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Detta nummer har samlat fyra artiklar som bygger på studier från allt ifrån förskolan 
till den grundläggande vuxenutbildningen. Det är första gången ForskUL publicerar 
en artikel med data från den grundläggande vuxenutbildningen. Det betyder att vi 
snart kan säga att vi har publicerat forskningsresultat från alla skolformer. Ännu sak-
nar vi artiklar med studier från grundsärskolan (det som kommer att heta anpassad 
grundskola) och fritidshem. 

Innehållet i detta nummer adresserar frågor som på olika sätt handlar om utmaningar 
som lärare verksamma i de olika skolformerna har att brottas med i sin strävan att 
skapa kvalitativt bättre lärandemiljöer. Det finns exempelvis utmaningar i hur läro-
meldel gör skillnad på elever på högskoleförberedande program och yrkesprogram. 
Detta är inte ett nytt fenomen men utgör ett problem för skolans uppdrag att skapa 
likvärdiga förutsättningar för lärande och utveckling. Andra utmaningar som adres-
seras i detta nummer visar på vikten av en undervisningsutveckling som möter 
dagen komplexa språkliga och kulturella utmaningar. Men även utmaningar som 
rör förskolebarns förmåga till kritiskt tänkande, förmåga till inlevelse, empati och 
fantasi när det gäller frågor om hållbar utveckling behandas i detta nummer. Vi tror 
därför att de olika artiklarna kan intressera lärare och forskare i en vidare mening än 
vad respektive ämne och skolform indikerar.

I den första artikeln, Analytisk och strukturerad eller kreativ och nyskapande?– en 
komparativ undersökning av två läroböcker av Nicklas Andersson, Denise Eriksson 
och Maritha Johansson, finns en underliggande fråga om varför läromedelsförfat-
tare tänker sig att elever på gymnasiets yrkesprogram behöver arbeta med skönlit-
teratur på ett annat sätt och med ett annat syfte jämfört med eleverna på de högsko-
leförberedande programmen. 

Redaktionell kommentar
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Den andra artikeln, Språklärare i NO-undervisning? – ämneslitteracitet och integre-
rat kunskapsbyggande i språkligt heterogena klassrum, som är skriven av Pia Nygård 
Larsson tar sig an frågor om NO-undervisningens ansvar för ämnesliteracitet och 
språkutveckling i språkligt heterogena klassrum. 

I den tredje artikeln, ”Det fattas jättemycket” – genreteoretiska perspektiv på vuxna 
andraspråkselevers texter och responssamtal, diskuterar Hanna Sandgaard-Ekdahl 
och Robert Walldén förutsättningarna för vuxna andraspråkselevers skriftspråkliga 
utveckling. Sammantaget ligger bottnar dessa tre artiklar i frågor om språkutveck-
ling och literacitet – områden som förknippas med ämnet svenska. 

Den fjärde artikeln, Deliberation och kritik i förskolans undervisning för hållbar  
utveckling – ”så att det bli snällt där i världen”, berör förskolebarns förmåga att via  
dramatiseringar få möjlighet att kritiskt, i en deliberativ anda, diskutera frågor 
om fördelning av resurser. Författarna är Maria Hedefalk, Cecilia Caiman och  
Christina Ottander. Frågor om hållbar utveckling och barns möjlighet att utveckla 
förmågan att pröva sina argument kan också liksom innehållet i de tre andra artik-
larna kopplas till centrala kompetenser för morgondagen. 

Inger Eriksson,
redaktör
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Analytisk och strukturerad 
eller kreativ och nyskapande? 
– en komparativ undersökning 
av två läroböcker
Nicklas Andersson, Denise Eriksson & Maritha Johansson

Sammanfattning
Genom en komparativ analys av två läroböcker i svenska för högskoleförberedande res-
pektive yrkesförberedande program undersöks likheter och skillnader avseende littera-
tursyn och förväntningar på böckernas mottagare. I artikeln diskuteras på vilket sätt den 
litteratursyn som präglar respektive bok kan relateras till textval och uppgifter, på vilket 
sätt detta skiljer sig mellan de två böckerna och vad det får för konsekvenser för littera-
turundervisningen. I analysen används begreppen modelläsare och litterär kompentens. 
Undersökningen visar att även om den grundläggande litteratursynen i de två böckerna 
delvis är densamma skiljer sig modelläsaren åt så till vida att i läroboken för högskoleför-
beredande program förväntas denna vara analytisk och strukturerad, medan modelläsa-
ren i boken för yrkesförberedande program är kreativ och nyskapande. Det finns skilda 
förväntningar på vilken litterär kompetens modelläsaren besitter, men också på vilken 
kompetens som ska utvecklas, vilket riskerar att missgynna elever ur båda kategorier.

Nyckelord: läroböcker, modelläsare, litterär kompetens, litteratursyn

Nicklas Andersson är verksam 
ämneslärare i svenska och 
svenska som andraspråk vid 
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i pedagogiskt arbete med lit-
teraturdidaktisk inriktning vid 
Linköpings universitet.

 Denise Eriksson är verksam 
lärare i bland annat svenska på 
Oasen skola i Aneby där hon 
undervisar elever i behov av 
särskilt stöd.
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AbstractAbstract
This study investigates two textbooks, one for general and one for vocational program-This study investigates two textbooks, one for general and one for vocational program-
mes, for the subject Swedish in upper secondary school, and analyses differences and mes, for the subject Swedish in upper secondary school, and analyses differences and 
similarities regarding what is expected from their readers. Through a comparison of similarities regarding what is expected from their readers. Through a comparison of 
corpuses and tasks, the study investigates model readers and literary competence. Even corpuses and tasks, the study investigates model readers and literary competence. Even 
though the purpose of reading literary texts is described in similar ways in both books, though the purpose of reading literary texts is described in similar ways in both books, 
the model reader of the textbook for general education is expected to be analytical the model reader of the textbook for general education is expected to be analytical 
and structured, while the model reader of the book for vocational education is creative and structured, while the model reader of the book for vocational education is creative 
and innovative. There is a difference in the literary competence expected of the model and innovative. There is a difference in the literary competence expected of the model 
reader, but also in which competence the students are ment to develop. There is a risk reader, but also in which competence the students are ment to develop. There is a risk 
that students of both groups miss out on important parts of literature education.that students of both groups miss out on important parts of literature education.

KeywordsKeywords: Textbooks, Model readers, Literary competence, Literature education: Textbooks, Model readers, Literary competence, Literature education

IntroduktionIntroduktion
En ständigt återkommande fråga såväl inom litteraturdidaktisk forskning som inom En ständigt återkommande fråga såväl inom litteraturdidaktisk forskning som inom 
litteraturundervisning är vad skönlitteraturen har för syfte, hur den ska användas och litteraturundervisning är vad skönlitteraturen har för syfte, hur den ska användas och 
vad det innebär att vara en god läsare. Detta har undersökts och diskuterats i flera stu-vad det innebär att vara en god läsare. Detta har undersökts och diskuterats i flera stu-
dier (Nordberg, 2017; Johansson, 2015; Persson, 2007; 2012). Vissa forskare förespråkar dier (Nordberg, 2017; Johansson, 2015; Persson, 2007; 2012). Vissa forskare förespråkar 
en textnära analys med fokus på den skönlitterära textens form och innehåll medan en textnära analys med fokus på den skönlitterära textens form och innehåll medan 
andra menar att läsningen ska syfta till att väcka känslor och fokusera på upplevelsen andra menar att läsningen ska syfta till att väcka känslor och fokusera på upplevelsen 
av skönlitteraturen. Många verkar dock komma till samma slutsats: att det i skolans av skönlitteraturen. Många verkar dock komma till samma slutsats: att det i skolans 
litteraturundervisning krävs både analytiska och upplevelsebetonade läsningar för litteraturundervisning krävs både analytiska och upplevelsebetonade läsningar för 
att skönlitteraturen ska komma till sin fulla rätt. För läraren i litteraturklassrummet att skönlitteraturen ska komma till sin fulla rätt. För läraren i litteraturklassrummet 
aktualiseras ständigt frågan, i såväl den egna planeringen som i mötet med eleverna. aktualiseras ständigt frågan, i såväl den egna planeringen som i mötet med eleverna. 
Styrdokumenten tillhandahåller en del av svaret på varför vi läser skönlitteratur i Styrdokumenten tillhandahåller en del av svaret på varför vi läser skönlitteratur i 
skolan och uttolkningen av kurs- och ämnesplaner i form av läroböcker påverkar i skolan och uttolkningen av kurs- och ämnesplaner i form av läroböcker påverkar i 
hög grad vilken litteraturundervisning och litteratursyn som eleverna möter (Dahl, hög grad vilken litteraturundervisning och litteratursyn som eleverna möter (Dahl, 
2015; Lilja Waltå, 2016). Textval och uppgifter påverkar elevernas möte med den skön-2015; Lilja Waltå, 2016). Textval och uppgifter påverkar elevernas möte med den skön-
litterära texten och det är därför angeläget att undersöka vilken litteratursyn som litterära texten och det är därför angeläget att undersöka vilken litteratursyn som 
ligger bakom dessa val. Med litteratursyn avses i det följande vilken syn på litteratur-ligger bakom dessa val. Med litteratursyn avses i det följande vilken syn på litteratur-
undervisningens syfte, det vill säga vad vi egentligen ska ha skönlitteraturen till (jfr. undervisningens syfte, det vill säga vad vi egentligen ska ha skönlitteraturen till (jfr. 
t ex Martinsson 1989; Dahl, 2015) som kommer till uttryck i läroböckerna, implicit t ex Martinsson 1989; Dahl, 2015) som kommer till uttryck i läroböckerna, implicit 
eller explicit. Det går, utifrån förord, texturval och uppgiftsformuleringar att förstå eller explicit. Det går, utifrån förord, texturval och uppgiftsformuleringar att förstå 
om läsning av skönlitteratur exempelvis huvudsakligen ska syfta till att utveckla en om läsning av skönlitteratur exempelvis huvudsakligen ska syfta till att utveckla en 
analytisk förmåga, en omvärldskunskap eller bidra till introspektion.analytisk förmåga, en omvärldskunskap eller bidra till introspektion.

