om att ljus kan absorberas då kommer 
de flesta vadå absorberas. Men om man inte använder de här [naturvetenskap-
liga] orden och begreppen, så kommer de inte få det [den kunskap] som de be-
höver. Så jag måste göra det men samtidigt vill jag inte skrämma bort dem. 
(utdrag 7:27, intervju med Gustav) 

 
Troligen kan Gustavs kontextväxlingar, som ibland bestod av associativa för-
enklingar som ledde fel, förstås utifrån att Gustav förenklade språket och äm-
nesinnehållet i syfte att eleverna inte skulle uppleva fysikundervisningen som 
alltför svår. Vidare sa Gustav att han använde vardagsspråket i betydligt större 
omfattning just för att många av eleverna inte var så förankrade i svenska 
språket, och att han inte skulle gjort likadant i en klass med enbart elever som 
hade svenska som förstaspråk.  

Gustav talade om läromedelstextens register i introduktionen till det första 
samtalet då Gustav sa att naturvetenskapliga läromedelstexter ”kan vara 
ganska torftiga” och ”handlar om väldigt mycket fakta”. Vid några tillfällen 
explicitgjorde Gustav vilka ord som var ämnesspecifika och vilka som var mer 
vardagliga. Detta visar att Gustav hade ambitionen att visa på skillnaden mel-
lan ett vardagligt och ämnesspecifikt register, vilket är särskilt centralt för 
andraspråkselever som inte är lika bekanta med målspråkets register (Gibbons 
1998, 2006; de Oliveira & Schleppegrell, 2015). Sammantaget hade Gustav 
ett stort språkfokus i möte med läromedelstexterna, men som framförallt rörde 
lexikon. Gustav fokuserade emellertid inte bara ordens betydelser, utan arbe-
tade medvetet med att utveckla ordinlärningsstrategier och elevernas använd-
ning av orden.  
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De ord som Gustav efterfrågade och förklarade i det första textsamtalet, var 
framförallt ord som eleverna behövde förstå och kunna använda för att kunna 
uttrycka en fysikalisk förståelse av ljud, vilket visar att han hade ambitionen 
att integrera ett språkligt fokus i ämnesundervisningen. Gustav integrerade 
sannolikt ett lexikalt fokus i fysikundervisningen för att öka elevernas möjlig-
heter att skapa mening i stoffet och delta i undervisningen om ljud och ljus. 
Detta bekräftades också via intervjun då Gustav sa ”Jag kan säga så här i det 
mesta så försöker jag fundera att okej vi har ju ett antal begrepp /…/ som är 
viktiga i det här sammanhanget. Vad är det som vi ska fokusera på?”. Gustav 
fokuserade alltså på de begrepp som han ansåg att eleverna behövde använda 
för att uttrycka ämneskunskapen om ljud och ljus. Under intervjun betonade 
Gustav att eleverna skulle prata om ämnesinnehållet och då använda ”fysik-
ord”: 

Det tycker jag är jätteviktigt att få prata. Sen handlar det om att jag måste vara 
där och se till /…/ Att de pratar om rätt saker. Och att de försöker använda de 
här orden ljusstrålar och ljuskälla när de pratar med varandra.  
(utdrag 7:28, intervju med Gustav) 

 
Att eleverna i sina egna utsagor var noga med att använda ämnesspecifika ord, 
hör sannolikt samman med att läraren flera gånger sagt att de får högre betyg 
ju fler ”fysikord” de använder. Detta bekräftades i intervjun, men med tilläg-
get att orden också ska användas rätt, dvs. så att man visar att man förstått. 
Resonemanget exemplifierades med ”Så att istället för att säga att jamen det 
kommer ljus från solen så kan man säga att det är ljusstrålar från solen som är 
vår primära ljuskälla. Att man gör så”. När jag därefter frågade om Gustav 
förväntade sig att eleverna skulle använda orden grammatiskt rätt svarade han 
”Nej. Jag tänker ju fysikaliskt så att det blir fysikaliskt rätt. Det är ju så jag 
tänker. Jag tänker inte grammatiskt. Så tänker inte jag.”. Eftersom jag flera 
gånger under lektionerna hört Gustav säga till eleverna att han ville att de 
skulle ”tala som en fysiker” frågade jag honom vad det innebar: 

Jag tittade på sån här forskning ifrån de naturvetenskapliga ämnena/…/ så skrev 
de nånstans att när man ställer frågor så kan elever uppfatta det som att jag kan 
svara som jag tycker och tänker. Men om man istället vänder på det och säger 
hur skulle en person som hade mycket fysikkunskaper tänka om det här proble-
met då kunde man få med eleverna mer på banan. Okej nu sätter vi på oss fy-
sikglasögonen. Hur ser världen ut då? För den ser ju annorlunda ut än när de 
själva går omkring. De [eleverna] tänker ju inte på gravitationskrafter och såna 
saker. De existerar ju inte. Och då tänker jag men om jag försöker anlägga det 
tankesättet att vi ska försöka lära oss hur en fysiker tänker om det här problemet. 
Då kan det ju va lättare också att tänka sig in i en roll. Amen okej han eller hon 
skulle nog se på det så här. Jamen det finns krafter där och det finns krafter där 
och det finns friktion där. 
(utdrag 7:29, intervju med Gustav) 
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När jag fortsatte att fråga vad han menade med att uttrycka sig som en fysiker 
sa han ”Man lägger in ord som bana eller orbital. /…/ Begreppen hära men 
inte bara det utan /…/ Att man försöker föreställa sig hur ser världen ut om 
man nu har lite mer fysikkunskaper och tänker på hur vetenskapspersoner har 
byggt upp sin bild av världen.”. Något senare exemplifierade han hur man 
behöver tänka för att kunna prata om ljus; ”För att vi ska kunna prata om ljus 
så måste vi tänka oss ljusstrålar som färdas rakt fram.”.  

Att Gustav var noga med att eleverna själva skulle få prata om fysikinne-
hållet framkom också i de parsamtal som eleverna deltog i. I dessa parsamtal 
finns flera exempel på att eleverna förhandlade kring ämnesinnehållet och prö-
vade att uttrycka sig mer eller mindre specialiserat och skriftspråkslikt (t.ex. 
utdrag 7:13, 7:22), vilket främjar elevers, och inte minst andraspråkselevernas, 
språk- och kunskapsutveckling (Gibbons, 2006). I parsamtalen finns också 
tecken på att eleverna tillägnade sig läromedelstexternas språk och ämnesin-
nehåll (t.ex. utdrag 7:10, 7:23, 7:24) och att ett elevpar då använde sin fler-
språkighet som en resurs. 

På frågan om Gustav ser sig som språklärare sa han att han var ”mer 
språklärare” än vad han ville vara, eftersom han såg att eleverna hade stor 
nytta av det.  
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8. Karins och Gustavs bruk av olika 
modaliteter  

I det här kapitlet redogörs för hur läromedelstexterna i åk 5 och 8 bearbetas 
med hjälp av olika modaliteter. 

Inledningsvis redogörs för vald analysmetod. Därefter följer resultatet och 
sist sammanfattas hur läromedelstexterna bearbetades i respektive klassrum. 
Lärarintervjuerna används endast i avsnitt 8.4 och då för att bekräfta eller 
komplettera vad som redan framkommit i analyserna av klassrumsobserva-
tionerna. 

 Analys av olika modaliteter 
Analysen inriktas på de tillfällen när lärarna använde bilder och konkreta fö-
remål, ofta i kombination med verbalspråk och gester, som direkt motsvarade 
de referenter som förekom i läromedelstextens brödtext. Dessa tillfällen kan 
ses som textnära multimodala elaboreringar, eftersom bilderna och de kon-
kreta föremålen omformulerade, exemplifierade eller klargjorde en aspekt av 
läromedelstextens verbalspråk. Anledningen till att just bilder och konkreta 
föremål fokuseras i min analys beror på att de användes återkommande, sär-
skilt i åk 5-klassrummet. I modaliteten bilder inkluderas tavelteckningar. 

I läromedelstexten Den lutande jordaxeln ger årstider förklaras modellen 
över årstidernas uppkomst. Modellen bearbetades i åk 5 via bilder, konkreta 
föremål, verbalspråk och gester, som tillsammans uttryckte multimodala hel-
heter. En multimodal helhet uppstår när flera olika modaliteter samtidigt kom-
bineras och tillsammans uttrycker en helhet (Terminologiskt ansluter jag mig 
här till Danielssons (2016, s. 201) översättning av multimodal ensembles). Jag 
redogör följaktligen inte bara för hur enstaka bilder och konkreta föremål an-
vändes, utan också för hur multimodala helheter användes för att bearbeta och 
förklara modellen av årstidernas uppkomst. Modellen förklarar årstidernas 
uppkomst genom att visa att jorden roterar runt solen, samtidigt som jordaxeln 
lutar. 

Analysen inriktas vidare på de tillfällen när eleverna förväntades transfor-
mera ett visst ämnesstoff mellan de olika modaliteter som fanns i läromedels-
texten, t.ex. från bild till ett skrivet verbalspråk, vilket då tränar ett naturve-
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tenskapligt ämnesläsande (Shanahan & Shanahan, 2008). Eftersom olika mo-
daliteter har sina olika möjligheter och begränsningar, är det inte alltid enkelt 
att ”översätta” ett ämnesinnehåll från en modalitet till en annan (Kress, 2010).  

 Bilder, konkreta föremål och tabeller i åk 5 
I åk 5-klassen närlästes en läromedelstext som behandlade solurets historiska 
utveckling (Solen som tidmätare), en text som behandlade sandurets historiska 
utveckling (Om sandur) samt en text som förklarade årstidernas uppkomst 
(Den lutande jordaxeln ger årstider). 

Under närläsningen av Solen som tidmätare använde Karin bilder och kon-
kreta föremål, som direkt motsvarade de referenter som förekom i läromedels-
textens brödtext. När Karin läste om obeliskerna i Egypten pekade hon på en 
bild som fanns i läromedelstexten och sa ”Det här är en obelisk. En stor, lång, 
smal staty”. Senare när hon läste om en gnomon höll hon upp en pinne som 
stod på en träplatta och sa ”Vad kallas den här?” och det konstaterades att det 
var en gnomon. Tiden för ”middagen” exemplifierades när läraren pekade på 
den bild som visade när solen gick upp och ner, och hon sa ”cirka klockan 
halv ett så är solen högst upp på himlen här och nu”. Under närläsningen av 
Om sandur använde Karin varken bilder eller konkreta föremål. 

Under närläsningen av Den lutande jordaxeln ger årstider använde läraren 
bilder, konkreta föremål och gester, som direkt motsvarade de referenter som 
förekom i läromedelstextens brödtext, i betydligt högre utsträckning än i de 
mer konkreta NTA-texterna. Bilder, konkreta föremål och gester användes 
bl.a. när: 
 

• norra jordklotet utpekades på den världskarta som fanns längst fram 
i klassrummet. 

• jorden visades i form av en flirtkula med en pinne igenom, samt som 
fyra jordklot på bilden i läromedelstexten. 

• jorden och den lutande jordaxeln visades som flirtkulan med pinnen 
igenom i kombination med att läraren höll flirtkulan så att den lutade. 
Jorden och den lutande jordaxeln visades också som fyra målade klot 
med varsin lutande pinne igenom på bilden i läromedelstexten. 

• solen ritades som en ifylld cirkel med strålar på tavlan, visades som 
en ifylld gul cirkel på bilden i läromedelstexten och som en penna 
som läraren höll i. 

 
Flera av brödtextens ämnesspecifika referenter uttrycktes via bilder (t.ex. mid-
dagen, jorden och den lutande jordaxeln) eller konkreta föremål (t.ex. 
gnomon, norra jordklotet, jorden och den lutande jordaxeln), ofta i kombinat-
ion med verbalspråk och gester. Denna redundans ökade sannolikt elevernas, 
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och i synnerhet andrapråkselevernas, möjligheter att förstå läromedelstexter-
nas språk och ämnesinnehåll, men också att utveckla verbalspråkliga och mul-
timodala uttryckssätt (Gibbons, 2006). 

Under närläsningen av Solen som tidmätare använde läraren bilder och 
konkreta föremål, som direkt motsvarade vissa av de enskilda referenter som 
förekommit i läromedelstextens brödtext. Vid uppackandet av Den lutande 
jordaxeln ger årstider användes bilder, konkreta föremål och gester framför-
allt för att förklara modellen av årstidernas uppkomst. Vid dessa tillfällen 
kombinerades modaliteterna till större multimodala helheter. Eftersom mo-
dellen av årstidernas uppkomst började förklaras precis före läsningen, redo-
gör jag också för de multimodala helheter som användes strax före läsningen.  

8.2.1 Modellen av årstidernas uppkomst före närläsningen 
Precis före läsandet av läromedelstexten Den lutande jordaxeln ger årstider 
ritade läraren solen och den bana som jorden roterar runt solen på tavlan, sam-
tidigt som hon sa ”Om man har solen här och så har man en bana runt solen”. 
Tavelteckningen som kombinerades med lärarens tal ses som en multimodal 
helhet som gav en förenklad överblick över hur jorden roterar runt solen. 

Därefter illustrerades jordens rotation genom att läraren snurrade på en 
flirtkula som hade en pinne igenom sig samtidigt som hon rörde flirtkulan med 
pinnen längs den bana hon ritat på tavlan och sa ”Den banan går jorden runt, 
är ni med på det? Den snurrar runt sig själv och den snurrar runt solen.”. Jor-
dens rotation, både runt sin egen axel och runt solen, visades därmed som en 
multimodal helhet där läraren kombinerade konkreta föremål (flirtkulan med 
pinnen igenom), tavelteckningen, gester och tal. 

Läraren förklarade sedan att jordaxeln har en lutning på 23 grader och hon 
lutade därefter flirtkulan med pinnen längs den ritade banan och sa ”Så den 
snurrar runt så här lutande”. Denna multimodala helhet tydliggjorde att det var 
jordens rotation runt solen i kombination med jordaxeln/jordens lutning som 
gav upphov till årstidernas uppkomst.   

Därefter konstaterade läraren att detta var abstrakt och svårt att ta till sig 
och att de därför skulle titta på den bild som hon hade hittat i ett läromedel 
och kopierat till eleverna. Läraren delade ut den kopierade bilden, som också 
visade att jordens rotation runt solen i kombination med jordaxelns lutning 
gav upphov till årstiderna (Figur 8.1). Bilden visade dessutom när det var som-
marsolstånd, vintersolstånd, vårdagjämning och höstdagjämning, vilket gör 
den förklaring som erbjuds via bilden mer detaljerad än de tidigare förklaring-
arna av årstidernas uppkomst. Karin kommenterade att jorden, på bilden, var 
placerad i fyra olika positioner och sa ”Men ni vet ju att jorden kan ju inte vara 
på fyra ställen runt solen samtidigt, eller hur? Så det här är också en modell. 
Man försöker beskriva nån teori, med hjälp av den här bilden. För jorden är 
bara på ett ställe i taget runt solen”. Karins grundliga genomgång kan förklaras 
av att hon bara talade om modellen av årstidernas uppkomst under denna lekt-
ion som beskrivs här. 
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Figur 8.1: Modell över årstidernas uppkomst (Undvall & Karlsson, 2006, s. 54) 

 
Karin byggde stegvis upp förklaringen av årstidernas uppkomst (Tabell 8.1). 
Först visade tavelteckningen i kombination med lärarens tal på spatiala för-
hållanden, vilka gav en förenklad överblick över hur jorden roterar runt solen. 
Därefter visade ett konkret föremål (flirtkulan med pinnen igenom) i kombi-
nation med tavelteckningen, lärarens tal och inte minst gesterna på jordens 
rörelser, dvs. att jorden roterade runt sin egen axel och längs den bana som var 
ritad på tavlan. Sedan påtalade hon, med hjälp av det konkreta föremålet (flirt-
kula med pinnen igenom) som hölls lutande längs den ritade banan, att det var 
jordens lutning i kombination med jordens rörelse runt solen som orsakade 
årstidernas uppkomst. Slutligen visades via läromedelstextens bild en än mer 
detaljerad förklaring av årstidernas uppkomst där ”vårdagjämning 21 mars”, 
”sommarsolståndet 22 juni”, ”höstdagjämning 23 september” och ”vintersol-
ståndet 22 december” lagts till. Att Karin inte började undervisa utifrån den 
detaljerade läromedelsbilden, visar att hon var medveten om att abstrakt kun-
skap behöver byggas upp successivt och anpassas till elevernas språk- och 
kunskapsnivå (Lave & Wenger, 1991; Säljö, 2000; Vygotskij, 1978).  
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Tabell 8.1: Den stegvisa förklaringen av årstidernas uppkomst 

Ämnesfokus Multimodala hel-
heter               

Ämnesinnehållet byggs upp via modaliteternas 
potentialer 

Förklara års-
tidernas upp-
komst 
  
  

1.Tavelteckning i 
kombination med lä-
rarens tal  

Tavelteckningen visar spatiala förhållanden och 
ger i kombination med lärarens tal en förenklad 
överblick över jordens bana runt solen. 