Syfte och frågeställningarSyfte och frågeställningar
Mot bakgrund av den viktiga frågan om varför vi egentligen läser litteratur i skolan Mot bakgrund av den viktiga frågan om varför vi egentligen läser litteratur i skolan 
är syftet med denna artikel är att öka kunskapen om vilka förväntningar som ställs är syftet med denna artikel är att öka kunskapen om vilka förväntningar som ställs 
på olika elevgrupper utifrån hur litteratursynen ser ut i läroböcker och att diskutera på olika elevgrupper utifrån hur litteratursynen ser ut i läroböcker och att diskutera 
konsekvenserna för litteraturundervisningen. I detta sammanhang vill vi undersöka konsekvenserna för litteraturundervisningen. I detta sammanhang vill vi undersöka 
vilken förväntan som finns inbyggd i respektive lärobok, eller med andra ord, vilken vilken förväntan som finns inbyggd i respektive lärobok, eller med andra ord, vilken 
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modelläsare de bäddar för. Vi kopplar i det följande samman modelläsaren med be-modelläsare de bäddar för. Vi kopplar i det följande samman modelläsaren med be-
greppet litterär kompetens, för att se vilka kompetenser som modelläsaren förutsätts greppet litterär kompetens, för att se vilka kompetenser som modelläsaren förutsätts 
besitta. I artikeln lyfter vi också fram en modell för granskning av läroböcker som besitta. I artikeln lyfter vi också fram en modell för granskning av läroböcker som 
skulle kunna vara användbar för lärare som vill granska och jämföra olika läroböcker skulle kunna vara användbar för lärare som vill granska och jämföra olika läroböcker 
i litteratur. De forskningsfrågor som undersöks äri litteratur. De forskningsfrågor som undersöks är

• • Vilken modelläsare framträder i läroböckers syn på skönlitteratur, i texturval Vilken modelläsare framträder i läroböckers syn på skönlitteratur, i texturval 
och uppgiftsformuleringar?och uppgiftsformuleringar?

• • Vilken litterär kompetens förutsätts och eftersträvas i läroböcker för yrkes- Vilken litterär kompetens förutsätts och eftersträvas i läroböcker för yrkes- 
respektive högskoleförberedande program?respektive högskoleförberedande program?

• • Vilka likheter och skillnader finns mellan läroböcker för yrkes- respektive Vilka likheter och skillnader finns mellan läroböcker för yrkes- respektive 
högskoleförberedande program?högskoleförberedande program?

I undersökningen använder vi oss av de teoretiska begreppen I undersökningen använder vi oss av de teoretiska begreppen modelläsaremodelläsare och  och litterär litterär 
kompetenskompetens, vilka utvecklas nedan., vilka utvecklas nedan.

Bakgrund och tidigare forskningBakgrund och tidigare forskning
Läroböcker är av tradition ett viktigt arbetsredskap i skolan även om dess plats nu-Läroböcker är av tradition ett viktigt arbetsredskap i skolan även om dess plats nu-
mera utmanas av andra typer av läromedel. Nicklas Ammert (2011, s. 17) menar att lä-mera utmanas av andra typer av läromedel. Nicklas Ammert (2011, s. 17) menar att lä-
roboken, utifrån en lärares perspektiv, kan ses som ett arbetsredskap och som ”stän-roboken, utifrån en lärares perspektiv, kan ses som ett arbetsredskap och som ”stän-
dig följeslagare”. För eleverna är läroboken ofta en central kunskapskälla i respektive dig följeslagare”. För eleverna är läroboken ofta en central kunskapskälla i respektive 
ämne och för vissa är ”läroböckerna de enda böcker man har läst”. Fram till 1991 gjor-ämne och för vissa är ”läroböckerna de enda böcker man har läst”. Fram till 1991 gjor-
des statliga granskningar av alla läromedel för att avgöra om läromedlen var objek-des statliga granskningar av alla läromedel för att avgöra om läromedlen var objek-
tiva och förhöll sig till styrdokumenten (Johnsson Harrie, 2009). Numera är det varje tiva och förhöll sig till styrdokumenten (Johnsson Harrie, 2009). Numera är det varje 
enskild lärare som ansvarar för denna typ av granskning och därmed har att bedöma enskild lärare som ansvarar för denna typ av granskning och därmed har att bedöma 
vad som är lämpligt stoff i undervisningen. Det blir alltså centralt att lärare besitter vad som är lämpligt stoff i undervisningen. Det blir alltså centralt att lärare besitter 
en viss kunskap om läromedel samt har analytiska redskap för att granska dem.en viss kunskap om läromedel samt har analytiska redskap för att granska dem.

Caroline Graeske (2015) undersöker bland annat vilka principer som styr förlagens Caroline Graeske (2015) undersöker bland annat vilka principer som styr förlagens 
utgivning av nya läroböcker. Hon visar att framtagningen av böcker anpassade efter utgivning av nya läroböcker. Hon visar att framtagningen av böcker anpassade efter 
GY11 gick snabbt och att det hos förlagen fanns en tydlig strävan efter att anpassa GY11 gick snabbt och att det hos förlagen fanns en tydlig strävan efter att anpassa 
böckerna till ämnesplanerna. Läroboken blir i ett förändringsskede väldigt viktig för böckerna till ämnesplanerna. Läroboken blir i ett förändringsskede väldigt viktig för 
hur lärare tolkar nya styrdokument. Graeske visar också att böckerna har anpassats hur lärare tolkar nya styrdokument. Graeske visar också att böckerna har anpassats 
till yrkesprogrammen och att elever på yrkesprogram möter ett annat svenskämne och till yrkesprogrammen och att elever på yrkesprogram möter ett annat svenskämne och 
har andra förväntningar på sig jämfört med elever på högskoleförberedande program.har andra förväntningar på sig jämfört med elever på högskoleförberedande program.

Tidigare studier av läroböcker i svenska har också bland annat intresserat sig för på Tidigare studier av läroböcker i svenska har också bland annat intresserat sig för på 
vilket sätt läroböcker präglas av en bakomliggande litteratursyn. Christoffer Dahl (2015) vilket sätt läroböcker präglas av en bakomliggande litteratursyn. Christoffer Dahl (2015) 
undersöker genom en läromedelsanalys vilka legitimeringar av litteraturstudiet som undersöker genom en läromedelsanalys vilka legitimeringar av litteraturstudiet som 
framgår i fem olika läromedel. Undersökningen tar sin utgångspunkt i bild och skrift. framgår i fem olika läromedel. Undersökningen tar sin utgångspunkt i bild och skrift. 
Han kommer fram till att legitimeringarna skiljer sig åt. De kronologiskt disponerade Han kommer fram till att legitimeringarna skiljer sig åt. De kronologiskt disponerade 
läromedlen har fokus på författaren och kanoniserad litteratur medan de tematiskt läromedlen har fokus på författaren och kanoniserad litteratur medan de tematiskt 
disponerade läromedlen istället fokuserar på eleven och har en mer läsarorienterad disponerade läromedlen istället fokuserar på eleven och har en mer läsarorienterad 
litteratursyn. Andra forskare har fokuserat mer på att undersöka hur den så kallade litteratursyn. Andra forskare har fokuserat mer på att undersöka hur den så kallade 
”uppgiftskulturen” ser ut i olika läroböcker. Sten-Olof Ullström (2009) undersöker upp-”uppgiftskulturen” ser ut i olika läroböcker. Sten-Olof Ullström (2009) undersöker upp-
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giftskulturen i nio olika läromedelspaket som behandlar litteraturhistoria, litteratur-giftskulturen i nio olika läromedelspaket som behandlar litteraturhistoria, litteratur-
kunskap samt skönlitteratur. Ullström kommer fram till att uppgifterna i respektive kunskap samt skönlitteratur. Ullström kommer fram till att uppgifterna i respektive 
lärobok har olika karaktär vilka sedan utgör tre skilda kategorier av uppgiftskulturer: lärobok har olika karaktär vilka sedan utgör tre skilda kategorier av uppgiftskulturer: 
uppgifter som läskontroll, uppgifter som flykt från texten och uppgifter för att dikta uppgifter som läskontroll, uppgifter som flykt från texten och uppgifter för att dikta 
vidare. Hur uppgifter är konstruerade kan också sägas avspegla en underliggande lit-vidare. Hur uppgifter är konstruerade kan också sägas avspegla en underliggande lit-
teratursyn, vilken får konsekvenser för hur litteraturen behandlas i klassrummet.teratursyn, vilken får konsekvenser för hur litteraturen behandlas i klassrummet.

Även Katrin Lilja Waltå (2016) undersöker läromedel i svenska för gymnasiets yr-Även Katrin Lilja Waltå (2016) undersöker läromedel i svenska för gymnasiets yr-
kesförberedande program. Hon ställer uppgiftskulturen i relation till begreppet kesförberedande program. Hon ställer uppgiftskulturen i relation till begreppet mo-mo-
delläsaredelläsare. Det finns bland annat en uppdelning mellan textrelaterade och icke-textre-. Det finns bland annat en uppdelning mellan textrelaterade och icke-textre-
laterade uppgifter. De textrelaterade uppgifterna har sitt fokus på lärobokens texter laterade uppgifter. De textrelaterade uppgifterna har sitt fokus på lärobokens texter 
och den litteratur som eleverna ska arbeta med. I motsats förhåller sig de icke-text-och den litteratur som eleverna ska arbeta med. I motsats förhåller sig de icke-text-
relaterade uppgifterna relaterade uppgifterna inteinte till specifik litteratur eller texter i läroboken. Lilja Waltå  till specifik litteratur eller texter i läroboken. Lilja Waltå 
ser en skillnad i vilka krav som ställs på modelläsaren i de olika läroböckerna och ser en skillnad i vilka krav som ställs på modelläsaren i de olika läroböckerna och 
diskuterar det problematiska i att läroböckerna har så olika förväntningar på olika diskuterar det problematiska i att läroböckerna har så olika förväntningar på olika 
elevkategorier, vilket också bekräftas i Graeskes (2015) studier.elevkategorier, vilket också bekräftas i Graeskes (2015) studier.

Vem texten i läroböcker är skriven för utforskar även Stina-Karin Skillermark (2020) Vem texten i läroböcker är skriven för utforskar även Stina-Karin Skillermark (2020) 
genom att diskutera den genom att diskutera den tänkta mottagarentänkta mottagaren i olika utbildningsprogram. Genom att  i olika utbildningsprogram. Genom att 
analysera utbildningsprogrammens innehåll och struktur synliggör Skillermark fyra analysera utbildningsprogrammens innehåll och struktur synliggör Skillermark fyra 
olika tänkta mottagare utifrån utbildningsprogrammen hon analyserat, vilka föränd-olika tänkta mottagare utifrån utbildningsprogrammen hon analyserat, vilka föränd-
rats över tid. Ju närmare vår egen tid vi kommer, desto mer ställs läsaren och dennes rats över tid. Ju närmare vår egen tid vi kommer, desto mer ställs läsaren och dennes 
tolkningar av det litterära verket i centrum, till skillnad från tidigare, då det i högre tolkningar av det litterära verket i centrum, till skillnad från tidigare, då det i högre 
utsträckning presenterades en färdig tolkning av verk och författare.utsträckning presenterades en färdig tolkning av verk och författare.

Dessa studier utgör exempel på hur olika texter har olika modelläsare som tycks Dessa studier utgör exempel på hur olika texter har olika modelläsare som tycks 
styras av målgrupp. I vår undersökning vill vi förena modelläsarbegreppet med be-styras av målgrupp. I vår undersökning vill vi förena modelläsarbegreppet med be-
greppet litterär kompetens.greppet litterär kompetens.

Begreppet kompetens i samband med läsning är omdiskuterat och användningen Begreppet kompetens i samband med läsning är omdiskuterat och användningen 
skiljer sig åt mellan olika litteraturdidaktiska forskare. Begreppet skiljer sig åt mellan olika litteraturdidaktiska forskare. Begreppet litterär kompetens litterär kompetens 
myntades av Jonathan Culler (1975). En litterärt kompetent läsare har, enligt Culler myntades av Jonathan Culler (1975). En litterärt kompetent läsare har, enligt Culler 
(2011), förståelse för de konventioner och koder i texten som möjliggör att läsaren kan (2011), förståelse för de konventioner och koder i texten som möjliggör att läsaren kan 
identifiera teman, litterära genrer, analysera karaktärer och göra diverse symboliska identifiera teman, litterära genrer, analysera karaktärer och göra diverse symboliska 
tolkningar. Culler (1975) menar att vid läsning av skönlitteratur krävs det att läsaren tolkningar. Culler (1975) menar att vid läsning av skönlitteratur krävs det att läsaren 
har en implicit förståelse av vad han eller hon ska leta efter i texten. En läsare som är har en implicit förståelse av vad han eller hon ska leta efter i texten. En läsare som är 
litterärt kompetent förstår således de konventioner som finns i skönlitterära texter litterärt kompetent förstår således de konventioner som finns i skönlitterära texter 
för att kunna läsa och tolka dem.för att kunna läsa och tolka dem.

Flera svenska litteraturdidaktiska forskare är samstämmiga i att kompetensbegrep-Flera svenska litteraturdidaktiska forskare är samstämmiga i att kompetensbegrep-
pet kan användas för att beskriva elevers läsning av skönlitteratur men att Cullers pet kan användas för att beskriva elevers läsning av skönlitteratur men att Cullers 
(1975) modell är otillräcklig. Örjan Torell (2002) har därför utvecklat Cullers ursprung-(1975) modell är otillräcklig. Örjan Torell (2002) har därför utvecklat Cullers ursprung-
liga modell och menar att begreppet litterär kompetens innefattar fler aspekter än de liga modell och menar att begreppet litterär kompetens innefattar fler aspekter än de 
internaliserade litterära konventioner som Culler talar om. Litterär kompetens är en-internaliserade litterära konventioner som Culler talar om. Litterär kompetens är en-
ligt Torell en balans mellan tre delkompetenser som kretsar runt ett dialogiskt centr-ligt Torell en balans mellan tre delkompetenser som kretsar runt ett dialogiskt centr-
um. Delkompetenserna är performanskompetensen, literary transfer-kompetensen um. Delkompetenserna är performanskompetensen, literary transfer-kompetensen 
samt den konstitutionella kompetensen. Olle Nordberg (2017) presenterar begreppet samt den konstitutionella kompetensen. Olle Nordberg (2017) presenterar begreppet 
litterär kompetens i fyra förmågor:litterär kompetens i fyra förmågor:



9 forskning om undervisning och lärande  2022: 2 vol. 10

Andersson m.fl.

1. 1. En grundläggande förmåga att läsa och förstå fiktionstext, vilket också inne-En grundläggande förmåga att läsa och förstå fiktionstext, vilket också inne-
bär en förståelse för den fiktionella textens egenart.bär en förståelse för den fiktionella textens egenart.

2. 2. En förmåga att som läsare känna inlevelse i de fiktiva världarna och identi-En förmåga att som läsare känna inlevelse i de fiktiva världarna och identi-
fiera sig med textens karaktärer med utgångspunkt i sin egen person och sina fiera sig med textens karaktärer med utgångspunkt i sin egen person och sina 
närmaste.närmaste.

3. 3. En förmåga att höja blicken och göra reflektioner mot allmänmänskliga situa-En förmåga att höja blicken och göra reflektioner mot allmänmänskliga situa-
tioner och känslolägen samt kopplingar till andra fiktionsberättelser utan att tioner och känslolägen samt kopplingar till andra fiktionsberättelser utan att 
kontakten med texten förloras. Det vill säga: att anlägga ett metaperspektiv i kontakten med texten förloras. Det vill säga: att anlägga ett metaperspektiv i 
samband med fiktionsläsning.samband med fiktionsläsning.