2. Flirtkula med pinne 
igenom i kombination 
med lärarens tal, ges-
ter och tavelteckning 

Denna multimodala helhet visar att jorden roterar 
runt sin egen axel och samtidigt roterar runt solen. 
Gester visar rörelser. Konkreta föremål visar vad 
som rör sig. Tavelteckningen visar på spatiala för-
hållanden.  

3. Flirtkula med pinne 
igenom som hålls lu-
tande i kombination 
med lärarens tal, ges-
ter och tavelteckning 

Denna multimodala helhet visar hur jordaxeln lu-
tar när den roterar runt solen, och att jordaxelns 
statiska lutning i kombination med jordens rota-
tion skapar årstider. Gester visar rörelser. Kon-
kreta föremål visar vad som rör sig. Tavelteck-
ningen visar på spatiala förhållanden. 

4. Läromedelsbild Läromedelsbilden visar spatiala och storleksmäss-
iga förhållanden samt rörelser (med hjälp av pi-
larna). Bilden ger en förfinad, mer detaljerad över-
blick över årstidernas uppkomst.  

 
Bilderna (tavelteckningen och läromedelsbilden) visade på spatiala förhållan-
den. Gesterna visade hur jorden roterade runt sin egen axel och runt solen, 
samt på jordaxelns statiska lutning. De konkreta föremålen synliggjorde fram-
förallt vad som rörde sig runt vad. Det muntliga och skriftliga verbalspråket 
namngav ämnesspecifika deltagare och skeenden, t.ex. ”jordaxelns lutning” 
och ”vårdagjämningen”. Karin använde de olika modaliteternas olika poten-
tialer (jfr Kress, 2010), för att successivt bygga upp en alltmer detaljerad för-
klaring över årstidernas uppkomst (jfr Säljö, 2000; Vygotskij, 1978). 

Eleverna förväntades förstå att den modell som förklarar årstidernas upp-
komst kunde uttryckas på fyra olika sätt (Figur 8.1). Följaktligen behövde ele-
verna förstå hur ”samma referenter” uttrycktes på olika sätt. På läromedelsbil-
den visades t.ex. ”jordaxelns lutning” som fyra lutande jordklot med varsin 
pinne igenom, fast den tidigare hade visualiserats som en lutande flirtkula med 
en pinne igenom. Likaså visades jordens rotation runt solen på läromedelsbil-
den med hjälp av pilar, medan den tidigare hade visualiserats genom att flirt-
kulan med pinnen kombinerats med lärarens gester och tavelteckning. Lära-
rens interaktion med de konkreta föremålen, fyllde föremålen med ämnesspe-
cifik abstrakt betydelse. Flirtkulan med pinnen igenom transformerades med 
hjälp av lärarens interaktion till ”jordaxelns lutning”. Eleverna behövde alltså 
kunna föreställa sig att de naturvetenskapliga fenomenen liknades vid kon-
kreta och vardagliga föremål. 

8.2.2 Modellen av årstidernas uppkomst under närläsningen 
Under närläsningen sammanförde läraren sedan flera av de uttryck som tidi-
gare hade använts för att förklara årstidernas uppkomst, vilket syns på fotot 
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(Figur 8.2). På fotot syns också att läraren använde ytterligare en multimodal 
helhet för att förklara modellen över årstidernas uppkomst, där en penna re-
presenterade solen och jordaxelns rotation och lutning representerades via 
”flirtkulan med pinnen igenom” som fördes runt pennan. Förklaringen av års-
tidernas uppkomst blev än mer komplex när ”vårdagjämning 21 mars”, ”som-
marsolståndet 22 juni”, ”höstdagjämning 23 september”, ”vintersolståndet 22 
december” lästes högt och överfördes till tavlan, där den ursprungliga bilden 
av hur jorden rör sig i en bana runt solen redan fanns tecknad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8.2: Läraren förklarade årstidernas uppkomst. 

 
Under närläsningen förväntades eleverna växla mellan läromedlets skrift-
språk, läromedelsbilden och de gester, bilder och konkreta föremål som lära-
ren använde, för att svara på lärarens frågor. Eleverna uppmanades under när-
läsningen att titta på läromedelsbilden för att svara på hur jordaxeln lutade när 
det var sommar/sommarsolstånd och om bara vissa delar av kloten var belysta. 
Eleverna uppmanades också att titta på lärarens integrering med de konkreta 
föremålen och t.ex. svara på hur det såg ut när axeln lutade mot solen och hur 
jorden lutade när det var vintersolstånd.  

När eleverna under närläsningen av Den lutande jordaxeln ger årstider för-
väntades transformera ett ämnesstoff (egentligen förklaringen av årstidernas 
uppkomst) mellan läromedelstextens bild och brödtext, tränades de i ett natur-
vetenskapligt ämnesläsande (Shanahan & Shanahan, 2008). Karin uppmärk-
sammade dessutom skillnaderna i de olika förklaringarna av årstidernas upp-
komst när hon påtalade att det fanns fyra jordklot på läromedelsbilden. 

Möjligen tränades eleverna också i ett typiskt naturvetenskapligt ämnes-
läsande när Karin transformerade ett visst ämnesstoff från läromedelstextens 
brödtext till den tabell som de gemensamt fyllde i i helklass, även om eleverna 
inte förväntades transformera ett visst ämnesstoff mellan de olika modaliteter 
som fanns i läromedelstexten. När de i helklass hade läst stycket ”Soluren var 
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de första instrumenten som människan konstruerade för att mäta tid. Det 
gjorde man i Egypten och Babylonien ettusenfemhundra år före Kristi fö-
delse.”, sa Karin ”Tack. Stopp. Nu vill jag att ni tittar. Här har jag gjort en 
tabell. De sista meningarna vi läste gör att vi kan fylla i de här platserna.”. 
Hon frågade vilket instrument de hade läst om, på vilken plats instrumentet 
hade använts och när det började användas. Eleverna svarade på frågorna sam-
tidigt som Karin fyllde i tabellen (Figur 8.3). 

 
 
 
 

 

 

Figur 8.3: Tabell över soluret 

 
När Karin flera lektioner senare närläste texten Om sandur hade hon redan 
fyllt i den tabell som satt på väggen och de läste tillsammans vad som stod i 
tabellen utifrån lärarens frågor. De båda tabellerna visade hur ämnesinnehållet 
kunde uttryckas mer koncentrerat än vad det hade gjorts i läromedelstextens 
brödtext.  

Sammanfattningsvis använde Karin bilder, konkreta föremål och gester, 
som direkt motsvarade de referenter som förekom i läromedelstextens bröd-
text, för att bearbeta läromedelstexterna. Att bilder, konkreta föremål och ges-
ter användes i betydligt högre utsträckning under bearbetningen av Den lu-
tande jordaxeln ger årstider än under bearbetningen av texterna Om sandur 
och Solen som tidmätare, hör sannolikt samman med att Den lutande jordax-
eln ger årstider var betydligt mer abstrakt än NTA-texterna och fokuserade en 
naturvetenskaplig abstrakt modell.  

8.2.3 Möjligheter och begränsningar i Karins bruk av olika 
modaliteter 

Karin använde bilder och konkreta föremål, ofta i kombination med verbal-
språk och gester, för att elaborera läromedelstexternas språk och ämnesinne-
håll. Hennes multimodala elaboreringar visade en textnära läsning som kan 
ses som stöttande, i synnerhet för andraspråkseleverna, eftersom de bidrog till 
ökad redundans samt till att det skrivna verbalspråket avlastades (jfr Nygård 
Larsson, 2011).  

Bruket av bilderna, de konkreta föremålen och gesterna förtydligade dess-
utom att det var jordaxelns lutning i kombination med jordens rotation runt 
solen som orsakade årstidernas uppkomst, vilket inte nämndes i läromedels-
textens brödtext. De illustrationer som erbjöds via lärarens gester och använd-
ning av konkreta föremål kompletterade också läromedelstextens verbaltext 
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och bild, eftersom lärarens interaktion med de konkreta föremålen kunde tyd-
liggöra hur årstiderna skiftade i takt med att jordaxeln lutade mer eller mindre 
mot solen. Skeendena kunde alltså tydliggöras med hjälp av lärarens gester. I 
läromedelsanalyserna (kapitel 5) framkom att det i läromedelstexten Den lu-
tande jordaxeln ger årstider var oklart vad som lutade mot vad eftersom del-
tagarna försvunnit i nominaliseringarna sommarsolståndet, vintersolståndet, 
vårdagjämning och höstdagjämning (jfr soluppgång, solnedgång, jordaxelns 
lutning). Också passivformer ökar deltagarbortfallet och gör så att solen ham-
nar i bakgrunden (”blir belyst”, ”blir belysta”). I bearbetningen av läromedels-
texten framkom med hjälp av bilder, konkreta föremål och gester vad som 
lutar mot/från vad och vilken effekt det får (t.ex. ”Om jag gör så här?... Lutar 
den [jordaxeln] mot solen då?”). Karin byggde därtill upp förklaringen av års-
tidernas uppkomst stegvis, via olika multimodala helheter, vilket sannolikt 
stöttade elevernas förståelse av den abstrakta modellen. I åk 5-klassrummet 
fanns följaktligen en lärmiljö som stöttade eleverna att förstå och i viss mån 
att uttrycka det som de ännu inte klarade att uttrycka på egen hand (jfr 
Vygotskij, 1978). 

Emellertid blev inte alltid användningen av bilder och konkreta föremål, 
vilka ofta kombinerades med gester, stöttande för eleverna. Samtidigt som lä-
raren läste hur sommar uppstår i texten Den lutande jordaxeln ger årstider, 
förväntades eleverna förstå hur sommarsolståndet förklarades utifrån bilden 
och händernas rörelser:       

Läraren:  ’När jordaxeln lutar mot solen…då blir norra halvklotet mest belyst. 
Vi har då sommar.’ [läser]. Titta på bilden på sommarsolståndet. Titta 
på jordaxelns lutning. Lutar den mot solen? 

Mohammed: Neej, på sommaren lutar den mot. 
Läraren:  Ja, sommarsolståndet. 
Mohammed: Ja, då lutar det. 
Läraren:  Hur är axeln? Ser ni bilden Batu?  
Batu:  Mm. 
Läraren:  Var är lutningen? Kan du peka Hajar? På sommarsolståndet? 
Hajar:  … 
Läraren:  Var lutar, lutar axeln mot solen? 
Hajar:  Nej. 
Läraren:  Inte. Vad betyder det att… ähm, axeln lutar mot solen? Om solen är 

här och det här är jorden [visar solen som penna och den lutande jor-
den med en flirtkula som har pinnen igenom] hur ska den vara då för 
att den ska luta mot jorden? 

X:    … 
Läraren:  Den lutar, men hur lutar den? 
X:    Så [visar]. 
Läraren:  Så. Jag vet inte vad så är. Vad ska jag göra med den här handen? 
X:    Snurra. 
Läraren:  Åt vilket håll? Åt vilket håll ska jag luta den?... Kan du säga om det 

här [pennan] är solen kan du? Om det här [pennan] är solen… 
X:    Ja. 
Läraren:  Kan du säga då, ska jag luta från solen eller mot solen?  
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Flera:  Från. 
Flera:  Mot. 
Läraren:  Stämmer den här bilden [som eleverna får när läraren lutar ”flirtkulan 

med pinnen” mot pennan] med sommarsolståndet? Om det här är so-
len [pennan]? 

Flera:  Ja. 
Läraren:  Om jag gör så här? 
Flera:  Ja. 
Läraren:  Lutar den mot solen då? 
Flera:  Ja. 
Läraren:  Okej. Men vad är det som händer när den lutar mot solen? Vad är det 

som händer då? Hadeel. 
Hadeel:  Det blir varmt.   

(utdrag 8:1) 
 
Läromedelsbilden visade rumsliga förhållanden, dvs. hur jordaxeln lutade mot 
solen. När eleven inte förstod bilden använde Karin konkreta föremål (jorden 
som en penna och jordaxelns lutning som flirtkulan med pennan igenom). Hon 
ville att eleverna via gester skulle visa på rumsliga förhållanden, dvs. hur hon 
skulle hålla pennan och flirtkulan med pinnen igenom för att visa på sommar-
solståndet. Eleven lutade handen, men läraren förstod inte hur elevens gest 
visade hur hon (läraren) skulle luta flirtkulan med pinnen igenom. Det var 
sedan med hjälp av verbalspråket och prepositionerna ”mot” och ”från”, som 
lutningen klargjordes. Vidare var det med verbalspråket som en elev klar-
gjorde att lutningen mot solen innebar att ”Det blir varmt”. 

Den samtida användningen av olika modaliteter blev stundtals utmanande 
för eleverna, trots att läraren inför läsandet av läromedelstexten använt flera 
olika modaliteter för att förklara vad jordaxelns lutning i kombination med 
jordens rotation runt solen gav upphov till. Att läraren befann sig på motsatt 
håll, i förhållande till eleverna, gjorde troligen att det ibland blev svårt att tala 
om hur axeln skulle luta för att visa exempelvis sommar.  

I samband med läsningen av Solen som tidmätare var det också sannolikt 
att det var lärarens samtida användning av flera olika modaliteter (skrivet ver-
balspråk, talat verbalspråk, tabell) som gjorde Naihma osäker på hur hon 
skulle besvara lärarens fråga:  

X:   ’Soluren var de första instrumenten som människan konstruerade för 
att mäta tid. Det gjorde man i Egypten och Babylonien ettusenfem-
hundra år före Kristi födelse.’ [läser] 

Läraren:  Nu vill jag att ni tittar. Här har jag gjort en tabell. De sista meningarna 
vi läste gör att vi kan fylla i de här platserna. Vad är det för instrument 
vi pratar om? Vad är det för instrument vi pratar om? Naihma. Vilket 
instrument pratar vi om? 

Naihma:  … 
Läraren:  Kolla på de meningarna som X läste. 
Naihma: … 
Läraren:  Vilket instrument? Vad är namnet på instrumentet?  
Naihma:  Solur [viskar]. 



166 

(utdrag 8:2) 
 
Naihma uppmanades alltså att parallellt titta på tabellen och i läromedelstex-
ten för att besvara frågan om vilket instrument de talade om. En multimodal 
användning förutsätter att elever kan hantera olika multimodala uttryckssätt. 
För vissa elever i åk 5-klassen blev de olika uttryckssätten svåra att hantera.  

8.2.4 Hur fenomenet årstider bearbetades  
Under temat ”Mäta tid” förväntades eleverna i åk 5 erhålla en fysikalisk för-
ståelse av det vardagliga fenomenet årstider (se första pilen i Figur 8.4). Ett 
vardagligt fenomen skulle alltså förstås på ett ämnesspecifikt sätt. Precis före 
närläsningen gick Karin igenom modellen av årstidernas uppkomst med hjälp 
av olika multimodala helheter. Via dessa började fenomenet årstider förklaras 
på ett ämnesspecifikt sätt. Årstider var inte längre något man upplever konkret 
med sina sinnen, utan något som uppkommer p.g.a. jordaxelns lutning i kom-
bination med att jorden roterar runt solen.  

Under läsningen av Den lutande jordaxeln ger årstider fortsatte årstidernas 
uppkomst att förklaras på detta nya sätt (se andra pilen i Figur 8.4). I Karins 
textnära läsning byggdes ämnesinnehållet sedan ut via verbalspråkliga och 
multimodala elaboreringar. Eftersom Karin via sitt utbyggda tal förklarade 
modellen av hur årstider uppkommer, var hon fortsatt ämnesspecifik (se tredje 
pilen i Figur 8.4).  
 

 
Figur 8.4: Hur fenomenet årstider bearbetas 

 
Karin lämnade varken läromedelstexten eller ämnesdiskursen. Hon byggde 
snarare ut läromedelstextens språk och ämnesinnehåll än att lämna den och 
rörde sig därmed inom ämnesdiskursen. 

 Bilder och konkreta föremål i åk 8 
I åk 8-klassen fördes textsamtal om läromedelstexter som behandlade ljud 
(Ljudets egenskaper) och ljus (Ljusets reflexion). Under de två textsamtalen 
använde Gustav bilder och konkreta föremål, som direkt motsvarade de refe-
renter som förekom i läromedelstextens brödtext, i begränsad omfattning.     

Under det första textsamtalet som handlade om ljud, använde han konkreta 
föremål för att illustrera ordet ”sprids”. Han kastade då ut saxar på golvet, 
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samtidigt som han sa ”De är utspridna va. De är borta från varandra. De är 
längre från varandra”. Något senare under textbearbetningen visade Gustav en 
vågrörelse med handen samtidigt som han sa ”Det [Ljud] är vågor i form av, 
man kan tänka sig som en vattenvåg eller en vågrörelse på tavlan som jag har 
ritat [tidigare].”. Vid detta tillfälle hänvisade han till den ljudmodell som flera 
gånger under tidigare lektioner hade ritats på tavlan.  

Under det andra textsamtalet, som handlade om ljus, ritade Gustav på tav-
lan samtidigt som han förklarade hur reflexionsvinkeln kunde se ut när man 
”väggade” i innebandy eller fotboll (Figur 8.5). Reflexionsvinkeln var omskri-
ven i läromedelstexten. 
 

 
Figur 8.5: Reflexionsvinkeln när man ”väggar” 

 
Gustav fokuserade ett typiskt naturvetenskapligt ämnesläsande när han i det 
andra textsamtalet, som handlade om ljus, ställde frågor som rörde lärome-
delstextens bilder och bildtext (jfr Shanahan & Shanahan, 2008). Innan Gus-
tav i helklass ställde frågan ”Vilken information om ljus får du här [till bild 
och bildtext]?” sa han ”Det är ju två stycken bilder här. Tanken är att bilderna 
ska hjälpa dig och mig att förstå lite mer och få lite exempel på vad texten 
innehåller och handlar om”. Gustav klargjorde alltså att bilder kan exemplifi-
era vad som står i brödtexten. Att bilder och brödtext kan komplettera 
varandra framkom också i Gustavs fråga ”Vad har bilderna med texten att 
göra?” och när han sa ”Om jag inte riktigt förstår vad konkav och konvex 
betyder så har jag ju en väldigt bra bild här då som kan förklara för mig.”. Att 
eleverna förväntas transformera ett ämnesstoff mellan läromedelstextens 
brödtext och läromedelstextens bilder/bildtexter är tydligt i Gustavs frågor och 
hur han resonerar kring frågorna. I 7.5.3.3 framkom emellertid att Gustav inte 
redde ut samspelet mellan bild, bildtext och brödtext, utan nöjde sig med att 
eleverna i sina svar återgav vad som uttrycktes på bilderna eller i bildtexten.  

Sammantaget använde Gustav sällan bilder och konkreta föremål under 
textsamtalen.  

 Slutsatser om lärarnas bruk av olika modaliteter 
Karin använde vid flera tillfällen bilder och konkreta föremål som direkt mot-
svarade de referenter som förekom i läromedelstextens brödtext. Bruket av 
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dessa var större i samband med bearbetningen av den mest abstrakta lärome-
delstexten. Det var också i denna text, Den lutande jordaxeln ger årstider, 
som modellen över årstidernas uppkomst förklarades. Att Karin successivt 
byggde upp förklaringen av årstidernas uppkomst, via olika multimodala hel-
heter, stöttade troligen elevernas förståelse. För vissa elever i åk 5 blev det 
dock svårt att under närläsningen hantera de olika modaliteterna.  

I intervjun sa Karin att hon försökte ”kombinera så många olika sätt som 
möjligt för att förstärka ämnesinnehållet.”, vilket bekräftar vad som framkom-
mit via klassrumsobservationerna. I intervjun framfördes också att de elever 
som inte är så förankrade i målspråket kan behöva bygga upp ämnesinnehållet 
via olika modaliteter, t.ex. bilder. Hon sa att ”de [eleverna] först kan få en 
bildförståelse och prata om vad de ser och sen kan man gå djupare in i liksom 
innehållet kring det”. Att Karin planerade klassens aktiviteter i en viss ordning 
för att ämnesinnehållet skulle byggas upp successivt, syntes när modellen av 
årstidernas uppkomst förklarades. Hon använde flera olika multimodala hel-
heter innan de tillsammans tittade på den detaljerade läromedelsbilden och 
läste den abstrakta brödtexten. 

I intervjun nämnde Gustav att han kanske borde använda bilder i större ut-
sträckning. Samtidigt framkom i det insamlade materialet att Gustav ofta an-
vände foton, tavelteckningar och filmer, och att också eleverna förväntades 
uttrycka sitt ämnesinnehåll via tecknade bilder. Bland eleverna hördes kom-
mentarer som ”Tror han [Gustav] att vi är Picasso eller?”, vilket gav uttryck 
för att tecknandet var centralt i Gustavs fysikklassrum. Gustav använde dock 
sällan bilder eller konkreta föremål vid bearbetningen av läromedelstexterna. 
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9. Sammanfattning och diskussion  

Avhandlingens syfte har varit att undersöka och bidra med kunskap om lärares 
didaktiska val i samband med textsamtal i språkligt heterogena fysikklassrum, 
där flera elever är andraspråkselever. Karin och Gustav, som själva uttryckt 
att de har ett språkligt fokus i ämnesundervisningen och vana att undervisa i 
språkligt heterogena klassrum, genomför omfattande textbearbetningar till-
sammans med sina flerspråkiga elever. Karins och Gustavs didaktiska val 
framkommer också i deras val av läromedelstexter.  

Inledningsvis sammanfattas avhandlingens resultat utifrån forskningsfrå-
gorna. Därefter relateras lärarnas didaktiska val till textsamtalens olika funkt-
ioner, innehåll och utformning, vilket möjliggör en diskussion på en mer över-
gripande nivå. Efter det diskuteras relationen mellan språk och ämne. Slutli-
gen följer didaktiska implikationer, metodiska reflektioner samt förslag på vi-
dare forskning.  

 Läromedelstexternas utmaningar och inbördes 
komplexitetsgrad 

I detta avsnitt sammanfattas resultatet utifrån forskningsfrågan ”Vilka språk-
liga utmaningar bereder läromedelstexterna och finns det en inbördes pro-
gression i komplexitetsgrad mellan läromedelstexterna?”. 

Resultatet visar att de läromedelstexter som är skrivna för mellanstadiet 
(Solen som tidmätare, Om sandur) har ett vardagligare språk och ämnesinne-
håll än de läromedelstexter som är skrivna för högstadiet (Den lutande jordax-
eln ger årstider, Ljudets egenskaper, Ljusets reflexion). Mellanstadietexterna 
har, i jämförelse med högstadietexterna, en enklare kronologisk textstruktur, 
lägre förekomst av abstrakta referenter, grammatiska metaforer som utför 
färre funktioner i texterna samt nominaliseringar som sannolikt är enklare att 
packa upp. Emellertid är mellanstadietexterna inte enkla eftersom många re-
ferenter är generella och dessutom kommer flera av de tekniska referenterna 
från andra ämnesområden än tidmätning. Därtill har mellanstadietexterna en 
hög andel nominaliseringar, en komplex syntaktisk struktur samt formule-
ringar som förutsätter att läsaren gör inferenser. Texten Den lutande jordaxeln 
ger årstider var skriven för högstadiet men lästes i åk 5-klassen. 

Karins och Gustavs val av läromedelstexter ställde höga krav på eleverna i 
respektive klass, men också på dem själva som undervisande lärare. Lärares 
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val av texter är komplext och kan också påverka vilka textsamtal som görs 
möjliga, vilket diskuteras i 9.4.  

 Hur läromedelstexterna bearbetades i åk 5 och 8  
I detta avsnitt sammanfattas resultaten utifrån forskningsfrågorna ”Hur bear-
betas läromedelstexternas språk och ämnesinnehåll i textsamtalen?” och 
”Vilka möjligheter erbjuder och vilka begränsningar medför textbearbetning-
arna i att tillgängliggöra läromedelstexternas språk och ämnesinnehåll för ele-
verna?”. Anledningen till att dessa två forskningsfrågor redogörs för tillsam-
mans beror på att första frågan undersöker hur läromedelstexterna bearbetas 
och den andra vilka möjligheter och begränsningar som dessa bearbetningar 
medför.  

9.2.1 Textnära frågor, elaboreringar och metaspråkande i åk 5  
Med textnära frågor (se 6.6.1), elaboreringar (se 6.6.3) och metaspråkande (se 
6.6.6) närmade sig Karin läromedelstexternas ämnesinnehåll på ett språknära 
vis.  

De detaljerade textnära frågorna erbjöd en noggrann läsning och rika möj-
ligheter för eleverna att bearbeta och packa upp läromedelstexternas språk och 
ämnesinnehåll. När Karin efterfrågade det språk som fanns i texterna, synlig-
gjordes hur olika elever utmanades i mötet med texterna (jfr Hedman & Mag-
nusson, 2017; Olvegård, 2014, 2016) samt hennes förväntan på att eleverna 
skulle utveckla lexikogrammatik och göra läromedelstexternas språk till sitt 
(jfr de Oliveira & Schleppegrell, 2015). Att Karin t.ex. efterfrågade flera av 
de inferenskrävande tomrum som fanns i texterna, innebar att eleverna inte 
bara förväntades förstå texternas ämnesinnehåll utan också lära sig läsa dem. 
När Karin vid några tillfällen förväntade sig att eleverna skulle svara på hen-
nes frågor med läromedelstextens ord och inte lyssnade på vad eleven faktiskt 
sa, blev läsningen emellertid instrumentell (t.ex. utdrag 6:13) (jfr Liberg m.fl., 
2010, 2011). Därtill gjorde Karins växlande mellan mer eller mindre textnära 
frågor vissa elever osäkra på hur frågorna skulle besvaras. 

Elaboreringarna, dvs. att en aspekt av läromedelstexten bearbetades via en 
omformulering, ett klargörande eller en exemplifiering, medförde en ökad re-
dundans som i synnerhet erbjöd andraspråkseleverna ökade möjligheter att 
förstå läromedelstexterna, men också att lära sig nya uttryckssätt (Gibbons, 
2006). Elaboreringarnas registerskiften (Tabell 6.2) ses både som ett sätt att 
försöka tillgängliggöra läromedelstexternas specialiserade, abstrakta och ge-
nerella innehåll och som en strategi som användes för att utveckla elevernas 
lexikogrammatik och skolspråkliga register (jfr Gibbons, 2006). Karins åter-
kommande registerskiften visar att hon var medveten om vad som var språk-
ligt svårt och hur detta kunde uttryckas med ett enklare språk (jfr Nygård Lar-
sson & Jakobsson, 2017). När eleverna själva deltog i registerskiftena ökade 
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sannolikt deras möjligheter att successivt insocialiseras i ämnesdiskursen och 
göra läromedelstexternas språk och ämnesinnehåll till sitt (jfr Lave & Wenger, 
1991; Vygotskij, 1978). Att Karins registerskiften ofta utfördes implicit, 
gjorde att de elever som ännu inte hade införlivat de språkliga meningspoten-
tialerna och gjort dem till sina kanske aldrig noterade detta växelspel (Hal-
liday, 1993a). Dessutom blev vardagsspråket inte alltid en tillgång, t.ex. om-
formulerades ”ger” till ”skapar” i utdrag 6:17 vilket inte överensstämmer med 
en naturvetenskaplig diskurs.  

I samband med att eleverna skulle finna de nackdelar med uren som fanns 
uttryckt i en av läromedelstexterna blev ordet ”problem” en metaspråkande 
resurs (se utdrag 6:19, 6:20). Metaspråkandet erbjöd en explicit tillgång till 
språkliga meningspotentialer (jfr de Oliveira & Schleppegrell, 2015). De text-
nära frågorna, elaboreringarna och metaspråkandet erbjöd ökade möjligheter 
för eleverna, och andraspråkseleverna i synnerhet, att förstå texterna, men 
också att tillägna sig texternas språk och ämnesinnehåll. I textsamtalen finns 
tecken på tillgängliggörande av läromedelstexternas språk och ämnesinnehåll, 
dvs. att elever vartefter uttryckte något som de först inte kunde uttrycka (se 
avsnitt 6.6.5).  

Karin tog sig an flera av de utmaningar som fanns i läromedelstexterna. 
Hon packade upp nominaliseringar (”tidsangivelse”, ”forskningen”, ”predi-
kan”, ”påminnelse”, ”storlek”) och participkonstruktioner i attributiv ställning 
(”fungerande sandur”, ”lutande jordaxeln”) samt efterfrågade flera av de in-
ferenskrävande tomrum som fanns i texterna. Vidare bearbetade hon flera av 
de tekniska referenterna i Solen som tidmätare och Om sandur som förutsätter 
historiska och kulturella förkunskaper (”romarrikets utbredning”, ”predi-
kan”), men också de abstrakta och tekniska referenter som förekom i texten 
Den lutande jordaxeln ger årstider.  

Eftersom de textnära frågorna och elaboreringarna erbjöd ett modellerande 
av hur eleverna självständigt, i en annan kontext, skulle kunna läsa lärome-
delstexter bedöms närläsningens utformning i åk 5 som stöttande. Dessutom 
erbjöds eleverna ökade möjligheter att insocialiseras i ett ämnesläsande, när 
de förväntades transformera ett ämnesstoff mellan läromedelstextens bild och 
brödtext (Shanahan & Shanahan, 2008). 

Karin använde bilder och konkreta föremål som direkt motsvarade de refe-
renter som förekom i läromedelstextens brödtext. Dessa ses som multimodala 
elaboreringar som avlastade läromedelstexternas skriftspråk, vilket särskilt 
kan stötta klassens andraspråkselever (jfr Nygård Larsson, 2011). Dessutom 
byggdes förklaringen av årstidernas uppkomst ut successivt, via olika multi-
modala helheter, vilket sannolikt stöttade elevernas förståelse av det abstrakta 
fenomenet (Tabell 8.1). Det informationsöverflöd som Karin uttryckte via 
olika modaliteter, var dock svårt att uppfatta för vissa elever. 



172 

9.2.2 Lärarens skrivna frågor i åk 8 
Gustav efterfrågade framförallt de ord som gjorde att eleverna kunde tala om 
läromedelstexternas ämnesinnehåll som behandlade ljud eller ljus, t.ex. 
”sprids”, ”knuffa” och ”glesare”. Han närmade sig läromedelstexterna via sina 
skrivna frågor, som skrivits för hand på läromedelstexterna, kopierats och de-
lats ut till eleverna. I textsamtalen förekom lärarledda helklassgenomgångar 
och pararbete, där eleverna förväntades läsa texterna med fokus på lärarens 
skrivna frågor och skriva ner svar som sedan följdes upp i helklass. Gustavs 
skrivna frågor beskrivs både som lässtrategier (se 7.5.1) och olika frågetyper 
(se 7.5.2). 

Gustavs frågor som utgår från lässtrategier rörde framförallt olika ordför-
ståelsestrategier, som att förklara ord med hjälp av synonyma uttryck eller att 
gissa ords betydelser. Eleverna förväntades också förutspå vad texten efter en 
rubrik kunde handla om, sammanfatta ett läst stycke samt träna på hur bilder 
och bildtexter skapar mening och eventuellt samspelar med brödtexten.  

Frågetyperna var både textnära och icke-textnära och bidrog därmed till 
textutvidgade samtal, som genom att länka till elevernas tidigare kunskaper 
och erfarenheter kan öka deras lärandemöjligheter (jfr Cummins, 2016). Gus-
tavs växlande mellan olika frågetyper samt att han ibland gav motstridiga bud-
skap om hur textnära eleverna skulle vara i sina svar, skapade emellertid viss 
osäkerhet kring hur frågorna skulle besvaras. 

I bearbetningarna av Gustavs skrivna frågor (se 7.5.3) fokuserades ordför-
klaringar, vilka både möjliggjorde och begränsade ett tillägnande av lärome-
delstexternas språk och ämnesinnehåll. Exemplifieringarna, liknelserna och 
de synonyma uttrycken medförde att läromedelstextens lexikon kunde förstås 
på fler sätt, och erbjöd därtill alternativa uttryckssätt som kan vara särskilt 
stöttande för andraspråkselever (Gibbons, 2006). Eftersom läromedelstexter-
nas lexikon framförallt uttrycktes mer vardagligt, växlade Gustav mestadels 
till ett vardagligt register. Hans explicita tal om vilka ord som var mer eller 
mindre vardagliga och mer eller mindre passande i en viss kontext gynnar sär-
skilt andraspråkselever, som inte är lika förankrade i målspråkets olika regis-
ter. Att eleverna själva förväntades delta i förhandlingarna av ordens betydel-
ser, både under pararbete och helklassgenomgång, ökade sannolikt deras möj-
ligheter att insocialiseras i ämnesdiskursen och utvecklas språk- och kun-
skapsmässigt (Gibbons, 2006; Säljö, 2000; Vygotskij, 1978).  