4. 4. En förmåga att utifrån ett metaperspektiv på sin litterära läsning medvetet En förmåga att utifrån ett metaperspektiv på sin litterära läsning medvetet 
kunna resonera kring hur denna påverkar den egna personen, bl.a. i termer av kunna resonera kring hur denna påverkar den egna personen, bl.a. i termer av 
personlig utvecklig. (Nordberg, 2017, s. 49)personlig utvecklig. (Nordberg, 2017, s. 49)

Förmågorna, och därmed synen på vad litterär kompetens innebär, handlar om en Förmågorna, och därmed synen på vad litterär kompetens innebär, handlar om en 
balans mellan objektiv och subjektiv läsning. En läsare som behärskar de fyra för-balans mellan objektiv och subjektiv läsning. En läsare som behärskar de fyra för-
mågorna är alltså litterärt kompetent. Den internationella forskningen om begrep-mågorna är alltså litterärt kompetent. Den internationella forskningen om begrep-
pet tenderar att ta en annan riktning än den i Sverige. I ett nederländskt projekt har pet tenderar att ta en annan riktning än den i Sverige. I ett nederländskt projekt har 
Theo Witte med kolleger (2012) tillsammans med flera lärare utformat en skala för att Theo Witte med kolleger (2012) tillsammans med flera lärare utformat en skala för att 
mäta litterär kompetens. Skalan består av sex mätbara nivåer med syftet att kunna mäta litterär kompetens. Skalan består av sex mätbara nivåer med syftet att kunna 
urskilja en progression i den litterära kompetensen – från mycket begränsad litterär urskilja en progression i den litterära kompetensen – från mycket begränsad litterär 
kompetens till mycket utvecklad litterär kompetens. Det som mäts, och som sedan kompetens till mycket utvecklad litterär kompetens. Det som mäts, och som sedan 
avgör i vilken grad läsaren är litterärt kompetent, handlar dels om läsaren, dels om avgör i vilken grad läsaren är litterärt kompetent, handlar dels om läsaren, dels om 
den litterära texten. Vad gäller läsaren mäts dennes engagemang, generella kunskap den litterära texten. Vad gäller läsaren mäts dennes engagemang, generella kunskap 
och erfarenhet. Den litterära texten bedöms utifrån språk, stil och litterära tekniker. och erfarenhet. Den litterära texten bedöms utifrån språk, stil och litterära tekniker. 
Genom denna definition av litterär kompetens framgår en mer kvantitativ syn på läs-Genom denna definition av litterär kompetens framgår en mer kvantitativ syn på läs-
ning av skönlitteratur än vad exempelvis Torells (2002) definition gör.ning av skönlitteratur än vad exempelvis Torells (2002) definition gör.

Kritik mot kompetensbegreppet har bland annat lyfts av Lotta Bergman (2007) som Kritik mot kompetensbegreppet har bland annat lyfts av Lotta Bergman (2007) som 
menar att en läsning som utgår från konventioner riskerar att endast bli ett moment menar att en läsning som utgår från konventioner riskerar att endast bli ett moment 
för att utveckla vissa färdigheter, vilket i sin tur reducerar skönlitteraturens bety-för att utveckla vissa färdigheter, vilket i sin tur reducerar skönlitteraturens bety-
delse. Kompetensbegreppet kan även leda till att läsarna delas upp i bra och mindre delse. Kompetensbegreppet kan även leda till att läsarna delas upp i bra och mindre 
bra läsare. Jan Thavenius (1995) förklarar detta som att kunskaperna och färdighe-bra läsare. Jan Thavenius (1995) förklarar detta som att kunskaperna och färdighe-
terna som eleverna tillägnar sig blir som ett slags kapital, där ett högt kapital ses som terna som eleverna tillägnar sig blir som ett slags kapital, där ett högt kapital ses som 
positivt och ett lågt kapital som negativt. Ett sådant tankesätt ser Thavenius som positivt och ett lågt kapital som negativt. Ett sådant tankesätt ser Thavenius som 
problematiskt. Uppdelningen mellan korrekt och inkorrekt läsning medför, enligt problematiskt. Uppdelningen mellan korrekt och inkorrekt läsning medför, enligt 
Christian Mehrstam (2009), ett synsätt att texten uppenbarar sig likadant för alla Christian Mehrstam (2009), ett synsätt att texten uppenbarar sig likadant för alla 
läsare, vilket han är kritisk till. Mehrstam ser fler förklaringar till skilda tolkningar av läsare, vilket han är kritisk till. Mehrstam ser fler förklaringar till skilda tolkningar av 
en text än det Culler (1975) förklarar som icke-internaliserade konventioner och Torell en text än det Culler (1975) förklarar som icke-internaliserade konventioner och Torell 
(2002) som obalans mellan delkompetenser. Det riktas även kritik mot mätbarheten (2002) som obalans mellan delkompetenser. Det riktas även kritik mot mätbarheten 
av en läsares litterära kompetens. Vibeke Hetmar (2001) menar att kompetensen inte av en läsares litterära kompetens. Vibeke Hetmar (2001) menar att kompetensen inte 
kan uttryckas i till exempel skrift eftersom den endast finns i läsarens inre.kan uttryckas i till exempel skrift eftersom den endast finns i läsarens inre.

Tidigare studier har visat att det ofta kan finnas en inbyggd förväntan på mottagaren Tidigare studier har visat att det ofta kan finnas en inbyggd förväntan på mottagaren 
av läroboken, en förväntan som riskerar att begränsa möjligheterna att i klassrum-av läroboken, en förväntan som riskerar att begränsa möjligheterna att i klassrum-
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met utforska såväl litteraturen som elevernas fulla potential. Med vår undersökning met utforska såväl litteraturen som elevernas fulla potential. Med vår undersökning 
fortsätter vi i föregångarnas fotspår genom att kombinera begreppen modelläsare fortsätter vi i föregångarnas fotspår genom att kombinera begreppen modelläsare 
och litterär kompetens för att ytterligare fördjupa diskussionen om litteratursynen i och litterär kompetens för att ytterligare fördjupa diskussionen om litteratursynen i 
olika läroböcker. Istället för att som, exempelvis Graeske (2015), ta ett helhetsgrepp olika läroböcker. Istället för att som, exempelvis Graeske (2015), ta ett helhetsgrepp 
på litteratur och läsning i läroböcker för yrkes- respektive högskoleförberedande pro-på litteratur och läsning i läroböcker för yrkes- respektive högskoleförberedande pro-
gram, vill vi gå på djupet med de ovan nämnda teoretiska perspektiven, för att visa gram, vill vi gå på djupet med de ovan nämnda teoretiska perspektiven, för att visa 
hur de kan vara användbara även för lärare som analyserar läroböcker för använd-hur de kan vara användbara även för lärare som analyserar läroböcker för använd-
ning i sina klasser.ning i sina klasser.

Teoretiska utgångspunkter och centrala begreppTeoretiska utgångspunkter och centrala begrepp
Vår undersökning, som är en komparation av två läroböcker för gymnasieskolan, Vår undersökning, som är en komparation av två läroböcker för gymnasieskolan, 
kombinerar begreppet modelläsare med begreppet litterär kompetens. Därigenom kombinerar begreppet modelläsare med begreppet litterär kompetens. Därigenom 
kan vi synliggöra inte bara vilken mottagare som finns underförstådd utan också kan vi synliggöra inte bara vilken mottagare som finns underförstådd utan också 
vad man som lärare kan förvänta sig av denna mottagare och vilka möjligheter och vad man som lärare kan förvänta sig av denna mottagare och vilka möjligheter och 
begränsningar som därmed finns implicit nedlagda i lärobokens texter och uppgifter.begränsningar som därmed finns implicit nedlagda i lärobokens texter och uppgifter.

ModelläsareModelläsare

Umberto Eco (1993) definierar begreppet modelläsare utifrån ett perspektiv där läsa-Umberto Eco (1993) definierar begreppet modelläsare utifrån ett perspektiv där läsa-
ren ses som medskapare av texten. Detta utgångsläge ställer krav på utformningen ren ses som medskapare av texten. Detta utgångsläge ställer krav på utformningen 
av texten och enligt Eco (s. 125) måste författaren ”förutse en modelläsare som är av texten och enligt Eco (s. 125) måste författaren ”förutse en modelläsare som är 
kapabel att medverka till aktualiseringen av texten”. Författaren kan göra flera val kapabel att medverka till aktualiseringen av texten”. Författaren kan göra flera val 
som påverkar bilden av modelläsaren. Språk, stil, genre och encyklopedisk kunskap som påverkar bilden av modelläsaren. Språk, stil, genre och encyklopedisk kunskap 
kan vara aspekter som begränsar eller utvecklar bilden av modelläsaren. En model-kan vara aspekter som begränsar eller utvecklar bilden av modelläsaren. En model-
läsare är alltså inte personen som faktiskt läser texten utan en strategi som författare läsare är alltså inte personen som faktiskt läser texten utan en strategi som författare 
kan använda vid producerandet av text. Det är viktigt att göra en distinktion mellan kan använda vid producerandet av text. Det är viktigt att göra en distinktion mellan 
modelläsaren och den verkliga person som läser texten. Genomgående i analysen gör modelläsaren och den verkliga person som läser texten. Genomgående i analysen gör 
vi en skillnad mellan vad som förväntas av eleverna och vad det i sin tur säger om vi en skillnad mellan vad som förväntas av eleverna och vad det i sin tur säger om 
läroböckernas modelläsare. Ecos användande av begreppet modelläsare gäller främst läroböckernas modelläsare. Ecos användande av begreppet modelläsare gäller främst 
skönlitteratur. Vi har dock valt att använda det i ett annat syfte genom att applicera skönlitteratur. Vi har dock valt att använda det i ett annat syfte genom att applicera 
det vid vår analys av läroböcker, ett grepp som även exempelvis Lilja Waltå (2016) och det vid vår analys av läroböcker, ett grepp som även exempelvis Lilja Waltå (2016) och 
Skillermark (2020) tidigare har använt.Skillermark (2020) tidigare har använt.