När Gustav via sina associativa vardagsordförklaringar lämnade lärome-
delstextens kontext, skapades ibland ett tvetydigt ämnesinnehåll (t.ex. utdrag 
7:21) (jfr Olvegård, 2014). I de fall Gustav förde tillbaka eleverna till den be-
tydelse lexikonen hade haft i läromedelstexten, ökade sannolikt de associativa 
ordförklaringarna elevernas möjligheter att tillägna sig läromedelstextens 
språk och ämnesinnehåll (t.ex. utdrag 7:16) (jfr Hipkiss, 2014; Maton, 2013).  

Gustav utgick i stor utsträckning ifrån sina egna erfarenheter och upplevel-
ser när han förklarade ord. Det kan jämföras med vad Karlsson m.fl. (2016, s. 
40) skriver, dvs. att när eleverna relaterar det abstrakta ämnesinnehållet till 
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”mer vardagliga händelser och upplevelser, som är unika för varje elev, skapar 
eleverna förståelse för det abstrakta och de vardagliga erfarenheterna kan bli 
resurser i lärprocessen”. Elever behöver således länka det lästa till sitt 
vardagsspråk och sina vardagserfarenheter. Att utgå från förväntade vardags-
erfarenheter kan vara problematiskt i språkligt heterogena klassrum, och istäl-
let kan utgångspunkten vara elevernas gemensamma klassrumserfarenheter 
som byggts upp över tid.  

I parsamtalen erbjöds eleverna att tala i längre sammanhållna yttranden, 
vilket kan vara särskilt värdefullt för andraspråkselever (Gibbons, 1998; 
Swain & Lapkin, 1995). Vidare finns flera exempel på att eleverna i parsam-
talen prövade att uttrycka sig mer eller mindre specialiserat och skriftspråks-
likt (t.ex. utdrag 7:13, 7:22) (jfr Hägerfelth, 2004; Kouns, 2010; Laursen, 
2006b; Sellgren, 2011), samt visade tecken på tillgängliggörande av lärome-
delstexternas språk och ämnesinnehåll (utdrag 7:10, 7:23). Ett elevpar an-
vände sin flerspråkighet som resurs (jfr Clark m.fl., 2012; Karlsson m.fl., 
2016, 2018; Lin & Lo, 2017). Exempelvis tog Benito, som var nyanländ, ett 
engelskt lexikon till hjälp, och fann det engelska uttrycket för buktig (utdrag 
7:10). 

Gustav tog sig framförallt an flera av de lexikala utmaningar som fanns i 
läromedelstexterna, t.ex. ämnesspecifika ord, metaforiska uttryck, vardagsord 
och ord som han menade hade använts på ett felaktigt vis av läromedelsförfat-
tarna. Det hände också att han packade upp nominaliseringar (”vibrationer”-
”det vibrerar”) och participkonstruktioner i attributiv ställning (”störande 
ljud”-”någon stör”).  

Utformningen av Gustavs textsamtal ses som potentiellt stöttande, eftersom 
de skrivna frågorna användes för att eleverna skulle bli mer självständiga lä-
sare och kunna länka läromedelstextens ämnesinnehåll till det som de tidigare 
var bekanta med. Studien indikerar att Gustav via sina skrivna frågor model-
lerade en läsning som eleverna skulle kunna ta efter. Dessutom ökade elever-
nas möjligheter att insocialiseras i ett naturvetenskapligt ämnesläsande, när 
Gustav efterfrågade vad läromedelstextens bilder och bildtexter uttryckte och 
hur de samspelade med brödtexten (jfr Shanahan & Shanahan, 2008).  

9.2.3 Textsamtalens möjligheter och begränsningar i åk 5 och 8 
Textsamtalens framträdande plats i respektive klassrum skiljer sig från tidi-
gare etnografiskt inriktade studier, som framförallt visat att textsamtal varit 
undanskymda aktiviteter som undervisats implicit i naturvetenskapliga klass-
rum (t.ex. Danielsson, 2011b; Ekvall, 2010; Hipkiss, 2014; Mindedal, 2011; 
Wilson & Jesson, 2018). Vidare rymde Karins och Gustavs omfattande text-
bearbetningar och språkliga fokus betydligt mer än förklaringar av ämnesspe-
cifika ord (jfr Creese, 2005; Msimanga & Erduran, 2018; Richardson Bruna 
m.fl., 2007, 2010; Seah, 2016; Skolforskningsinstitutet, 2018; Wilson & Jess-
son, 2018). Gustav arbetade exempelvis med att utveckla elevernas använd-
ning av orden (jfr Kouns, 2014; Seah & Yore, 2017) och nöjde sig således inte 
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med att förklara ordens betydelser, som t.ex. lärarna i Wilson och Jessons 
(2018) studie. Likaså är Karins och Gustavs uppmärksammande av samspelet 
mellan bild och brödtext ovanligt (jfr Danielsson, 2011a, 2011b; Løvland, 
2010), liksom att eleverna stöttades i övergången från ett vardagligt till ett mer 
självbärande naturvetenskapligt ämnesspråk (jfr Hipkiss, 2014; Kouns, 2010). 

Textsamtalens möjligheter att tillgängliggöra läromedelstexternas språk 
och ämnesinnehåll i åk 5 och 8 kan sammanfattas i följande punkter: 
 

• textsamtalens framträdande plats i fysikundervisningen,  
• lärarnas omfattande textbearbetningar som bl.a. erbjöd en ökad re-

dundans, 
• lärarnas förväntan på att eleverna själva skulle använda läromedels-

textens ord och uttryck och utveckla skolspråkliga register, 
• att eleverna till viss del erbjöds att insocialiseras i ett ämnesläsande. 

 
Dessutom finns tecken på att eleverna tillägnade sig läromedelstexternas språk 
och ämnesinnehåll i respektive klass (se avsnitt 6.6.5 och utdrag 7:10 och 
7:23).  

Textsamtalens begränsningar att tillgängliggöra läromedelstexternas språk 
och ämnesinnehåll i åk 5 och 8 kan sammanfattas i följande punkter: 
 

• att textsamtalens syfte och genomförande ibland blev 
otydligt för eleverna,  

• att eleverna ibland endast gavs utrymme att svara kortfattat på lära-
rens frågor, 

• att lärarnas användning av vardagsspråk och vardagserfarenheter, 
inte alltid blev en resurs i klassrummen,  

• att språket ibland blev ett eget lärandeobjekt, åtskilt från ämnesinne-
hållet (se 9.4). 
 

Karins och Gustavs textsamtal i respektive klass rymde både möjligheter och 
begräsningar att tillgängliggöra läromedelstexternas språk och ämnesinnehåll.  

 Hur lärarna uttrycker att de stöttar eleverna 
I detta avsnitt sammanfattas resultatet utifrån forskningsfrågan ”Hur uttrycker 
lärarna i intervjuerna att de stöttar eleverna?”. 

Flera av de didaktiska val som Karin gav uttryck för i intervjun bekräftade 
vad som framkommit via analys av klassrumsobservationerna i åk 5. Till ex-
empel använde hon ett adekvat ämnesspråk samtidigt som hon byggde ut det, 
hon försökte uttrycka ämnesinnehållet med olika modaliteter, hon var noga 
med att eleverna skulle använda och utveckla ämnesspråket, hon försökte hitta 
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de svårigheter som eleverna behövde stöttas i, hon lämnade inte eleverna en-
samma med skrivna texter och hon uppmärksammade lexikogrammatiken 
(dels grammatiska metaforer, dels ord). I intervjun sa hon dessutom att hon 
tyckte att NTA-texternas genrestrukturer var svåra och att det var via cirkel-
modellen och genrepedagogiken som hon hade ”hitta[t] det ämnesspecifika 
fokuset och hitta[t] svårigheter i språket som man kan stötta dem [eleverna] 
med”. 

Flera av de didaktiska val som Gustav gav uttryck för i intervjun bekräftade 
vad som framkommit via analys av klassrumsobservationerna i åk 8, t.ex. att 
han inte lämnade eleverna ensamma med läromedelstexter, att han efterfrå-
gade de lexikon som eleverna själva behövde använda för att uttrycka ämnes-
innehållet, att eleverna skulle använda ämnesspecifika ord samt lära av 
varandra och tillsammans utveckla ämnesförståelse. Därtill sa han i intervjun 
att han förklarade många ord med tanke på att många av klassens elever inte 
var så förankrade i svenska samt att hans vardagsförklaringar bl.a. berodde på 
att han var rädd för att de naturvetenskapliga begreppen skulle skrämma bort 
eleverna. Samtidigt ville han att eleverna skulle använda de ämnesspecifika 
orden eftersom han menade att vardagsspråket inte räcker till för att uttrycka 
ämnesinnehållet och att eleverna inte bara skulle uttrycka sig som fysiker utan 
också tänka som fysiker. I intervjun sa han också att han kompetensutvecklats 
i RT-läsning (Reciprocal Teaching) och genrepedagogik.  

 Lärarnas didaktiska val i samband med olika 
former av textsamtal  

Lärarnas textsamtal ingick i olika faser av respektive klass läroprocess. I åk 5-
klassen bearbetades en hel del av läromedelstexternas ämnesinnehåll under 
närläsningen. Därmed fick Karins närläsning delvis funktionen av att introdu-
cera och gå igenom ny kunskap (se 6.4). På grund av att en hel del av texternas 
språk och ämnesinnehåll sannolikt var nytt för eleverna under närläsningen, 
inte minst beträffande urens tekniska och historiska utveckling, behövde läs-
ningen genomföras i helklass, stycke-för-stycke, noggrant och metodiskt. Med 
textnära frågor, elaboreringar och metaspråkande bearbetades läromedelstex-
ternas språk och ämnesinnehåll på ett textnära detaljerat vis, via texternas 
språkliga formuleringar. På så sätt blev hela texterna lärandeobjekt, och det 
ämnesinnehåll som konstruerades under textsamtalen förhållandevis brett. 
Textsamtalens placering i läroprocessen påverkade följaktligen vilket innehåll 
som konstruerades och vilken form samtalen tog. Den textnära läsningen var 
troligen en förutsättning för att eleverna i åk 5 skulle kunna komma in i tex-
terna.  

Att Karin identifierade flera av de svårigheter och otydligheter som fanns i 
texterna, bekräftade att hon hade texterna som lärandeobjekt och både erbjöd 
eleverna en ämnes- och textförståelse. Att elevernas vaga utsagor inte alltid 



176 

reddes ut kan bero på att det blev (för) mycket i texterna som behövde bear-
betas och att ständiga utvikningar riskerade att göra läsningen fragmentarisk. 
I vilken utsträckning ska då textsamtalens placering i läroprocessen relateras 
till läromedelstexternas komplexitetsgrad? Denna fråga bör relateras till ele-
verna, dvs. hur svåra texterna förväntas vara för de elever som ska delta i text-
samtalen. Ett abstrakt och specialiserat ämnesinnehåll behöver sannolikt 
byggas upp stegvis, innan läsningen tar vid, och i synnerhet om kunskapen 
antas vara ny eller delvis ny för eleverna. Annars finns risk att läsningen blir 
alltför krävande och att undervisningsnivån hamnar för långt ifrån elevernas 
närmaste utvecklingszon (Vygotskij, 1978). I kapitel 8 exemplifieras hur Ka-
rin stegvis byggde upp förklaringen av årstidernas uppkomst och i kapitel 6 
ges exempel på att Karin under läsningens gång förklarade hur solur fungerar. 
Lärare behöver som bekant ta reda på vilka förkunskaper eleverna behöver 
före läsningen av en viss text. Vad och hur mycket av textinnehållet kan ele-
verna lära sig under läsningens gång?  

Läsningens utformning behöver också relateras till läromedelstexternas 
komplexitetsgrad. I kapitel 5 framkom att NTA-texterna (Solen som tidmätare 
och Om sandur) hade stora innehållsliga omfång, bristande textstruktur samt 
tomrum som behövde fyllas. Det är möjligt att just valet av närläsning inte 
kom att tillgängliggöra dessa texter i den omfattning som läraren hade hoppats 
på. Texter med många otydligheter är inte så lätta att läsa ingående stycke-för-
stycke om alla elever ska ha möjlighet att besvara lärarens detaljerade frågor.  
Det är följaktligen komplext att välja texter och veta vilken typ av text som 
passar för vilken typ av textsamtal. 

I intervjun talade Karin om NTA-texternas bristande textstruktur. Hon sa 
att texterna inte var ”genrepedagogiskt uppbyggda”, att de ”hoppar från det 
ena till det andra” och att hon på olika sätt i undervisningen behöver 
kompensera för den bristfälliga strukturen. Karin valde ändå att använda 
NTA-texterna, som hon varken bedömde vara välskrivna eller inneha typiska 
genredrag. Att lärare helst inte ska förenkla läromedelstexter eller skriva egna 
är ett budskap som förts fram av forskare, och inte minst bland SFL-forskare 
(Edling, 2006; Fang & Schleppegrell, 2008; Gibbons, 1998; Halliday, 1993b; 
Martin, 1993a; de Oliveira & Schleppegrell, 2015; Olvegård, 2016). Halliday 
(1993b) menar att det specialiserade ämnesinnehållet inte kan behandlas med 
ett vardagligt språkbruk utan att innehållet påverkas och blir mer vardagligt. 
Gibbons (1998) och Martin (1993a) betonar att mötet med ett adekvat ämnes-
språk är en förutsättning för att man på sikt ska kunna bli en fullvärdig medlem 
i ämnesdiskursen. Också i böcker som skrivits för att kompetensutveckla lä-
rare i språkutvecklande arbetssätt betonas att ämnestexterna inte ska förenklas 
utan att eleverna istället ska ges hjälp att förstå texterna så som de skrivits 
(Gibbons, 2010; Hägerfelth, 2011). Genom att använda de läromedelstexter 
som ingår i det NTA-material som beställts till klassen, använder Karin ett 
autentiskt material som ställer höga krav både på eleverna och på henne som 
lärare. Gustav nämnde inte under intervjun att han tyckte att 
läromedelstexterna var skrivna på ett problematiskt vis. Däremot uttryckte 
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Gustav kritik under textbearbetningarna tillsammans med eleverna vad gäller 
vissa av de ord som användes i läromedelstexten Ljudets egenskaper, t.ex. 
”dammsuger” och ”ljudstöt”, eftersom de enligt honom kan vara vilseledande.  

Att introducera ett helt nytt ämnesinnehåll med hjälp av en textnära läsning 
är utmanande. Läsningen riskerar att bli fragmentarisk när elever för första 
gången möter ämnesinnehållet via en texts språkliga utformning. Andra-
språkselever kan dessutom ha ett alltför stort fokus på enskilda ord, på bekost-
nad av en djupare förståelse av texten i stort (jfr Kulbrandstad, 2003). Vid en 
textnära läsning kan det därför vara viktigt att som introduktion ge eleverna 
möjlighet att länka ämnesinnehållet till vad de redan är bekanta med. I utdrag 
6:14 exemplifieras hur Karin utifrån läromedelstextens rubrik frågade ele-
verna vad de trodde att texten kunde handla om, vilket sannolikt hjälpte ele-
verna in i texten. I textsamtal som syftar till att introducera och gå igenom ett 
nytt ämnesinnehåll via texternas språkliga utformning, ges naturligt inte lika 
stort utrymme för elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. Bruket av 
registerskiften kan därför bli viktiga i denna typ av textsamtal, eftersom de 
ökar elevernas möjligheter att länka läromedelstexterna till det språk och den 
kunskap som de redan är bekanta med. 

Karin hade hela texten som lärandeobjekt, medan Gustav istället valde ut 
delar av texten som lärandeobjekt, t.ex. vissa centrala ord, som eleverna be-
hövde använda för att förklara hur ljud uppstår (”knuffa”, ”sprids” etc.). Gus-
tav var alltså inte lika inriktad på elevernas hela textförståelse, utan fokuserade 
ett snävare innehåll. I relation till var i läroprocessen textsamtalen placeras 
hade textsamtalen i åk 8 funktionen att repetera vad som tidigare gåtts igenom 
(se 7.3), och via Gustavs skrivna frågor uppmanades eleverna bl.a. att länka 
tillbaka och sammanfatta vad de lärt sig under tidigare fysiklektioner. Text-
samtalets placering i läroprocessen bidrog följaktligen till att ett smalt innehåll 
konstruerades i textsamtalen, samt till att de kunde utföras parvis via textnära 
och icke-textnära frågor. Textsamtalens placering i läroprocessen, gjorde det 
naturligt att dessa samtal fokuserade centrala nyckelord.  

Gustavs textsamtal hade emellertid ytterligare ett syfte, nämligen att lära 
eleverna lässtrategier. I Gustavs frågor syns att dessa var utformade för att 
träna eleverna att läsa texter vars innehåll de inte var bekanta med sedan tidi-
gare, t.ex. att utifrån en rubrik förutspå vad ett stycke kunde handla om. Text-
samtalens olika funktioner i åk 8-klassen framkom också i Gustavs ordförkla-
ringar. Ibland förklarade han orden för att eleverna skulle förstå dem och 
komma in i texterna (utdrag 7:21) och ibland för att eleverna skulle förstå det 
ämnesinnehåll som tidigare gåtts igenom (utdrag 7:16). Gustavs två textfunk-
tioner kan ses som motstridiga och var troligen en bidragande orsak till att 
eleverna ställde många procedurfrågor och var osäkra på hur lärarens skrivna 
frågor skulle besvaras. Om lärare är medvetna om textsamtalens funktion, kan 
elever undvika att mötas av motstridiga budskap. 

Trots att det i materialet finns rika exempel på Gustavs bruk av olika mo-
daliteter, använde han sällan olika modaliteter under textsamtalen. Detta hör 
troligen samman med var i läroprocessen textsamtalen genomfördes. Gustav 
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som under tidigare lektioner t.ex. hade visat ljudmodellen på en mängd olika 
sätt med olika modaliteter fokuserade under textsamtalen på hur ämnesinne-
hållet uttrycktes i läromedelstexten. Karin, som egentligen bara talade om års-
tidernas uppkomst under en enda lektion, hade troligen större behov av att 
förklara modellen av årstidernas uppkomst via olika modaliteter, för att ele-
verna skulle få ämnesinnehållet uttryckt på flera olika sätt.  

Textsamtal kan tillgängliggöra läromedelstexters språk och ämnesinnehåll, 
men också ge lärare tillfällen att lyssna in vad eleverna redan kan och förstår. 
När läsning används för att närma sig ett naturvetenskapligt ämnesinnehåll, 
blir det än mer centralt att arbeta formativt för att se vad eleverna redan kan 
om ämnesinnehållet. När läsningen används för att repetera ett ämnesinnehåll 
som redan gåtts igenom, blir arbetet sannolikt mer summativt, dvs. för att se 
vad eleverna förstått av vad som tidigare gåtts igenom. 

Sammantaget hade både Karin och Gustav en bred repertoar av didaktiska 
val i samband med olika former av textsamtal.  

 Relationen mellan språk och ämne 
Det språkliga fokus som ger ökade förutsättningar för ämneslärande innebär 
ett integrerat fokus på språk och ämne, dvs. att man synliggör de språkliga 
meningspotentialer som stödjer ett visst ämneslärande. Karin hade exempelvis 
ett integrerat språk- och ämnesfokus när hon metaspråkade om hur nackdelar 
uttrycktes i texten Om sandur. Metaspråkandet blev ett redskap som erbjöd 
eleverna att lära sig om språket, samtidigt som de lärde sig ämnesinnehållet 
via språket. Vidare tolkas Karins bruk av elaboreringar och registerskiften, 
som användes för att eleverna själva skulle uppmärksamma och utveckla lex-
ikogrammatiska meningspotentialer, som ett integrerat språkligt fokus. Upp-
märksammandet av nominaliserade processer ger exempelvis ökade förutsätt-
ningar för eleverna att se att det naturvetenskapliga ämnesinnehållet förekom-
mer i en abstrakt värld av ting. Gustav integrerade ett språkligt fokus i ämnes-
undervisningen genom att uppmärksamma och efterfråga användningen av de 
lexikon, t.ex. ”vibrationer”, ”knuffade”, ”sprids”, ”pressas ihop”, ”reflexion” 
och ”buktig”, som gjorde att eleverna i större utsträckning kunde uttrycka en 
naturvetenskaplig förståelse av ljud och ljus.  

När språket fokuseras isolerat och blir ett eget lärandeobjekt frånkopplat 
det ämnesinnehåll som ska läras in, förbises ett integrerat språkligt fokus (jfr 
Jakobson & Axelsson, 2017; Walldén, 2019). När Karin vid några tillfällen 
förväntade sig att eleverna skulle svara på hennes frågor med läromedelstex-
tens ord och inte lyssnade på vad eleven faktiskt sa, blev språket ett eget lä-
randeobjekt i åk 5-klassrummet och gjorde läsningen instrumentell. Språket 
blev också ett eget lärandeobjekt, isolerat från ämnesinnehållet, när eleverna i 
åk 5 skulle sätta ihop en sönderklippt text (se 6.3.1). Eftersom eleverna varken 
kände till textens genre eller hade gått igenom sandurens historiska utveckl-
ing, som texten handlade om, hade de svårt att veta hur textremsorna skulle 
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sättas samman. Lärarens för eleverna dolda formfokus framkom när hon gick 
runt och hjälpte eleverna och sa att eleverna skulle sätta ihop remsorna med 
hjälp av bestämd/obestämd form och att vissa processer växlade tempus. Ef-
tersom lärarens uttalade formfokus inte gav eleverna ökade förutsättningar att 
förstå sandurens historiska utveckling eller hur en typisk naturvetenskaplig 
genre struktureras, hjälpte aktiviteten sannolikt inte eleverna in i texten. I öv-
ningen blev Karins språkfokus isolerat från textens ämnesinnehåll, och till en 
början implicit, vilket sannolikt förklarar elevernas uttryckta osäkerhet. Li-
kaså fokuserades språket isolerat i åk 8, när Gustav via sina associativa ord-
förklaringar lämnade läromedelstextens kontext på ett sätt som gjorde att det 
skapades ett tvetydigt ämnesinnehåll. När språkfokuset, närmare bestämt ord-
förklaringarna, inte relaterades till det ämnesinnehåll som skulle läras in, för-
bisågs ett integrerat språkligt fokus. Det språk som fokuseras i ämnesunder-
visningen behöver alltså relateras till vad som ska fokuseras, dvs. vilket äm-
nesinnehåll som ska fokuseras. 

Karin uppmärksammade generaliseringar, inkongruenta samband, nomina-
liseringar och participkonstruktioner i attributiv ställning, men explicitgjorde 
inte hur dessa konstruerades rent språkligt. Däremot explicitgjorde hon att or-
det ”problem” var ett ledord till en nackdel när de läste en av läromedelstex-
terna. Gustav sa vid något tillfälle att ”uppkommer” användes i läromedels-
texten, men att det inte skulle användas i ett vardagligare sammanhang. Karin 
och Gustav visades ha kunskap om flera av de utmaningar som fanns i läro-
medelstexterna. Däremot verkade det vara svårare för dem att förklara för ele-
verna hur språket användes för att skapa en viss betydelse, vilket förutsätter 
hög metaspråklig och språkdidaktisk kompetens (jfr Kouns, 2014). 

 Didaktiska implikationer  
Kunskapen om hur ett visst språkfokus kan bidra till ett ökat deltagande i äm-
nesdiskursen, kräver sannolikt att naturvetenskapliga ämneslärare och 
språklärare samarbetar. Ämneslärare (i andra ämnen än språk) saknar ofta ”the 
necessary language awareness and literacy strategies to help students cope 
with the specific language and literacy demands of their discipline”, och 
språklärare saknar ofta kunskap i ”content, discourse patterns, literate prac-
tices and habits of mind within specific disciplines” (Fang & Coatoam, 2013, 
s. 629).  

Många av de frågor som ställdes till eleverna i åk 5 och 8 i helklass besva-
rades mycket kortfattat. Elevernas lärande hade sannolikt kunnat främjas yt-
terligare, i respektive klassrum, om de i helklass hade givits utrymme att tala 
i längre sammanhängande yttranden med skolspråkliga register (jfr Häger-
felth, 2004, Kouns, 2010; Laursen, 2006b; Seifeddine Ehdwall & Wickman, 
2018). Kanske kunde eleverna i högre utsträckning ha ”packat ihop” det språk 
som lärarna hade ”packat upp” (jfr Hipkiss, 2014; Maton, 2013). 
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Att hitta sätt att bygga vidare på elevernas tidigare kunskaper, språk och 
erfarenheter ingår i grundskollärarnas uppdrag (Skolverket 2018a, s. 6). Vi-
dare visar tidigare forskning att rörelser mellan elevernas vardagsspråk/var-
dagskunskap och naturvetenskapligt ämnesspråk/ämneskunskap ger ökad till-
gång till det naturvetenskapliga ämnesinnehållet och ämnesspråket (Brown & 
Spang, 2008; Gibbons, 2006; Karlsson m.fl., 2016, 2018; Knain, 2015; 
Lemke, 1990; Martin, 2013; Maton, 2013; Nygård Larsson, 2011; Olander, 
2010). Via registerskiften användes i de båda klasserna ofta ett mer vardagligt 
språkbruk, vilket ökade elevernas, och i synnerhet andraspråkselevernas, möj-
lighet att förstå och själva kunna uttrycka det ämnesinnehåll som bearbetades. 
Vid något tillfälle förde dock användningen av ett vardagligare språk ämnes-
innehållet längre från ämnesdiskursen, t.ex. när Karin använde ”ger” och Gus-
tav ”uppkommer” synonymt med ordet ”skapar”. I Gustavs associativa ord-
förklaringar användes ofta förväntade vardagserfarenheter, vilka ibland ledde 
eleverna bort från fysikinnehållet. Vardagsspråket blev alltså inte alltid den 
tillgång som det var tänkt att vara. Gustav hade sannolikt planerat hur text-
samtalen skulle gå till, vilka ord han skulle fokusera från läromedelstexten 
men inte hur orden skulle förklaras. Lärare kan inte räkna med att vardags-
språket alltid är en tillgång, utan kan istället fundera över hur vardagsspråket 
kan användas så att det blir en tillgång i ämnesundervisningen. De kan till 
exempel fundera över vems vardagsspråk och vems vardagserfarenheter de 
efterfrågar när de packar upp läromedelstexter i lärarledda textsamtal. Nyan-
lända elever kan t.ex. ha nytta av att använda sitt modersmål för att tala på ett 
vardagligare sätt om sina vardagserfarenheter (jfr Karlsson m.fl., 2016, 2018). 

Vid några tillfällen gav de nyanlända eleverna uttryck för att de hade svårt 
att förstå och uttrycka det som läraren efterfrågade (t.ex. utdrag 6:22, 7:22, 
avsnitt 7.5.3.1). Dessa elever hade sannolikt blivit behjälpta av att placeras så 
att de i större utsträckning hade kunnat nyttja sitt modersmål, eller starkaste 
skolspråk, samt få stöd av en studiehandlare. Nyanlända elever är emellertid 
ingen homogen grupp. Benitos självständiga arbetssätt, som bl.a. innebar att 
han använde lexikon och talade engelska med sin klasskamrat, exemplifierar 
en nyanländ elev som inte hade svårt att förstå och uttrycka det som läraren 
efterfrågade (se t.ex. utdrag 7:9, 7:14).  

Det är komplext att genomföra lärarledda textsamtal, i synnerhet i språkligt 
heterogena klassrum där elever har olika utgångspunkter och behov. Denna 
slutsats drog jag också i avsnitt 9.4, när lärares didaktiska val diskuterades i 
relation till vilken funktion textsamtal har, vilket innehåll som konstrueras och 
vilken form de tar. Beträffande läroprocessen kan lärare behöva fundera över 
vilka förkunskaper eleverna behöver ha före läsningen av en viss text, dvs. 
vad och hur mycket av textinnehållet eleverna kan lära sig under läsningens 
gång. Detta bör då relateras till vilken text och vilket textsamtal som passar 
vilka elever. Att anpassa sig till olika elevers behov av lässtöttning är synner-
ligen komplext i språkligt heterogena klassrum, där elever har olika nivå i 
svenska, olika läserfarenheter på svenska respektive sitt/sina modersmål och 
olika bakgrundskunskaper. Att vissa av eleverna är i större behov av att 
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komma in i texterna än andra gör valen av olika typer av textsamtal än mer 
komplexa.  

Dels behöver lärare själva vara medvetna om textsamtalens syfte och 
genomförande, dels behöver eleverna veta vad de förväntas göra i möte med 
läromedelstexterna och varför lärarna gör som de gör. Samtidigt bör man vara 
medveten om att metasamtal, om t.ex. lässtrategier, kan ta över fokuset på 
texterna och deras ämnesinnehåll (Liberg, 2017; Walldén, 2019).  

Lärares didaktiska val påverkas av en mängd faktorer, såsom läroplaner, 
ämnesinnehåll, eleverna och den enskilda lärarens tidigare erfarenheter och 
ambitioner. Hultman (2011, s. 78) skriver dessutom att ”Valet av innehåll och 
metod görs in-situ trots att valet redan är planerat. Det som syns i faktisk 
undervisning blir en kompromiss och en kombination av det tänkta och det 
möjliga”. Det möjliga påverkas bl.a. av eleverna som, liksom lärarna, är aktö-
rer i åk 5 respektive åk 8-klassen. Lärare och elever genomför textsamtalen 
tillsammans och därmed har jag i denna studie undersökt de val som lärare gör 
i samspel med sina elever. 

 Applicerbarhet och trovärdighet  
”Forskningsprocessen utgör en (re)konstruktion av den sociala verkligheten, 
där forskaren dels interaktivt samspelar med de beforskade, dels aktivt tol-
kande hela tiden skapar bilder för sig själv och för andra” (Alvesson & Sköld-
berg, 1994, s. 13). Avhandlingsstudien begränsas och präglas därmed av min 
förståelse och den kontext som jag befinner mig i, och den kvalitativa studiens 
resultat kommer då i någon mån att bygga på subjektiva tolkningar i syfte att 
förstå det som inte är direkt mätbart. Eftersom en utförlig och noggrann be-
skrivning av undersökningens genomförande blir avgörande för om läsare ska 
ha möjlighet att applicera avhandlingsstudien till andra kontexter, har jag i 
beskrivningen av studiens genomförande varit så transparent jag kunnat (se 
kapitel 4). Liksom Barnard och Burns (2012, s. 4) skriver är det de enskilda 
läsarna som avgör i vilken utsträckning resultaten kan överföras till andra kon-
texter de känner till:  

Thus, classroom research should not be reductionist in the sense of looking for 
simplistic, generalizable findings that can apply beyond the specific context; 
rather, accounts of classroom research should be sufficiently transparent and 
honest to enable the reader to judge the trustworthiness of the reports and, where 
appropriate, relate the findings to his or her context. 

 
Applicerbarheten, dvs. möjligheten att överföra studiers resultat till andra kon-
texter, är emellertid begränsad vid kvalitativa studier och i synnerhet vid fall-
studier. Karins och Gustavs undervisning ger i avhandlingsstudien exempel 
på vilka didaktiska val fysiklärare kan göra i samband med textsamtal i språk-
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ligt heterogena klassrum, där flera elever är andraspråkselever. Deras under-
visning exemplifierar också didaktiska val som kan göras av fysiklärare som 
uttryckt att de har ett språkligt fokus i ämnesundervisningen och vana att un-
dervisa i språkligt heterogena klassrum.  

Att handledarna, som också varit del i projektet, bekräftat att de känt igen 
min beskrivning av hur textsamtalen bedrivits i respektive klass har stärkt stu-
diens trovärdighet. Eftersom intervjuerna användes i ett triangulerande syfte 
och till stor del bekräftade vad som tidigare framkommit via analys av klass-
rumsobservationerna ökade också metodtrianguleringen studiens trovärdighet 
(se 9.3).  

 Vidare forskning 
Senare års kompetensutvecklingsinsatser, såsom ”Läslyftet” och ”En läsande 
klass”, har bidragit till textsamtalens mer framträdande plats i ämnesundervis-
ningen (Andersson, Carlbaum & Hanberger, 2018; Kärnebro & Carlbaum, 
2018; Skolforskningsinstitutet, 2019). Sannolikt har detta också påverkat text-
samtalens förekomst och utformning i naturvetenskapliga språkligt hetero-
gena klassrum, varför det behövs fler nationella exempel på hur samtal numera 
förs kring ämnets texter. Dessa exempel kan då relateras till tidigare etnogra-
fiskt inriktade studier, som framförallt visat att textsamtal varit undanskymda 
aktiviteter som undervisats implicit i naturvetenskapliga klassrum (t.ex. Hip-
kiss, 2014; Mindedal, 2011). 

I en framtida studie skulle jag i större utsträckning kunna relatera lärares 
olika didaktiska val till läromedelstexternas utmaningar och komplexitets-
grad. Detta skulle då visa om lärarna noga fokuserar det som eleverna antas 
behöva stöd i. De resurser som lärarna i min studie använde för att bearbeta 
texter, dvs. olika frågetyper (inkluderar Gustavs skrivna frågor som beskrivs 
som olika frågetyper), elaboreringar och metaspråkande skulle därtill kunna 
användas i större studier för att undersöka hur ämneslärare tar sig an ämnets 
texter i språkligt heterogena klasser. 

Därtill behövs vidare forskning av vad ett naturvetenskapligt ämnesläsande 
innebär, samt studier som visar hur lärare i naturvetenskap tar sig an ämnes-
läsande.  