Litterär kompetensLitterär kompetens

Den teoretiska utgångspunkten i vår undersökning är den modell för litterär kom-Den teoretiska utgångspunkten i vår undersökning är den modell för litterär kom-
petens som Örjan Torell (2002) presenterar. Litterär kompetens innebär enligt Torell petens som Örjan Torell (2002) presenterar. Litterär kompetens innebär enligt Torell 
en balans mellan tre delkompetenser som kretsar runt ett dialogiskt centrum. Det en balans mellan tre delkompetenser som kretsar runt ett dialogiskt centrum. Det 
dialogiska centrumet visar att det sker en kommunikation mellan texten och läsaren. dialogiska centrumet visar att det sker en kommunikation mellan texten och läsaren. 
De tre delkompetenserna är konstitutionell kompetens, performanskompetens och De tre delkompetenserna är konstitutionell kompetens, performanskompetens och 
literary transfer-kompetens. Den konstitutionella kompetensen beskriver Torell  som literary transfer-kompetens. Den konstitutionella kompetensen beskriver Torell  som 
människans medfödda förmåga att skapa fiktion. Denna förmåga är varken inlärd människans medfödda förmåga att skapa fiktion. Denna förmåga är varken inlärd 
eller påverkad av sociala faktorer. Performanskompetensen innebär att läsaren kan eller påverkad av sociala faktorer. Performanskompetensen innebär att läsaren kan 
uppmärksamma sådant som intrig, tema, skildring av karaktärer, komposition och uppmärksamma sådant som intrig, tema, skildring av karaktärer, komposition och 
berättarteknik i litterära texter. Till skillnad från den konstitutionella kompetensen berättarteknik i litterära texter. Till skillnad från den konstitutionella kompetensen 
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är performanskompetensen en inlärd förmåga som innebär att läsaren kan analysera är performanskompetensen en inlärd förmåga som innebär att läsaren kan analysera 
och förstå olika strukturella aspekter i litterära texter. Torell menar att performans-och förstå olika strukturella aspekter i litterära texter. Torell menar att performans-
kompetensen är konventionsstyrd och därmed går det att se likheter med Cullers kompetensen är konventionsstyrd och därmed går det att se likheter med Cullers 
(2011) definition av litterär kompetens. Den tredje och sista delkompetensen är li-(2011) definition av litterär kompetens. Den tredje och sista delkompetensen är li-
terary transfer-kompetensen. Den tar utgångspunkt i läsarens förmåga att koppla terary transfer-kompetensen. Den tar utgångspunkt i läsarens förmåga att koppla 
innehållsliga aspekter i en litterär text till sig själv och sina erfarenheter.innehållsliga aspekter i en litterär text till sig själv och sina erfarenheter.

Torell (2002) menar att den modell han presenterar är fördelaktig för att kunna Torell (2002) menar att den modell han presenterar är fördelaktig för att kunna 
mäta och kategorisera kvaliteten av läsning. Läsning som uppnår hög kvalitet är så-mäta och kategorisera kvaliteten av läsning. Läsning som uppnår hög kvalitet är så-
ledes läsning där de tre delkompetenserna är i balans. I vår undersökning använder ledes läsning där de tre delkompetenserna är i balans. I vår undersökning använder 
vi begreppen för att utforska om det är någon av de ovan nämnda delkompetenserna vi begreppen för att utforska om det är någon av de ovan nämnda delkompetenserna 
som dominerar i respektive lärobok eller om en balans mellan dem eftersträvas.som dominerar i respektive lärobok eller om en balans mellan dem eftersträvas.

Det stora problemet med kompetensbegreppet är, enligt vårt sätt att se det, inte Det stora problemet med kompetensbegreppet är, enligt vårt sätt att se det, inte 
relaterat till mätbarhet och gradering, utan snarare till litteraturens väsen. Det är relaterat till mätbarhet och gradering, utan snarare till litteraturens väsen. Det är 
inte självklart att receptionen av en text som kan tala till läsaren på flera plan kan inte självklart att receptionen av en text som kan tala till läsaren på flera plan kan 
uttryckas i termer av kompetens. Dessa invändningar till trots menar vi att kom-uttryckas i termer av kompetens. Dessa invändningar till trots menar vi att kom-
petensbegreppet är användbart i en analys av vad uppgifter i en lärobok ställer för petensbegreppet är användbart i en analys av vad uppgifter i en lärobok ställer för 
krav på läsaren. Genom att vi inte fokuserar på verkliga elever utan på den teoretiska krav på läsaren. Genom att vi inte fokuserar på verkliga elever utan på den teoretiska 
modelläsaren undviker vi problematiken med mätbarhet och den kritik som riktats modelläsaren undviker vi problematiken med mätbarhet och den kritik som riktats 
mot att dela in elever i olika kategorier. Vi är inte heller ute efter den dimension av mot att dela in elever i olika kategorier. Vi är inte heller ute efter den dimension av 
litteraturläsning som är själva motivet till att vi läser – upplevelsen – utan intresserar litteraturläsning som är själva motivet till att vi läser – upplevelsen – utan intresserar 
oss för vad läroböckerna styr undervisningen och därmed eleverna mot. I det sam-oss för vad läroböckerna styr undervisningen och därmed eleverna mot. I det sam-
manhanget är kompetensbegreppet ett användbart analysverktyg.manhanget är kompetensbegreppet ett användbart analysverktyg.

Metod, material och avgränsningarMetod, material och avgränsningar
De två läroböcker som analyseras och jämförs i undersökningen är De två läroböcker som analyseras och jämförs i undersökningen är Svenska impulser 1Svenska impulser 1  
(2017) och (2017) och Svenska impulser för yrkesprogrammenSvenska impulser för yrkesprogrammen (2012). Läroböckerna ingår i samma  (2012). Läroböckerna ingår i samma 
serie, är skrivna av samma författare och har en liknande struktur vilket gör att de serie, är skrivna av samma författare och har en liknande struktur vilket gör att de 
lämpar sig för en komparativ analys, där andra aspekter är minimerade. Trots detta lämpar sig för en komparativ analys, där andra aspekter är minimerade. Trots detta 
såg vi en skillnad i läroböckernas texturval och uppgifter. Att det finns en gemensam såg vi en skillnad i läroböckernas texturval och uppgifter. Att det finns en gemensam 
grund men ändå en stor skillnad mellan dem verkade fördelaktigt för vår kommande grund men ändå en stor skillnad mellan dem verkade fördelaktigt för vår kommande 
analys. Urvalet kan därmed betraktas som ett teoretiskt urval (David och Sutton, analys. Urvalet kan därmed betraktas som ett teoretiskt urval (David och Sutton, 
2016). 2016). Svenska impulser 1Svenska impulser 1 är reviderad till en andra upplaga 2017 och är därför några  är reviderad till en andra upplaga 2017 och är därför några 
år nyare än år nyare än Svenska impulser för yrkesprogrammenSvenska impulser för yrkesprogrammen som utkom 2012. Vår avsikt är  som utkom 2012. Vår avsikt är 
inte att kritisera de aktuella läroböckerna, vilka har många förtjänster, utan att dis-inte att kritisera de aktuella läroböckerna, vilka har många förtjänster, utan att dis-
kutera en problematik i ett större perspektiv, med just dessa böcker som exempel. Vi kutera en problematik i ett större perspektiv, med just dessa böcker som exempel. Vi 
undersöker inte heller läroböckerna som helhet utan bara de avsnitt som är tydligt undersöker inte heller läroböckerna som helhet utan bara de avsnitt som är tydligt 
inriktade mot litteraturläsning och -analys.inriktade mot litteraturläsning och -analys.

Svenska impulser 1Svenska impulser 1, skriven av Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson (2017), är , skriven av Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson (2017), är 
en lärobok riktad mot kursen Svenska 1 på gymnasiet. Läroboken är uppdelad i fyra en lärobok riktad mot kursen Svenska 1 på gymnasiet. Läroboken är uppdelad i fyra 
större områden: ”Ordet är ditt”, ”Berättelser omkring oss”, ”Skrivandets hantverk” större områden: ”Ordet är ditt”, ”Berättelser omkring oss”, ”Skrivandets hantverk” 
och ”Olika sidor av språket” där varje område i sin tur är uppdelat i olika kapitel. I vår och ”Olika sidor av språket” där varje område i sin tur är uppdelat i olika kapitel. I vår 
undersökning ingår området ”Berättelser omkring oss” då det behandlar skönlittera-undersökning ingår området ”Berättelser omkring oss” då det behandlar skönlittera-
tur. Området är uppdelat i tre kapitel. Det första kapitlet, ”Litteraturen och läsaren”, tur. Området är uppdelat i tre kapitel. Det första kapitlet, ”Litteraturen och läsaren”, 
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behandlar skönlitteratur i form av romaner, läsaren och förhållandet mellan läsaren behandlar skönlitteratur i form av romaner, läsaren och förhållandet mellan läsaren 
och litteraturen. Det andra kapitlet i området är ”Novellen”. Här ges eleverna en in-och litteraturen. Det andra kapitlet i området är ”Novellen”. Här ges eleverna en in-
blick i vad som kännetecknar en novell. ”Poesi” är det sista kapitlet i området och det blick i vad som kännetecknar en novell. ”Poesi” är det sista kapitlet i området och det 
handlar om dikter och analyser av dem. Varje kapitel avslutas med en större uppgift handlar om dikter och analyser av dem. Varje kapitel avslutas med en större uppgift 
där eleverna kan visa vad de har lärt sig. Dessa uppgifter kallas för ”Gå på djupet”. Det där eleverna kan visa vad de har lärt sig. Dessa uppgifter kallas för ”Gå på djupet”. Det 
finns även en resursdel i finns även en resursdel i Svenska impulser 1Svenska impulser 1 som innehåller olika analysmallar och  som innehåller olika analysmallar och 
bedömningsmatriser som kan användas till "Gå på djupet"-uppgifterna.bedömningsmatriser som kan användas till "Gå på djupet"-uppgifterna.

Svenska impulser för yrkesprogrammenSvenska impulser för yrkesprogrammen är skriven av enbart Markstedt (2012). Läro- är skriven av enbart Markstedt (2012). Läro-
boken är uppdelad i fem olika områden: ”Det handlar om dig”, ”Ordet är ditt”, ”Den boken är uppdelad i fem olika områden: ”Det handlar om dig”, ”Ordet är ditt”, ”Den 
sköna litteraturen”, ”Från tanke till text” och ”Svenska på olika sätt”. Vi har valt att sköna litteraturen”, ”Från tanke till text” och ”Svenska på olika sätt”. Vi har valt att 
utgå från området ”Den sköna litteraturen” i undersökningen då det huvudsakligen utgå från området ”Den sköna litteraturen” i undersökningen då det huvudsakligen 
behandlar skönlitteratur. Området är i sin tur uppdelat i fyra delar med liknande behandlar skönlitteratur. Området är i sin tur uppdelat i fyra delar med liknande 
uppdelning som i uppdelning som i Svenska impulser 1Svenska impulser 1. ”Du som läsare” behandlar romaner, ”Novellen” . ”Du som läsare” behandlar romaner, ”Novellen” 
och ”Poesi” handlar om noveller och dikter, samt analys av dessa. Området har även och ”Poesi” handlar om noveller och dikter, samt analys av dessa. Området har även 
med ett kapitel som heter ”Att skriva berättelser”, vilket fokuserar på att med ett kapitel som heter ”Att skriva berättelser”, vilket fokuserar på att skrivaskriva fiktiva  fiktiva 
texter och har därför inte varit relevant i vår undersökning. Varje kapitel avslutas se-texter och har därför inte varit relevant i vår undersökning. Varje kapitel avslutas se-
dan med en större slutuppgift, som även här kallas för ”Gå på djupet”. Analysmallar dan med en större slutuppgift, som även här kallas för ”Gå på djupet”. Analysmallar 
presenteras vid "Gå på djupet"-uppgifterna.presenteras vid "Gå på djupet"-uppgifterna.

Det finns flera likheter mellan läroböckernas struktur. De har båda ett område som Det finns flera likheter mellan läroböckernas struktur. De har båda ett område som 
främst handlar om skönlitteratur, vilka i sin tur innehåller kapitel om romaner, no-främst handlar om skönlitteratur, vilka i sin tur innehåller kapitel om romaner, no-
veller och poesi. Kapitlen i båda läroböckerna avslutas med en eller flera slutuppgif-veller och poesi. Kapitlen i båda läroböckerna avslutas med en eller flera slutuppgif-
ter, "Gå på djupet".ter, "Gå på djupet".

AnalysmetodAnalysmetod
Vi har vid analysen av läroböckerna främst utgått från en tematisk analys (Braun & Vi har vid analysen av läroböckerna främst utgått från en tematisk analys (Braun & 
Clarke, 2006). Vi började med att läsa igenom och bearbeta vårt material för att skapa Clarke, 2006). Vi började med att läsa igenom och bearbeta vårt material för att skapa 
en överblick. Under de första genomläsningarna av läroböckerna förde vi också stöd-en överblick. Under de första genomläsningarna av läroböckerna förde vi också stöd-
anteckningar över vad vi såg i materialet. Utifrån läsningen antecknades nyckelord anteckningar över vad vi såg i materialet. Utifrån läsningen antecknades nyckelord 
och andra övergripande tankar som vi använde för att sammanfatta resultatet av de och andra övergripande tankar som vi använde för att sammanfatta resultatet av de 
första genomläsningarna. Dessa handlade om de övergripande skillnader och likhe-första genomläsningarna. Dessa handlade om de övergripande skillnader och likhe-
ter vi fann i vårt material (David & Sutton, 2016). Nyckelorden sammanfördes sedan ter vi fann i vårt material (David & Sutton, 2016). Nyckelorden sammanfördes sedan 
till koder och kategorier. Undersökningen fortskred därefter i flera led. Vi började till koder och kategorier. Undersökningen fortskred därefter i flera led. Vi började 
kategorisera koderna i olika, mer övergripande teman och prövade olika alternativ. kategorisera koderna i olika, mer övergripande teman och prövade olika alternativ. 
Eftersom vi gick in i undersökningen brett och utan direkta hypoteser fick arbetet Eftersom vi gick in i undersökningen brett och utan direkta hypoteser fick arbetet 
med våra teman omarbetas flera gånger (Braun & Clarke, 2006). Denna kategorise-med våra teman omarbetas flera gånger (Braun & Clarke, 2006). Denna kategorise-
ring ledde fram till att vi kunde fastslå två övergripande kategorier i relation till be-ring ledde fram till att vi kunde fastslå två övergripande kategorier i relation till be-
greppet modelläsare. I likhet med Lilja Waltå (2017) är begreppet både en teoretisk greppet modelläsare. I likhet med Lilja Waltå (2017) är begreppet både en teoretisk 
utgångspunkt och ett analysredskap. Vi vill, på samma sätt som Lilja Waltå, undersö-utgångspunkt och ett analysredskap. Vi vill, på samma sätt som Lilja Waltå, undersö-
ka vilka förväntningar som finns på läsaren i läroböcker, men lägger till den kompa-ka vilka förväntningar som finns på läsaren i läroböcker, men lägger till den kompa-
rativa aspekten genom att jämföra vilka likheter och skillnader det finns i förväntan rativa aspekten genom att jämföra vilka likheter och skillnader det finns i förväntan 
på elever från olika typer av gymnasieprogram. Kategoriseringen utifrån begreppet på elever från olika typer av gymnasieprogram. Kategoriseringen utifrån begreppet 
modelläsare resulterade i skapande av de två kategorierna modelläsare resulterade i skapande av de två kategorierna den analytiska och struktu-den analytiska och struktu-
rerade rerade modelläsaren, som framträder i läroboken för högskoleförberedande program, modelläsaren, som framträder i läroboken för högskoleförberedande program, 
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samt samt den kreativa och nyskapandeden kreativa och nyskapande modelläsaren, som främst framträder i läroboken  modelläsaren, som främst framträder i läroboken 
för yrkesförberedande program.för yrkesförberedande program.

I nästa skede undersökte vi i vilken mån våra kategorier kunde jämföras med tidi-I nästa skede undersökte vi i vilken mån våra kategorier kunde jämföras med tidi-
gare etablerade begrepp inom området litterär kompetens. Den förväntan på läsaren gare etablerade begrepp inom området litterär kompetens. Den förväntan på läsaren 
som finns inbyggd i respektive lärobok förutsätter också en viss litterär kompetens som finns inbyggd i respektive lärobok förutsätter också en viss litterär kompetens 
hos mottagaren och vi ville undersöka om och i så fall hur, denna skilde sig åt mellan hos mottagaren och vi ville undersöka om och i så fall hur, denna skilde sig åt mellan 
de två böckerna. Vi gick naturligtvis in i arbetet med en viss förkunskap avseende ti-de två böckerna. Vi gick naturligtvis in i arbetet med en viss förkunskap avseende ti-
digare forskning och teoretiska utgångspunkter. Vi hade dock ingen hypotes om vad digare forskning och teoretiska utgångspunkter. Vi hade dock ingen hypotes om vad 
analysen skulle visa och under analysen av läroböckerna upptäcktes aspekter som analysen skulle visa och under analysen av läroböckerna upptäcktes aspekter som 
gick bortom vår tidigare kunskap. Vi varvade alltså våra nya upptäckter med det vi gick bortom vår tidigare kunskap. Vi varvade alltså våra nya upptäckter med det vi 
redan hade kunskap om sedan innan.redan hade kunskap om sedan innan.