Överlag behövs fler etnografiskt inriktade studier som visar hur lärare i na-
turvetenskap tar sig an språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i språkligt 
heterogena klassrum samt visar vilket lärande lärarnas språkfokus ger förut-
sättningar för (jfr Jakobson & Axelsson, 2017; Seah & Yore, 2017; Wein-
burgh m.fl., 2014).  

Slutligen behövs också fler nationella studier om hur forskare och ämnes-
lärare, via interventioner, lär av varandra och på så vis utvecklar de didaktiska 
val som leder till språk- och kunskapsutveckling i språkligt heterogena natur-
vetenskapliga klassrum (se t.ex. Kouns, 2014). 
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10.  Summary  

 
Title: Opportunities and limitations of text-talks in linguistically diverse phys-
ics classrooms  

  Introduction and aim 
This thesis examines how two physics teachers, Karin in year 5 and Gustav in 
year 8, process the language and content of textbook texts in interaction with 
their students, several of whom are second language learners. Despite the need 
for teacher-led text-talks for all students, in particular second language learn-
ers, research shows that reading practices are overlooked and taught implicitly 
in science instruction (e.g., Hipkiss, 2014; Mindedal, 2011; Wilson & Jesson, 
2018). In general, there are few ethnographically oriented studies that show 
how teachers in science education choose to process the language and content 
of textbook texts together with their linguistically diverse students in primary 
or lower secondary school. Particularly uncommon are case studies of teachers 
who identify themselves as having a language focus in science instruction and 
as being used to teaching linguistically diverse classes. Linguistically diverse 
classes refer to classes where several students have another mother tongue 
than Swedish, and where the students are more or less familiar with the lan-
guage of instruction (cf. Kouns, 2014, s. 261; Nygård Larsson, 2011). 

The overall aim of the thesis is to study and contribute to knowledge about 
the didactic choices teachers make in relation to text-talks in linguistically di-
verse physics classrooms. In order to find out what might pose linguistic 
challenges for the students, the study investigates the textbook texts used in 
the text-talks. These textbook texts, which the teachers chose to read with their 
students, also reveal something about the teachers’ didactic choices. The thesis 
is guided by the following research questions: 
 
1. What linguistic challenges do the textbook texts pose and is there a 
progression in complexity between the texts?  
2. How are language and content in the textbook texts processed during the 
text-talks?  
3. What opportunities and limitations does the text processing offer students 
in accessing the language and subject content of the textbook texts?  



184 

4. How do the teachers in the interviews express that they scaffold the 
students? 
 
My thesis is part of an interdisciplinary project, funded by The Swedish 
Research Council, called ”Multilingual students’ meaning-making in school 
physics and biology”. The project’s aim was to study classroom interactions 
in year 5 and 8, focusing on how science content is elaborated and negotiated 
through various semiotic and multimodal resources (Axelsson, 2013). The 
specific aim of the thesis is based on the overall project aim. 

  Empirical material  
Karin and Gustav worked in schools with a high proportion of linguistically 
diverse students and were recommended to the project by other teachers at 
their respective schools due to their language focus in science instruction. The 
teachers also identify themselves as having a language focus in science in-
struction, and being used to teaching linguistically diverse classes. 

The data was collected from a year 5 classroom during the unit “Measuring 
Time” (a period of nine weeks) and a year 8 classroom during the unit “Sound 
and Light” (a period of seven weeks). The data comprises video and audio 
recordings, digital photographs, textbooks and students’ written texts. An 
ethnographic approach to data collection was employed, including both 
classroom observations and semi-structured interviews with the teachers. 

  Theoretical framework and analysis 
The study is rooted in socio-cultural theory, including literacy and second lan-
guage acquisition, and in social semiotics, including systemic functional lin-
guistics (SFL) and multimodal perspectives. Socio-cultural theory has pro-
vided the framework for understanding learning (Lave & Wenger, 1991; Säljö, 
2000; Vygotskij, 1978) and literacy (Barton, 2007; Street, 1995) and how lin-
guistically diverse students through interaction can be supported in more ac-
tive participation in physics classrooms and its reading practices. Regarding 
social semiotics, multimodal perspectives were used to investigate how dif-
ferent modalities were employed (Kress, 2010) and SFL was used to investi-
gate how the lexicogrammar of the verbal language was used (Halliday & 
Matthiessen, 2004). As SFL theory gives a language-specific perspective on 
scaffolding, shifts in register and metalanguaging are seen as scaffolding. Fur-
thermore, Halliday's language-based theory of learning (Halliday, 1993a) con-
tributes with an understanding that, with gradual control of different lexico-
grammatical meaning potentials, students learn to understand and express in-
creasingly abstract and objectified meanings, which in turn improves condi-
tions for learning. 
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The methods used to analyze and compare the degree of complexity be-
tween the textbook texts were genre analysis, analysis of abstract/concrete, 
generalized/specific and technical/non-technical referents, analysis of gram-
matical metaphors and an analysis of syntactic complexity. Appendix 2 con-
tains the three texts that were processed by Karin in year 5, and Appendix 3 
and 4 contain the two texts that were processed by Gustav in year 8.  

In the year 5 classroom, I analyzed the three teacher-led text-talks, when 
close-reading was performed. In the year 8 classroom I analyzed the two text-
talks when the teacher used his own questions, which were written down in 
the textbook texts, photocopied and distributed to the students. The written 
questions were answered both by students working in pairs and in teacher-led 
text-talks. Analysis of the teachers’ approaches to processing the language and 
content of the textbooks in interaction with their students was conducted in 
two stages. The first stage involved identification of recurring verbal resources 
forming the text-talks, providing an interactional processing of the language 
and content and paying attention to lexicogrammatical meaning potentials. 
Examples of resources identified include different types of questions, elabo-
rations (Eggins, 2004; Halliday & Matthiessen, 2004) and metalanguaging 
(Schleppegrell, 2013). The second stage involved more detailed analysis, i.e. 
analysis of different types of questions, an analysis of elaborations and an 
analysis of metalanguaging, to find out a) what was processed when using a 
certain resource and b) what opportunities and limitations the different re-
sources had to offer the students to make the language and subject content of 
the textbook texts available. A further area of analysis included how the texts 
were processed through different modes, such as images and concrete objects. 
Furthermore, during the text-talks, analysis also included whether the students 
were expected to transform content from one representation to another in the 
textbook texts, which in this thesis is seen to be a form of disciplinary reading 
in science instruction (cf. Shanahan & Shanahan, 2008). 

The classroom observations show how the teachers scaffold the students 
and the semi-structured interviews show how the teachers express that they 
scaffold the students. The semi-structured interviews were mainly used to con-
firm what had already been shown in the analyses of the classroom 
observations, but also provided some insight into why the teachers made the 
didactic choices they did. 

  Results 
The results reveal that the textbook texts written for primary physics class-
room are less complex in comparison to the texts written for lower secondary 
physics classrooms. The former has a simpler chronological text structure, a 
lower incidence of abstract referents and grammatical metaphors that perform 
fewer functions within the texts and nominalizations that can be unpacked 
quite easily. However, the texts written for primary physics classroom are not 
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simple, as many of the technical referents come from other areas than the unit 
“Measuring Time”. Moreover, the share of nominalizations is high, the syn-
tactic structure is complex and there are several formulations that require the 
reader to make inferences. Karin's and Gustav's choice of texts imposed great 
linguistic demands upon the students, but also on themselves as teachers. 

In interaction with the students Karin approached the textbook texts in a 
close textual way, with the help of text-related questions, elaborations and 
metalanguaging. Text-related questions process what is present in the text, 
whereas the questions that were not text-related rather presupposes that the 
student leaves the text to answer the question. Karin mainly used text-related 
questions, which offered a detailed reading and rich opportunities to process 
the texts’ language and content. However, occasionally Karin was preoccu-
pied with her questions being answered in a particular word, resulting in a loss 
of content focus. When Karin alternated between questions that were more 
text-related than other less text-related questions, some students became un-
sure of how close to the text they should be in their answers.  

The use of elaborations (Eggins, 2004; Halliday & Matthiessen, 2004), i.e. 
an aspect of the textbook text is processed through a rewording, a clarification 
or an example, resulted in increased redundancy. The elaborations that include 
shifts in register are both seen as a way of making text content available, and 
as a way of developing the students' lexicogrammar and academic registers 
(Gibbons, 2006). When the students participated in the shifts in register, their 
opportunities for accessing the language and content of the texts were likely 
to have increased (cf. Gibbons, 2006; Säljö, 2000; Vygotskij, 1978). The fact 
that Karin’s shifts in register were often made implicitly, implies that those 
students who had not yet incorporated the linguistic meaning potentials into 
their own repertoires may not have noted this interplay. In addition, everyday 
language was not always an asset, e.g., "ger” (gives) was reformulated to "ska-
par” (creates) which is not consistent with a natural science discourse.  

Metalanguaging, i.e. when talking about how the lexicogrammar creates 
meaning (Schleppegrell, 2013), was used when the teacher made explicit how 
disadvantages were expressed in one of the texts. Overall, the text-related 
questions, the elaborations and the metalanguaging offered increased oppor-
tunities for the students in year 5 to not only understand the texts, but also to 
learn the language of the texts. In the text-talks, there were signs that the stu-
dents had learned to express something that they could not express before. 
Furthermore, Karin addressed several of the challenges that existed in the text-
book texts, for example unpacking nominalizations and asking for the implied 
information that required inferencing skills. 

Karin also used images and concrete objects that directly corresponded to 
the referents in the textbook texts (cf. Nygård Larsson, 2011). Furthermore, 
the explanation for occurrence of seasons was gradually built up through var-
ious multimodal ensembles (Kress 2010), which probably supported the stu-
dents' understanding of the abstract phenomenon that was dealt with in one of 
the texts.  
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Several of the didactic choices that Karin expressed in the interview con-
firmed what had been observed during lessons, e.g., that she did not leave the 
students alone with written texts, that she was careful that the students used 
and developed the subject language, that she paid attention to lexicogrammar 
(partly grammatical metaphors, partly words) and that she tried to express the 
subject content through different modalities. In addition, Karin said that genre 
pedagogy had helped her to identify the subject-specific focus and to identify 
what was particularly difficult in language, which in turn helped her to support 
her students. 

Gustav approached the textbook texts through his written questions, which 
in this thesis are both described as reading strategies and different types of 
questions. The reading strategies included explanations of words, predicting 
from the headings, summarizing sections after reading and practicing of how 
images and captions create meaning.  

Some of Gustav´s written questions were text-related whilst others were 
not. Thus, they contributed to extended text-talks which, by linking to the stu-
dents' previous knowledge and experiences, could increase the students’ learn-
ing opportunities (cf. Vygotskilj, 1978). However, Gustav's alternation be-
tween different types of questions, some more text-related than others, occa-
sionally led to some uncertainty about how the questions should be answered.  

Gustav mainly addressed several of the lexical challenges that existed in 
the textbook texts, such as subject-specific words, metaphorical expressions 
and words that he believed had been misused by the text-book authors. When 
the students were expected to participate in the negotiations of word meanings, 
their opportunities to develop language and knowledge likely increased (cf. 
Gibbons, 2006; Säljö, 2000; Vygotskij, 1978). Often the words from the text-
book texts were expressed in a more everyday register. Gustav’s explicit talk 
about which words were more or less adequate in a particular context, espe-
cially scaffold second language learners who are not as well-grounded in the 
various registers of the target language (de Oliveira & Schleppegrell, 2015). 
When Gustav used associative everyday explanations, and left the context of 
the textbook texts, sometimes an ambiguous subject content emerged. Yet 
when Gustav brought back the words’ meaning to the textbook-text, the stu-
dents' learning opportunities increased (cf. Hipkiss, 2014; Maton, 2013).  

When the students worked in pairs they spoke in longer turns and also tried 
to express themselves in a more specialized and written-like register (cf. 
Sellgren, 2011). There were also signs that students had learned to express 
something that they could not have expressed before. Two students used their 
multilingualism to express what they had not previously been able to express 
in Swedish. 

Several of the didactic choices that Gustav expressed in the interview con-
firmed what had been observed during lessons, e.g. that he did not leave the 
students alone with written texts, that he focused on the words the students 
needed to express their subject knowledge and that the students were expected 
to learn from each other and together develop subject knowledge. In addition, 
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the interview reveals that Gustav’s reason for explaining many words was that 
many of the students were second language learners, that his everyday expla-
nations partly were due to his concern that the scientific concepts would scare 
off the students and that he wanted the students not only to express themselves 
as physicists but also to think as physicists. 

Since the reading in both investigated classrooms modelled how students 
in another context could read textbook texts, the reading itself can be regarded 
as scaffolding. The students in both classrooms were also offered increased 
opportunities to be socialized into disciplinary reading in science class, when 
they were expected to transform content from one representation to another in 
the textbook texts (Shanahan & Shanahan, 2008).  

  Discussion and conclusions 
The aim of the thesis is to provide knowledge about teachers' didactic choices 
in connection with text-talks in linguistically diverse physics classrooms. Ka-
rin and Gustav carry out extensive textual processing together with their stu-
dents. This result differs from previous ethnographically oriented studies that 
show that text-talks were overlooked and taught implicitly in science 
education (e.g., Hipkiss, 2014; Mindedal, 2011; Wilson & Jesson, 2018).  

The teachers’ ways of approaching textbook texts indicate that they had a 
significant focus on language and that they were well aware of the second 
language learners’ need for support. However, sometimes the language was 
focused on in isolation disconnected from the subject content to be learned 
(cf. Jakobson & Axelsson, 2017). This happened when Gustav through his 
associative explanation of words left the textbook-text in a way that made the 
subject content ambiguous. Similarly, it happened when Karin focused on 
form, which did not improve the students’ conditions for subject learning. 

The knowledge of how a certain linguistic focus contributes to increased 
participation in the subject discourse probably requires a cooperation between 
language and physics teachers. Subject teachers (in subjects other than lan-
guage) often lack ”the necessary language awareness and literacy strategies to 
help students cope with the specific language and literacy demands of their 
discipline”, and language teachers often lack knowledge of ”content, dis-
course patterns, literate practices and habits of mind within specific disci-
plines” (Fang & Coatoam, 2013, p. 629).  

Furthermore, many of the questions asked to the students in whole class 
settings in year 5 and 8 were answered briefly. Possibly the students could 
have been encouraged to speak in longer turns in the academic registers (cf. 
Hägerfelth, 2004, Kouns, 2010; Laursen, 2006b; Seifeddine Ehdwall & Wick-
man, 2018).  

Both Karin and Gustav used everyday language as a resource in their class-
room. Often in their shifts in register more everyday language was used, which 
probably increased the redundancy and the opportunities for the students to 
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understand and to express subject content (cf. Brown & Spang, 2008; Gib-
bons, 2006; Nygård Larsson, 2011; Sellgren 2011). On some occasions, how-
ever, the use of everyday language brought the subject content further away 
from the subject discourse. For example, Gustav's associative explanations of 
words sometimes led students away from the physics content. Thus, everyday 
language was not always the asset it was intended to be. Gustav had probably 
planned what words he would focus on from the textbook texts, but not how 
the words would be explained. It is complex to conduct teacher-led text-talks, 
and in particular in linguistically diverse classrooms where students have dif-
ferent starting points and needs.  

Teachers’ didactic choices can also be discussed in relation to what func-
tion the text-talks have, what content is constructed and what form the text-
talks take. Due to the fact that a lot of the language and content in the texts 
was probably new to the students in year 5, the close-reading, in part, fulfilled 
the function of introducing new knowledge. Therefore, the text-talks probably 
needed to be performed in whole class settings, carefully and methodically. 
Through the text-related questions, elaborations and metalanguaging, the en-
tire texts became the learning objects and the subject content became rela-
tively broad. The placement of the text-talks in the learning process conse-
quently influenced what content was constructed and what form the talks took 
in the year 5 classroom.  

Gustav had selected parts of the texts as a learning object, e.g., some key 
words that the students needed to use to explain how sound occurs ("knuffa” 
(push), "sprids” (spread) etc.). In relation to where the text-talks were placed 
in the learning process, the text-talks in year 8 had the function of repeating 
what had been taught previously. Through Gustav’s written questions, the stu-
dents were encouraged to repeat what they had learned during previous phys-
ics lessons. The placement of the text-talks contributed to a narrow content 
being constructed and that some of the talks could be carried out in pairs via 
text-related and non-text-related questions.  

However, Gustav’s text-talks had an additional purpose, namely to teach 
the students reading strategies. Gustav’s questions showed that the reading 
strategies were designed to train the students to read texts with unfamiliar con-
tent. This means that Gustav’s two texts-functions can be seen as contradic-
tory.  