I undersökningen används endast två läroböcker, vilket kan ses som en alltför snäv I undersökningen används endast två läroböcker, vilket kan ses som en alltför snäv 
avgränsning. Att inte analysera fler böcker har dock möjliggjort en mer djupgående avgränsning. Att inte analysera fler böcker har dock möjliggjort en mer djupgående 
analys av materialet. Att böckerna är skrivna av samma författare innebär också att analys av materialet. Att böckerna är skrivna av samma författare innebär också att 
det går att undersöka litteratursynen i relation till målgrupp istället för i relation det går att undersöka litteratursynen i relation till målgrupp istället för i relation 
till författare. Vad gäller analysmetod, framhäver Victoria Braun och Victoria Clarke till författare. Vad gäller analysmetod, framhäver Victoria Braun och Victoria Clarke 
(2006) att den tematiska analysen är väldigt flexibel, något som kan ses som både (2006) att den tematiska analysen är väldigt flexibel, något som kan ses som både 
dess fördel och nackdel. Flexibiliteten är fördelaktig då både likheter och skillnader dess fördel och nackdel. Flexibiliteten är fördelaktig då både likheter och skillnader 
i data kan synliggöras samt att oförutsägbara delar i analysen får utrymme i under-i data kan synliggöras samt att oförutsägbara delar i analysen får utrymme i under-
sökningen. Däremot finns det en risk att analysen av data inte blir tillräckligt kon-sökningen. Däremot finns det en risk att analysen av data inte blir tillräckligt kon-
centrerad och därmed försvårar urvalet för forskaren. De grundläggande teoretiska centrerad och därmed försvårar urvalet för forskaren. De grundläggande teoretiska 
utgångspunkterna för vår undersökning bidrog dock till att vi koncentrerade analy-utgångspunkterna för vår undersökning bidrog dock till att vi koncentrerade analy-
sen. Den tematiska analysmetoden gav oss möjlighet att gå in i undersökningen med sen. Den tematiska analysmetoden gav oss möjlighet att gå in i undersökningen med 
en teoretisk utgångspunkt men ändå vara öppna för nya perspektiv på vägen, vilket en teoretisk utgångspunkt men ändå vara öppna för nya perspektiv på vägen, vilket 
vi anser fördjupade analysen.vi anser fördjupade analysen.

ResultatResultat
Både Både Svenska impulser 1Svenska impulser 1 och  och Svenska impulser för yrkesprogrammenSvenska impulser för yrkesprogrammen är skrivna för att  är skrivna för att 
användas i gymnasiets kurs svenska 1. Skolverket (2011) skriver att undervisningen i användas i gymnasiets kurs svenska 1. Skolverket (2011) skriver att undervisningen i 
svenska bland annat ska "leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlit-svenska bland annat ska "leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlit-
teratur […] som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, teratur […] som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 
livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tanke-livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tanke-
sätt och öppna för nya perspektiv.” (Skolverket, 2011). Den här synen på skönlitteratur sätt och öppna för nya perspektiv.” (Skolverket, 2011). Den här synen på skönlitteratur 
är något som speglas i är något som speglas i Svenska impulser 1Svenska impulser 1 och  och Svenska impulser för yrkesprogrammenSvenska impulser för yrkesprogrammen..

I inledningen till kapitlet ”Litteraturen och läsaren” i I inledningen till kapitlet ”Litteraturen och läsaren” i Svenska impulser 1Svenska impulser 1 står det: står det:

Att läsa är ett sätt att utforska världen. Genom skönlitteraturen får du möjlighet att Att läsa är ett sätt att utforska världen. Genom skönlitteraturen får du möjlighet att 
uppleva tillvaron som andra upplever den – du ser med andras ögon. Men att läsa kan uppleva tillvaron som andra upplever den – du ser med andras ögon. Men att läsa kan 
också vara ett sätt att utforska sig själv. Varje berättelse behöver en läsare, och det är i också vara ett sätt att utforska sig själv. Varje berättelse behöver en läsare, och det är i 
mötet mellan dig och texten som litteraturen får liv och blir meningsfull. (Markstedt mötet mellan dig och texten som litteraturen får liv och blir meningsfull. (Markstedt 
& Eriksson, 2017, s. 44).& Eriksson, 2017, s. 44).
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Även i Även i Svenska impulser för yrkesprogrammenSvenska impulser för yrkesprogrammen är syftet att ge läsaren ett vidgat per- är syftet att ge läsaren ett vidgat per-
spektiv på sig själv, andra människor och världen. I kapitlet ”Du som läsare” framgår spektiv på sig själv, andra människor och världen. I kapitlet ”Du som läsare” framgår 
det att:det att:

Genom litteraturen får du möjlighet att uppleva världen så som andra upplever den. Genom litteraturen får du möjlighet att uppleva världen så som andra upplever den. 
När du läser en roman eller novell smyger du dig in i andra människors liv och får När du läser en roman eller novell smyger du dig in i andra människors liv och får 
ta del av deras verklighet. Du skaffar dig inblickar i deras sätt att tänka, känna och ta del av deras verklighet. Du skaffar dig inblickar i deras sätt att tänka, känna och 
värdera. (Markstedt, 2012, s. 115).värdera. (Markstedt, 2012, s. 115).

Skönlitteraturen har enligt läroboken flera syften. Läsaren ska dels få möjlighet att Skönlitteraturen har enligt läroboken flera syften. Läsaren ska dels få möjlighet att 
lära känna sig själv, dels använda skönlitteraturen för att utforska andra människors lära känna sig själv, dels använda skönlitteraturen för att utforska andra människors 
perspektiv och därmed få ett vidgat perspektiv på världen. I perspektiv och därmed få ett vidgat perspektiv på världen. I Svenska impulser 1Svenska impulser 1 fram- fram-
går det även att ”[d]et viktigaste är alltid att skapa en så bra historia som möjligt – att går det även att ”[d]et viktigaste är alltid att skapa en så bra historia som möjligt – att 
beröra läsaren och väcka känslor” (2017, s. 50). Skönlitteraturen ska alltså även syfta beröra läsaren och väcka känslor” (2017, s. 50). Skönlitteraturen ska alltså även syfta 
till att beröra läsaren på en känslomässig nivå.till att beröra läsaren på en känslomässig nivå.

Synen på förhållandet mellan text och läsare beskrivs på liknande sätt i Synen på förhållandet mellan text och läsare beskrivs på liknande sätt i Svenska Svenska 
impulser för yrkesprogrammenimpulser för yrkesprogrammen::

Det är genom dig som personerna i berättelserna får liv. I läsningen förvandlas bok-Det är genom dig som personerna i berättelserna får liv. I läsningen förvandlas bok-
stäverna på pappret till människor, landskap, städer. Dina inre bilder av hur dessa stäverna på pappret till människor, landskap, städer. Dina inre bilder av hur dessa 
människor och miljöer ser ut kan mycket väl skilja sig från andra läsares. Därför kan människor och miljöer ser ut kan mycket väl skilja sig från andra läsares. Därför kan 
man säga att du som läsare är medskapare av berättelsen. (Markstedt, 2012, s. 118)man säga att du som läsare är medskapare av berättelsen. (Markstedt, 2012, s. 118)

I båda fallen framstår läsaren som medskapare av berättelsen, vilket kan jämföras I båda fallen framstår läsaren som medskapare av berättelsen, vilket kan jämföras 
med den transaktionsteori som Louise M. Rosenblatt (1982) presenterar. Läsningen med den transaktionsteori som Louise M. Rosenblatt (1982) presenterar. Läsningen 
ses som en transaktion mellan läsaren och texten där båda parter bidrar till menings-ses som en transaktion mellan läsaren och texten där båda parter bidrar till menings-
skapandet. Läsningen är alltså en tvåvägsprocess där textens utformning och ord till-skapandet. Läsningen är alltså en tvåvägsprocess där textens utformning och ord till-
sammans med läsarens egna erfarenheter skapar mening. En skillnad är att detta sammans med läsarens egna erfarenheter skapar mening. En skillnad är att detta 
förhållande i förhållande i Svenska impulser för yrkesprogrammenSvenska impulser för yrkesprogrammen uttrycks explicit, medan det i  uttrycks explicit, medan det i 
Svenska impulser 1Svenska impulser 1 uttrycks implicit. uttrycks implicit.

ModelläsareModelläsare
En aspekt på modelläsare framträder vid analys av det texturval som gjorts för res-En aspekt på modelläsare framträder vid analys av det texturval som gjorts för res-
pektive bok. I båda läroböckerna finns områden som behandlar klassisk litteratur pektive bok. I båda läroböckerna finns områden som behandlar klassisk litteratur 
men urvalet och framställningen av de skönlitterära verken samt tillhörande uppgif-men urvalet och framställningen av de skönlitterära verken samt tillhörande uppgif-
ter skiljer sig åt.ter skiljer sig åt.