Regarding the learning process, teachers may also consider students’ pre-
understanding before reading a certain text, i.e. what and how much of the 
textual content the students are able to learn during the reading. Adapting to 
different students’ need for reading support is extremely complex in linguisti-
cally diverse classrooms, where students’ background knowledge, level of 
Swedish and reading experiences in Swedish and their mother tongue may 
vary considerably both from each other and between students.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Referentanalyser av läromedelstexterna 
I tabell A-E redogörs för andelen specifika/generella och konkreta/abstrakta referenter. Under varje tabell 
redogörs för andelen ämnesspecifika referenter. Prepositionsattributen är liksom genitiv svåra att skilja från 
nominalfrasens huvudord och klassificeras därmed som att de tillsammans med nominalfrasens huvudord utgör 
en referent (se understrykningar). När en referent förekommer vid flera tillfällen står antalet ofta i parantes. 
 
Tabell A: Generella och abstrakta referenter i Solen som tidmätare 

Specifika referenter  20/59,  34% Generella referenter    39/59,  66% 
Solen (4st), den (solen), himlen (3st), problemet, i Egypten, [i] 
Babylonien, obeliskerna i Egypten, jordaxelns lutning, Förr i 
tiden, i många tusen år, forskningen kring dessa [solur], Under 
forntiden, långt in på 1600-talet, 1500 år före Kristi födelse, 
Numera 
 
 

tidmätare, soluppgång, solnedgång, tydliga tidsangivelser, 
middagen, oss människor, kontroll på tiden, man (4st), höga 
föremål, berg i omgivningen, många ställen på jordklotet, berg, 
Middagsberget, så [Middagsberget], de [bergen], soluren, de 
första intrument, människan, tid, solur, en massa olika typer av 
solur, en vetenskap i sig, allt [olika typer av solur], 30 olika typer 
[av solur], en enkel upprättstående pinne, den [upprättstående 
pinnen], gnomon, komplicerade solur med inbyggd kompass, 
solur, betydelse, en del solur, en vägg, ficksolur, solursringar, 
soluren, prydnader 

Konkreta referenter  36/49,  73% Abstrakta referenter*  13/49,  27% 
solen (4st), den (solen), tidmätare, himlen (3st), höga föremål, 
berg i omgivningen, många ställen på jordklotet, berg, 
Middagsberget, så [Middagsberget], de [bergen], soluren, de 
första instrument, obeliskerna i Egypten, solur, en massa olika 
typer av solur, solur, 30 olika typer [av solur], en enkel 
upprättstående pinne, den [upprättstående pinne], gnomon, 
komplicerade solur med inbyggd kompass, solur, en del solur, en 
vägg, ficksolur, solursringar, soluren, prydnader, människan, i 
Egypten, [i] Babylonien 

soluppgång, solnedgång, tydliga tidsangivelser, middagen, 
kontroll på tiden, i många tusen år, allt [olika typer av solur], 
problemet, tid, forskningen om dessa [solur], en vetenskap i sig, 
jordaxelns lutning, betydelse,  
 

*Situeringar av tid (Förr i tiden, 1500 år före Kristi födelse, Under forntiden, långt in på 1600-talet, Numera) 
 liksom generaliserade personer (oss människor, man(4st)) finns inte med som referenter när abstraktion analyseras.  
 
Följande referenter i Solen som tidmätare kategoriseras som ämnesspecifika: 
kontroll på tiden, Soluppgång, solnedgång, tidmätare, tidsangivelser, middagen, Middagsberget, så [Middagsberget],  
soluren, de första intrument, solur, en massa olika typer av solur, solur, forskningen kring dessa [solur], vetenskap i sig,  
30 olika typer [av solur],  gnomon, komplicerade solur med inbyggd kompass, allt [olika typer av solur], solur,  
en del solur, ficksolur, solursringar, soluren,  obeliskerna i Egypten, jordaxelns lutning (26/59 44%).  
 
 
 
Tabell B: Generella och abstrakta referenter i Om sandur 

Specifika referenter 10/132,   8% Generella referenter     122/ 132,  92% 
Romarriket, provinserna Britannien och Germanien, nuvarande 
England, Tyskland, på medeltiden, på 1300-talet, fram till 1500-
talet, mitten av 1600-talet, problemet, Idag  

sandur (7st), vi människor, solur, vi, vattenur (6st), kortare tider, 
varmare breddgrader, nordligare breddgrader, begränsning, 
köldgrader, vattnet/vatten (3st), is, romarna (4st), något annat [än 
vatten], sand (18st), problemet, storleken, sandkornen, plusgrader, 
minusgrader, man (10st), tunt och genomskinligt glas, vi, timglas 
(8st), andra tidsperioder, en timme (3st), sådana [sandur], en kvart 
(2st), en halvtimme (2st), den övre sandbehållaren, den nedre 
sandbehållaren, ett i förväg bestämt tidsintervall, längden, en 
predikan, många äldre predikstolar, ägg, telefonen, en påminnelse, 
samtalen, olika former, två koner med en förbindelse, de båda 
konerna (2st), beck, skarven mellan halvorna, metallplattan i 
mitten, metallplatta med ett litet hål, mässing, metallen (2st), hålet, 
användande, uret, rätt tid, användning, skillnaden, praktisk 
betydelse, glasblåsarkonsten, ett stycke, glaset, beckskarven i 
mitten, berättelse, sydtyskt timglasmakarskrå, kornstorlek, korn, 
ugn, ett problem, tidpunkt, tiden  

Konkreta referenter   78/114, 68% Abstrakta referenter*  36/114, 32% 



solur, vattenur (6st), is, romarna (4st), vattnet/vatten (3st), något 
annat [än vatten], sand (18st), tunt och genomskinligt glas, 
sandur (7st), timglas (8st), sådana [sandur], den övre 
sandbehållaren, den nedre sandbehållaren, många äldre 
predikstolar, ägg, telefonen, beck, skarven mellan halvorna, 
metallplattan i mitten, metallplatta med ett litet hål, mässing, 
metallen (2st), uret, de båda konerna (2st), ett stycke, glaset, 
beckskarven i mitten, korn, ugn, två koner med en förbindelse 
emellan, sandkornen, hålet, Romarriket, provinserna Britannien 
och Germanien, nuvarande England, Tyskland 

kortare tider, varmare breddgrader, nordligare breddgrader, 
begränsning, köldgrader, plusgrader, problemet, storleken, andra 
tidsperioder, en kvart (2st), en halvtimme (2st), en timme (3st), 
minusgrader, ett i förväg bestämt tidsintervall, längden, predikan, 
en påminnelse, samtalen, användande, rätt tid, användning, 
skillnaden, praktisk betydelse, glasblådarkonsten, sydtyskt 
timglasmakarskrå, kornstorlek, ett problem, tidpunkt, tiden, olika 
former, berättelse 

*Situeringar av tid (t.ex. på medeltiden, på 1300-talet, fram till 1500-talet, Idag, i mitten av 1600-talet) liksom generaliserade personer (Vi 
människor, man (10st), vi, vi) finns inte med som referenter när abstraktion analyseras.  
 
Följande referenter i Om sandur kategoriseras som ämnesspecifika: 
sandur (7st), solur, vattenur (6st), sandkornen, tunt och genomskinligt glas, timglas (8st), andra tidsperioder, sådana [sandur], den övre 
sandbehållaren, den nedre sandbehållaren, ett i förväg bestämt tidsintervall, två koner med en förbindelse emellan, de båda konerna (2st), 
uret, kornstorlek, korn, beck, beckskarven i mitten, glasblåsarkonsten, sydtyskt timglasmakarskrå (39/132, 30%) 
 
 
 
Tabell C: Generella och abstrakta referenter i Den lutande jordaxeln ger årstider 

Specifika referenter 22/50,  44% Generella referenter 28/50,  56% 
I Sverige, solen (5st), norra 
halvklotet (2st), södra halvklotet 
(2st), 22 juni, 22 december, norra 
[halvkloten], södra halvkloten, den 
21 mars, den 23 september, den 
lutande jordaxeln, jordaxeln (5st) 

vi, årstider, olika årstider, stora skillnader, vår, sommar, höst, vinter, vi, vi, sommar, vinter, 
årstiderna, våra [årstider], årets längsta [dag], årets kortaste dag, dagarna [årets längsta och 
kortaste dag], sommarsolståndet, vintersolståndet, oss, två tillfällen under året, dessa båda 
tillfällen [vårdagjämning och höstdagjämning], vårdagjämning, höstdagjämning, de 
[vårdagjämning och höstdagjämning], dessa två dygn, dag, natt, överallt på jorden 

Konkreta referenter 12/42, 29%  Abstrakta referenter*  30/42, 71% 
solen (5st), norra halvklotet (2st), 
södra halvklotet (2st), norra 
[halvkloten], södra halvkloten, 
Sverige, 

Den lutande jordaxeln, jordaxeln (5st), årstider, stora skillnader, olika årstider, årstiderna, våra 
[årstider], sommarsolståndet, vintersolståndet, två tillfällen under året, dessa båda tillfällen 
[vårdagjämning och höstdagjämning], vårdagjämning, höstdagjämning, de [vårdagjämning och 
höstdagjämning], dag, natt, dessa två dygn, årets längsta [dag], årets kortaste dag, dagarna [årets 
längsta och kortaste dag], vår, sommar, höst, vinter, sommar, vinter, överallt på jorden 

*Situeringar av tid (den 22 juni, den 22 december, den 21 mars, den 23 september) liksom generaliserade personer (vi, vi, vi, oss) finns inte 
med som referenter när abstraktion analyseras.  
 
Följande referenter i Den lutande jordaxeln ger årstider kategoriseras som ämnesspecifika: 
årstider, olika årstider, årstiderna, den lutande jordaxeln, jordaxeln (5st), norra halvklotet, på södra halvklotet, årets längsta dag, årets kortaste 
dag, dagarna [årets längsta och kortaste dag], sommarsolståndet, vintersolståndet, norra halvklotet, på södra halvklotet, norra [halvkloten], 
södra halvkloten, vårdagjämning, höstdagjämning, dessa två dygn, dessa båda tillfällen [vårdagjämning och hötsdagjämning], de 
[vårdagjämning och höstdagjämning], sommar, vinter (27/50, 54%) 
 
 
 
Tabell D: Generella och abstrakta referenter i Ljudets egenskaper 

Specifika    1/90,  1% Generella referenter       89/90, 99% 
avsnittet ljudets egenskaper 
 
 
 
 
 

ljudets egenskaper, du (9st), ljud (7st), ljudet till olika ord, 
luften/luft (11st), vågrörelse, hastighet, ett eko, man (2st), ljudets 
eko, avstånd, vibrationer (3st), en gitarr, ljudkälla, en gitarrsträng, 
strängen (3st), en ton, tonen (2st), ljudvågor (8st), gitarrsträngen 
(2st), den [gitarrsträngen], vibrationen, den [vibrationen], ditt öra, 
alla ljudkällor, stämbanden inne i struphuvudet, munnen, tungan, 
flöjt, ljudspelaren i intrumentet, instrumentet, den [ljudspelaren i 
instrumentet], alla andra ljud, liknande sätt, flöjten, ett föremål, 
förtätningar (2st), förtätningar [av luften], förtunningar av luften, 
förtunningar, luftmolekylerna, sådana luftmolekyler, alla håll, ett 
större område, en slang, ett rör, ett stetoskop, det sättet, en läkare, 
ett hjärta, lungor 

Konkreta referenter   40/79,  51% Abstrakta referenter*   39/79,  49% 
avsnittet ljudets egenskaper, en gitarr, en gitarrsträng, strängen 
(3st), gitarrsträngen (2st), den [gitarrsträngen], ditt öra, 
stämbanden inne i struphuvudet, munnen, tungan, flöjt, 
ljudspelaren i instrumentet, den [ljudspelaren i instrumentet], 
flöjten, ett föremål, en slang, ett rör, ett stetoskop, en läkare, ett 
hjärta, lungor, alla håll, luften/luft (11st), ett större område, 
ljudkälla, luftmolekylerna, sådana luftmolekyler, 

ljudets egenskaper, ljud (7st), ljudet till olika ord, vågrörelse, 
hastighet, avstånd, vibrationer (3st), ljudvågor (8st), vibrationen, 
den [vibrationen], alla ljudkällor, alla andra ljud, liknande sätt, 
förtätningar (2st), förtätningar [av luften], förtunningar av luften, 
förtunningar, det sättet, ljudets eko, ett eko, en ton, tonen (2st),  

*Du (9 ggr) och man (2 ggr) har tagits bort från kategoriseringen av abstrakta referenter. 
 
Följande referenter i Ljudets egenskaper kategoriseras som ämnesspecifika: 
ljud (7st), ljudet till olika ord, avsnittet ljudets egenskaper, ljudets egenskaper, vågrörelse, ett eko, ljudets eko, vibrationer (3st), ljudkälla, en 
ton, tonen (2st), ljudvågor (8st), vibrationen, den [vibrationen], alla ljudkällor, stämbanden inne i struphuvudet, liknande sätt, förtätningar 
(2st), förtätningar [av luften], förtunningar av luften, förtunningar luftmolekylerna, sådana luftmolekyler, ljud (8st) (48/90, 53%) 
 
 



Tabell E: Generella och abstrakta referenter i Ljusets reflexion 
Specifika    4/118,  3% Generella referenter       114/, 118     97% 
avsnittet ljusets reflexion, reflexionslagen, reflexionslagen, 
reflexionslagen 
 
 
 
 
 

Ljusets reflexion, du, du, reflexion, brännpunkt, skillnaden, en 
konkav (spegel), en konvex spegel, ljus, yta, det (ljuset), Ljus, ytan 
i vinkel, samma vinkel, du, ishockey, innebandy, du, pucken, 
bollen, samma sätt, man, sargen, väggen, Speglar, du, en vanlig 
spegel, du, en exakt bild, dig själv, du, verkligheten, Spegelbilden, 
spegeln, du själv, den (spegeln), bilden, dig, du, ditt högra öga, 
spegelbildens vänstra öga, spegeln, De första speglarna, polerade 
metallskivor, koppar, silver, speglar, glasskivor med ett tunt 
aluminiumskikt, ena ytan, aluminiumskiktet, man, en färg, störande 
ljus, baksidan av spegeln, metallhinnan, Konkav spegel, spegel, 
spegeln, insidan av en skål, en konkav spegel, Ljusstrålar, en 
konkav spegel, en och samma punkt, Den punkten, brännpunkt, 
fokus, En parabolantenn, samma sätt, en konkav spegel, Den 
(konkav spegel), tv-signalerna, en satellit, brännpunkten, 
mottagaren, sätt, mottagaren, en starkare signal, En strålkastare, en 
konkav spegel, ljuset, en glödlampa, ljusknippe, Glödlampan, 
spegelns brännpunkt, ljusstrålar, spegeln, viset, strålkastaren, ett 
bestämt område, ljuset, Sminkspeglar, man, nära håll, de 
(sminkspeglar), en förstorad bild, Konvex spegel, En spegel, en 
boll, en konvex spegel, ljusstrålar, en konvex spegel, de (ljusstrålar), 
spegeln, de alla (ljusstrålar), en bestämd punkt, spegeln, 
Brännpunkten, Konvexa speglar, man, yttre backspeglar, bilar, 
man, omgivningen.  

Konkreta referenter   53/101   52% Abstrakta referenter*   48/101  48% 
Avsnittet ljusets reflektion, en konkav (spegel), en konvex 
spegel, yta, pucken, bollen, sargen, väggen, Speglar, en vanlig 
spegel, spegeln, den (spegeln), ditt högra öga, spegeln, De första 
speglarna, polerade metallskivor, koppar, silver, speglar, 
glasskivor med ett tunt aluminiumskikt, ena ytan, 
aluminiumskiktet, baksidan av spegeln, metallhinnan, Konkav 
spegel, spegel, spegeln, insidan av en skål, en konkav spegel, en 
konkav spegel, En parabolantenn, en konkav spegel, Den 
(konkav spegel), en satellit, En strålkastare, en konkav spegel, en 
glödlampa, Glödlampan, spegeln, strålkastaren, Sminkspeglar, 
Konvex spegel, En spegel, en boll, en konvex spegel, de 
(sminkspeglar), en konvex spegel, spegeln, Konvexa speglar, 
yttre backspeglar, bilar, ett bestämt område, spegeln,  

Ljusets reflexion, reflexion, brännpunkt, reflexionslagen, 
skillnaden, Reflexionslagen, ljus, det (ljuset), Ljus, ytan i vinkel, 
samma vinkel, reflexionslagen, ishockey, innebandy, samma sätt, 
en exakt bild, verkligheten, Spegelbilden, bilden, spegelbildens 
vänstra öga, en färg, störande ljus, Ljusstrålar, en och samma punkt, 
Den punkten, brännpunkt, fokus, samma sätt, tv-signalerna, 
brännpunkten, mottagaren, sätt, mottagaren, en starkare signal, 
ljuset, ljusknippe, spegelns brännpunkt, ljusstrålar, viset, ljuset, 
nära håll, en förstorad bild, ljusstrålar, de (ljusstrålar), de alla 
(ljusstrålar), en bestämd punkt, Brännpunkten, omgivningen. 

*Du (9ggr), du själv/dig själv/dig (3 ggr) och man (5 ggr) har tagits bort från kategoriseringen av abstrakta referenter. 
 
Följande referenter i Ljusets reflexion kategoriseras som ämnesspecifika: 
Avsnittets ljusets reflexion, Ljusets reflexion, reflexion, brännpunkt, en konkav (spegel), en konvex spegel, Reflexionslagen (3 ggr), ljus, det 
(ljuset), ytan i vinkel, Ljus, vinkel, samma vinkel, Spegelbilden, spegelbildens vänstra öga, störande ljus, Konkav spegel, en konkav spegel, 
Ljusstrålar, en konkav spegel, en och samma punkt, Den punkten, brännpunkt, fokus, En parabolantenn, en konkav spegel, Den (konkav 
spegel), tv-signalerna, en satellit, brännpunkten, mottagaren, samma sätt, mottagaren, en starkare signal, En strålkastare, en konkav spegel, 
ljuset, ljusknippe, spegelns brännpunkt, ljusstrålar, strålkastaren, ljuset, konkava, en förstorad bild, Konvex spegel, en konvex spegel, 
ljusstrålar, en konvex spegel, de (ljusstrålar), de alla (ljusstrålar), en bestämd punkt, spegeln, Brännpunkten, spegeln, Konvexa speglar, 
polerade metallskivor, glasskivor med ett tunt aluminiumskikt, aluminiumskiktet, metallhinnan (60/118, 51%) 
 
 



Bilaga 2. Läromedelstexter i åk 5 
 
Solen som tidmätare 
Soluppgång och solnedgång är tydliga tidsangivelser. Men 
även middagen, då solen står högst på himlen, hjälper oss 
människor att ha lite kontroll på tiden. Problemet är att det 
inte är lika lätt att avgöra när solen står högst på himlen, som 
när den går upp eller ner. Förr i tiden använde man därför 
ofta höga föremål som berg i omgivningen för att tala om när 
solen stod högst på himlen. På många ställen på jordklotet 
finns det därför fortfarande berg som heter Middagsberget 
och så har de säkert kallats i många tusen år! 
       Soluren var de första instrument som människan 
konstruerade för att mäta tid. Det gjorde man i Egypten och 
Babylonien 1500 år före Kristi födelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man vet att obeliskerna i Egypten fungerade som solur. 
       Det har funnits en massa olika typer av solur och 
forskningen kring dessa har nästan blivit en vetenskap i sig. 
Man känner till mer än 30 olika typer, allt från en enkel 
upprättstående pinne (den brukar ofta kallas gnomon) till 
komplicerade solur med inbyggd kompass, som justeras in 
efter jordaxelns lutning. 
       Under forntiden och långt in på 1600-talet hade solur 
stor betydelse. En del solur var konstruerade för att sitta på 
en vägg och det tillverkades t.o.m. ficksolur och 
solursringar. Numera används soluren nästan uteslutande 
som prydnader. 
 
(Ur: Naturvetenskap och Teknik för Alla- NTA. Mäta tid-
Handledning för lärare (2005:14f), Stockholm: Kung. 
Vetenskapsakademien, Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien.) 



Om sandur  
Nästan lika länge som vi människor har använt solur, har vi 
använt vattenur för att mäta kortare tider. Dessa fungerade 
bra på varmare breddgrader, men de var lite svåra att 
hantera och mätte inte så noggrant. På nordligare 
breddgrader hade vattenuren sin begränsning, när det var 
köldgrader och vattnet frös till is. Det var romarna som fick 
erfara detta, då de tog med sig sina vattenur när romarriket 
bredde ut sig norrut till provinserna Britannien (nuvarande 
England) och Germanien (Tyskland). De försökte därför 
ersätta vattnet med något annat som rann och som 
fungerade även om det inte var plusgrader. De insåg att 
sand borde kunna ersätta vattnet, men problemet var att 
sanden lätt klumpade ihop sig, så att det blev stopp. Den 
rörde sig dessutom trögare om den var fuktig. Storleken på 
sandkornen inverkade också. Var den fuktig, sand är ju ofta 
det, och det var minusgrader frös den precis som vatten och 
inte mycket var då vunnet med att använda sand.  
       På medeltiden lärde man sig att tillverka tunt och 
genomskinligt glas. Sedan dess har vi också haft väl 
fungerande sandur. På 1300-talet började de konkurrera ut 
vattenuren bl.a. för att de var lättare att använda. Sandur 
brukar ju också kallas timglas, även om de kan mäta andra 
tidsperioder än en timme. De vanligaste sanduren är sådana 
som kan mäta till exempel en kvart, en halvtimme eller en 
timme. Det tar då en kvart, en halvtimme respektive en 
timme för sanden att rinna från den övre (sandbehållaren) 
till den nedre sandbehållaren. Sandur användes mest för att 
visa ett i förväg bestämt tidsintervall, t.ex. längden för en 
predikan. I många äldre predikstolar kan man fortfarande se 
timglas. I dag använder vi kanske mest små timglas när vi 
kokar ägg eller placerar ett (timglas) vid telefonen, som en 
påminnelse om att göra samtalen kortare.      
       Man provade tidigt olika former hos sanduren och kom 
snart på att två koner med en förbindelse emellan var den mest 
ändamålsenliga. Fram till 1500-talet tillverkades de båda 
konerna var för sig och sammanfogades sedan på mitten med 
beck. I skarven mellan halvorna placerade man in en 
metallplatta, vanligen av mässing, med ett litet hål i för sanden 
att rinna igenom. Sanden nötte dock på metallen och hålet blev 
efter en tids användande större. Då visade ju inte uret rätt tid 
längre, utan det gick snabbare. I början märktes säkert detta 
inte speciellt mycket, men efter lång tids användning blev 
skillnaden ibland av praktisk betydelse. Men glasblåsarkonsten 
gick framåt och man lärde sig så småningom att blåsa de båda 
konerna i ett stycke. Man klarade sig då utan metallplattan i 
mitten och det var bra det, för sanden slet inte alls lika mycket 
på glaset som på metallen. Det gick då också att innesluta 
sanden helt tätt, när man slapp beckskarven i mitten, och det 
medförde att sanden höll sig helt torr. Man kan läsa i en 
berättelse från mitten av 1600-talet från ett sydtyskt 
timglasmakarskrå, att sanden måste vara väl krossad till 
jämnstor kornstorlek (cirka 0,5 mm) och väl siktad, så att 
mindre korn blev helt bortsållade. Sanden rostades sedan i en 
ugn ett 20-tal gånger så att den blev helt torr och sedan fyllde 
man snabbt i den i timglaset, som omedelbart smältes ihop. Ett 
problem med ett timglas är ju att man måste vända på det vid 
exakt rätt tidpunkt, för att man ska kunna fortsätta mäta tiden.  
 
(Ur: Naturvetenskap och Teknik för Alla- NTA. Mäta tid-
Handledning för lärare (2005:42f), Stockholm: Kung. 
Vetenskapsakademien, Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien.) 



 
 
Den lutande jordaxeln ger årstider  
I Sverige upplever vi ganska stora skillnader mellan vår, sommar, höst och vinter. Att vi får olika årstider beror på att jordaxeln lutar. När 
jordaxeln lutar mot solen blir norra halvklotet mest belyst. Vi har då sommar. När jordaxeln lutar från solen har vi vinter. På södra halvklotet 
är årstiderna de omvända jämfört med våra.  
       Då jordaxeln lutar som mest i förhållande till solen infaller antingen årets längsta eller kortaste dag. Dagarna kallas för 
sommarsolståndet och vintersolståndet och inträffar omkring 22 juni och 22 december för oss på norra halvklotet. På södra halvklotet är det 
tvärtom.  
       Det finns två tillfällen under året då norra och södra halvkloten blir lika mycket belysta. Jordaxeln lutar då inte alls i förhållande till 
solen. Dessa båda tillfällen kallas för vårdagjämning och höstdagjämning. De inträffar omkring den 21 mars och den 23 september. Under 
dessa två dygn är dag och natt lika långa överallt på jorden. 
 
(Ur: Undvall & Karlsson (2006:54), Spektrum Fysik, Stockholm: Liber AB.) 

 

 

 
	
	



Bilaga 3.  Ljudets egenskaper åk 8 
 
 
Ljudets egenskaper 
När du har läst avsnittet ljudets egenskaper ska du 
*Känna till hur ljud bildas och hur det sprids i luften 
*Känna till att ljud kan beskrivas som en vågrörelse 
*Veta vilken hastighet ljud har i luft 
*Veta hur ett eko uppstår och hur man kan använda 
ljudets eko för att mäta avstånd 
 
Vibrationer blir ljud 
En gitarr är en ljudkälla. Om du knäpper på en 
gitarrsträng ser du att strängen vibrerar, samtidigt som du 
hör en ton. Om du tar tag i strängen försvinner tonen 
eftersom strängen inte vibrerar längre. Ljud är vibrationer 
som breder ut sig i luften. Vibrationer som breder ut sig i 
luften kallas också för ljudvågor. 
       När gitarrsträngen vibrerar knuffar den hela tiden på 
luften runtomkring så att den också börjar vibrera. 
Vibrationen sprids sedan genom luften tills den når fram 
till ditt öra och du kan höra tonen. 
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla ljudkällor gör så att luften börjar vibrera. När du 
pratar eller sjunger vibrerar stämbanden inne i 
struphuvudet precis som gitarrsträngen. Med munnen 
och tungan formar du sedan ljudet till olika ord. I en flöjt 
börjar själva ljudspelaren i instrumentet vibrera, när man 
blåser i den. 
       Alla andra ljud uppkommer på liknande sätt. 
Antingen är det luften som börjar vibrera som i flöjten. 
Eller så är det ett föremål som vibrerar och knuffar på 
luften runtomkring. 
 
Ljudvågor 
Ljudvågor är förtätningar och förtunningar av luften. 
Förtätningar bildas när luften pressas ihop och 
luftmolekylerna ligger tätare. Mellan sådana förtätningar 
blir det glesare med luftmolekyler. Det kallas 
förtunningar. 
       Om det inte finns något i vägen, sprider sig 
ljudvågorna åt alla håll. Samtidigt blir det svagare, 
eftersom de brer ut sig över ett större område. Men om 
ljudvågorna går genom en slang eller ett rör som i ett 
stetoskop, hålls de ihop bättre. Då försvagas inte ljudet 
lika mycket. På det sättet kan en läkare bättre lyssna på 
ett hjärta och lungor. 
 

 
 



Ljudets hastighet 
När det är åskväder ser du först blixten. Ljudknallen 
hör du inte förrän efter en liten stund. I själva verket 
uppkommer de samtidigt. Men det tar mycket längre 
tid för ljudet att nå fram till dig, än ljuset från blixten. 
       Ljudets hastighet i luft är ungefär 340 meter per 
sekund (m/s). Det blir ungefär en kilometer på tre 
sekunder. Därför kan man med hjälp av en klocka ta 
reda på hur långt bort blixten var. Man räknar bara 
sekunderna mellan blixten och knallen och delar med 
tre. Då får man reda på hur många kilometer bort 
ovädret är. 
       Hittills har vi bara talat om ljud som går genom 
luft. Men ljud kan också gå genom andra ämnen. 
Basdunket från grannens högtalare går genom 
betongen i väggen eller golvet. När man står och väntar 
på ett tåg hör man ofta först ljudet från tåget i skenorna 
långt innan tåget blir synligt. 
       Ljudets hastighet är olika i olika material. 
Förtätningarna och förtunningarna sprids i materialet 
genom att atomerna och molekylerna knuffar på 
varandra. Ju tätare partiklarna ligger, desto fortare går 
ljudet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eko 
När en ljudvåg kommer fram till en vägg händer olika 
saker. En del av ljudet får väggen att vibrera. Därför 
hörs ljudet på andra sidan också, fast svagare. Men en 
del av ljudvågen studsar mot väggen och kommer 
tillbaka. Det kallas eko. 
       Med eko menas alltså ett ljud som har studsat och 
som man ibland hör en liten stund efter det första 
ljudet. Ekon hör man oftast utomhus, mot bergväggar 
eller stora hus. Men det ekar också inne i riktigt stora 
byggnader som kyrkor och tomma idrottslokaler. Även 
om du inte tycker att du märker något eko, spelar det 
roll för hur ljud låter i ett rum. Det kallas för akustik. 
       I ett omöblerat rum med kala väggar studsar ljudet 
mer än i ett möblerat rum med gardiner och mattor. Vi 
tycker att det låter starkare och skrälligare i det 
omöblerade rummet. Man kallar det efterklang. 
       Men när det finns mattor, gardiner och möbler i 
rummet, suger de upp ljudet så att det blir mindre 
efterklang. Ljudet blir mer dämpat och känns 
trivsammare. 
 
Ekolod 
Man kan använda ljud för att bestämma avstånd. På 
många båtar finns det ekolod, som skickar ut en 
ljudstöt ner i vattnet och sedan mäter hur lång tid det 
tar tills ljudet kommer tillbaka. På det viset kan man ta 
reda på hur djupt det är. Man kan också med hjälp av 
ett ekolod se om det finns några fiskstim mellan båten 
och havsbotten. Därför har yrkesfiskare stor nytta av 
ekolod.  
 
 (Ur: Andersson & Andersson (2011:66-69). Fysik 
Direkt. Stockholm: Sanoma Utbildning.) 
 



Bilaga 4. Ljusets reflexion åk 8 
	
Ljusets reflexion 
När du har läst avsnittet ljusets reflexion ska du 
*kunna förklara vad som menas med reflexion 
*kunna beskriva reflexionslagen 
*veta vad brännpunkt är 
*kunna förklara skillnaden mellan en konkav (spegel) och 
en konvex spegel 
 
Reflexionslagen 
När ljus träffar en yta kan det reflexteras (sic). Ljus som 
träffar ytan i vinkel, reflekteras då i samma vinkel. Det 
kallas reflexionslagen. Har du spelat ishockey eller 
innebandy så vet du att en (sic) pucken och bollen uppför 
sig på samma sätt när man skjuter mot sargen eller väggen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speglar 
När du står framför en vanlig spegel, ser du en exakt bild 
av dig själv som är lika stor som du är i verkligheten. 
Spegelbilden ser också ut att finnas lika långt bakom 
spegeln som du själv står framför den. Men bilden av dig 
är spegelvänd. När du blinkar med ditt högra öga, är det 
spegelbildens vänstra öga som blinkar i spegeln. 
       De första speglarna var gjorda av polerade 
metallskivor, framförallt av koppar eller silver. Nu för 
tiden är speglar gjorda av glasskivor med ett tunt 
aluminiumskikt på ena ytan. Utanpå aluminiumskiktet 
lägger man sedan en färg för att stoppa störande ljus från 
baksidan av spegeln och för att skydda metallhinnan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Konkav spegel 
En spegel kan vara buktig. Om spegeln buktar inåt som 
insidan av en skål är det en konkav spegel. Ljusstrålar 
som träffar en konkav spegel reflekteras mot en och 
samma punkt. Den punkten kallas brännpunkt eller 
fokus. 
       En parabolantenn fungerar på samma sätt som en 
konkav spegel. Den samlar ihop tv-signalerna från en 
satellit till brännpunkten där mottagaren sitter. På så sätt 
får mottagaren en starkare signal. 
       En strålkastare använder en konkav spegel för att 
samla ljuset från en glödlampa till ett ljusknippe. 
Glödlampan sätts i spegelns brännpunkt och skickar ut 
ljusstrålar som reflekteras av spegeln. På det viset lyser 
strålkastaren starkt på ett bestämt område i stället för att 
sprida ut ljuset överallt. 
       Sminkspeglar är också ofta konkava. När man tittar 
på nära håll ger de en förstorad bild. Då är det lättare att 
sminka sig snyggt.  
 
Konvex spegel 
En spegel som buktar utåt som en boll kallas en konvex 
spegel. När ljusstrålar reflekteras mot en konvex spegel 
sprids de ut från spegeln. Det ser ut som om de alla 
(ljusstrålar) kommer från en bestämd punkt bakom 
spegeln. Brännpunkten ligger alltså bakom spegeln.  
       Konvexa speglar använder man till exempel som 
yttre backspeglar på bilar för att man ska kunna se så 
mycket som möjligt av omgivningen.  

 
(Ur: Andersson & Andersson (2011:89ff). Fysik Direkt. 
Stockholm: Sanoma Utbildning) 
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