I I Svenska impulser 1Svenska impulser 1 framhävs flera av August Strindbergs verk som så kallade klas- framhävs flera av August Strindbergs verk som så kallade klas-
siker och Strindberg är den författare som främst får illustrera begreppet klassiker i siker och Strindberg är den författare som främst får illustrera begreppet klassiker i 
denna lärobok. Textutdraget som presenteras är Strindbergs novell denna lärobok. Textutdraget som presenteras är Strindbergs novell Ett halvt ark pap-Ett halvt ark pap-
perper. I marginalen av texten finns nyckelord och förklaringar av den dramaturgiska . I marginalen av texten finns nyckelord och förklaringar av den dramaturgiska 
kurvan. Till novellen finns också en ordlista över svåra och äldre ord. Uppgiften som kurvan. Till novellen finns också en ordlista över svåra och äldre ord. Uppgiften som 
hör till novellen går ut på att samtala om det lästa utifrån följande frågor:hör till novellen går ut på att samtala om det lästa utifrån följande frågor:
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1. 1. Vad handlar novellen om? Sammanfatta handlingen med några meningar.Vad handlar novellen om? Sammanfatta handlingen med några meningar.

2. 2. Vad berättar rubriken om innehållet?Vad berättar rubriken om innehållet?

3. 3. Hur inleds novellen? Är detta ett exempel på in medias res?Hur inleds novellen? Är detta ett exempel på in medias res?

4. 4. Flera personer nämns i novellen. Leta upp följande personer och fundera över Flera personer nämns i novellen. Leta upp följande personer och fundera över 
vad det är som händer i berättelsen när de kommer in i handlingen:vad det är som händer i berättelsen när de kommer in i handlingen:

a. a. hyrkuskenhyrkusken

b. b. möbelhandlaren och tapetserarenmöbelhandlaren och tapetseraren

c. c. en vänen vän

d. d. ”Frun”, Doktor L och svärmodern”Frun”, Doktor L och svärmodern

e. e. jungfrunjungfrun

5. 5. Vilken bild får du av ”våningen” där mannen och Alice bott? Vilka andra plat-Vilken bild får du av ”våningen” där mannen och Alice bott? Vilka andra plat-
ser i staden nämns i novellen?ser i staden nämns i novellen?

6. 6. Vad har novellen för berättarperspektiv?Vad har novellen för berättarperspektiv?

7. 7. Novellen innehåller många ålderdomliga ord som inte används längre. Ge Novellen innehåller många ålderdomliga ord som inte används längre. Ge 
några exempel.några exempel.

8. 8. Kan du hitta några exempel på bildspråk i novellen?Kan du hitta några exempel på bildspråk i novellen?

9. 9. Har novellen ett budskap? Vad är det för budskap, i så fall? (Markstedt & Er-Har novellen ett budskap? Vad är det för budskap, i så fall? (Markstedt & Er-
iksson, 2017, s. 83).iksson, 2017, s. 83).

Frågorna är starkt kopplade till novellens form och innehåll. Eleverna ska diskutera Frågorna är starkt kopplade till novellens form och innehåll. Eleverna ska diskutera 
novellens handling, dess karaktärer, miljöer och budskap. Diskussionen ska även novellens handling, dess karaktärer, miljöer och budskap. Diskussionen ska även 
innefatta en analys av berättarperspektivet samt språket, så som äldre ord och bild-innefatta en analys av berättarperspektivet samt språket, så som äldre ord och bild-
språk. Modelläsaren som framträder har alltså kunskap om olika analytiska begrepp, språk. Modelläsaren som framträder har alltså kunskap om olika analytiska begrepp, 
till exempel till exempel in medias res in medias res (i händelsernas mitt) och olika berättarperspektiv och ka-(i händelsernas mitt) och olika berättarperspektiv och ka-
raktärsbeskrivningar, samt kan utläsa ett budskap. Det antas också att modelläsaren raktärsbeskrivningar, samt kan utläsa ett budskap. Det antas också att modelläsaren 
är i behov av stöttning i läsningen, med tanke på kommentarerna i marginalen och är i behov av stöttning i läsningen, med tanke på kommentarerna i marginalen och 
ordlistan.ordlistan.

I I Svenska impulser för yrkesprogrammenSvenska impulser för yrkesprogrammen står det att klassisk litteratur ofta lever  står det att klassisk litteratur ofta lever 
vidare i andra former. Klassiska litterära verk kan ligga till grund för till exempel fil-vidare i andra former. Klassiska litterära verk kan ligga till grund för till exempel fil-
mer, datorspel, dramatiseringar eller tecknade serier. Istället för Strindberg som ett mer, datorspel, dramatiseringar eller tecknade serier. Istället för Strindberg som ett 
exempel på klassiker presenteras i exempel på klassiker presenteras i Svenska impulser för yrkesprogrammenSvenska impulser för yrkesprogrammen ett utdrag  ett utdrag 
ur ett seriealbum och en del av ur ett seriealbum och en del av FrankensteinFrankenstein i form av en seriestripp. Utdraget börjar  i form av en seriestripp. Utdraget börjar 
i texten där varelsen fått liv. Uppgiften som hör till seriestrippen handlar om att sam-i texten där varelsen fått liv. Uppgiften som hör till seriestrippen handlar om att sam-
tala utifrån flera frågor:tala utifrån flera frågor:
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1. 1. Hur ser det ut i Victors laboratorium? Vad får du för bild av honom genom att Hur ser det ut i Victors laboratorium? Vad får du för bild av honom genom att 
studera hur hans labb ser ut?studera hur hans labb ser ut?

2. 2. Hur ser varelsen ut?Hur ser varelsen ut?

3. 3. Hur reagerar Victor när varelsen vaknar till liv?Hur reagerar Victor när varelsen vaknar till liv?

4. 4. Hur kan man förstå hans reaktion? Han har offrat allt i två år för att lyckas. Hur kan man förstå hans reaktion? Han har offrat allt i två år för att lyckas. 
Varför blir han inte glad?Varför blir han inte glad?

5. 5. Ge exempel på hur tecknaren varierar sitt berättande genom att växla mellan Ge exempel på hur tecknaren varierar sitt berättande genom att växla mellan 
helbilder och närbilder. Vilken effekt skapar de olika bildutsnitten? (Mark-helbilder och närbilder. Vilken effekt skapar de olika bildutsnitten? (Mark-
stedt, 2012, s. 125).stedt, 2012, s. 125).

Frågorna är kopplade till textens form och innehåll med tanke på att beskrivningar Frågorna är kopplade till textens form och innehåll med tanke på att beskrivningar 
av karaktärer och miljöer efterfrågas. Eftersom seriestrippen till största del innehål-av karaktärer och miljöer efterfrågas. Eftersom seriestrippen till största del innehål-
ler bilder och samtalet också ska kretsa kring vilken effekt bilderna ger, blir analysen ler bilder och samtalet också ska kretsa kring vilken effekt bilderna ger, blir analysen 
även kopplad till bilderna utöver den tryckta texten. Detta syns tydligt i fråga 5 i upp-även kopplad till bilderna utöver den tryckta texten. Detta syns tydligt i fråga 5 i upp-
giften om seriestrippen av giften om seriestrippen av FrankensteinFrankenstein. Eleverna ska alltså kunna läsa och analysera . Eleverna ska alltså kunna läsa och analysera 
både text och bild. Den modelläsare som framträder i både text och bild. Den modelläsare som framträder i Svenska impulser för yrkespro-Svenska impulser för yrkespro-
grammengrammen ska därmed kunna tillägna sig en klassisk skönlitterär text genom att ana- ska därmed kunna tillägna sig en klassisk skönlitterär text genom att ana-
lysera den tryckta texten, men framför allt genom att analysera de bilder som visas i lysera den tryckta texten, men framför allt genom att analysera de bilder som visas i 
seriestrippen. Modelläsaren antas alltså ha kunskaper om att analysera multimodala seriestrippen. Modelläsaren antas alltså ha kunskaper om att analysera multimodala 
texter där text och bild samspelar.texter där text och bild samspelar.

Eleverna som använder respektive lärobok förväntas tillägna sig klassiska verk, men Eleverna som använder respektive lärobok förväntas tillägna sig klassiska verk, men 
i olika format. Den modelläsare som framträder vid analysen av i olika format. Den modelläsare som framträder vid analysen av Svenska impulser 1Svenska impulser 1  
har viss analytisk kunskap eftersom denne förväntas kunna föra ett textnära samtal har viss analytisk kunskap eftersom denne förväntas kunna föra ett textnära samtal 
om den lästa texten med hjälp av olika begrepp. Den modelläsare som framträder om den lästa texten med hjälp av olika begrepp. Den modelläsare som framträder 
vid analysen av vid analysen av Svenska impulser för yrkesprogrammenSvenska impulser för yrkesprogrammen har även den en viss textnära  har även den en viss textnära 
analytisk kunskap, men kan utöver det även analysera multimodala texter. Modellä-analytisk kunskap, men kan utöver det även analysera multimodala texter. Modellä-
saren av saren av Svenska impulser för yrkesprogrammenSvenska impulser för yrkesprogrammen bör ha lättare att tillägna sig klassisk  bör ha lättare att tillägna sig klassisk 
litteratur genom en seriestripp. Å ena sidan kanske det är lättare, under förutsättning litteratur genom en seriestripp. Å ena sidan kanske det är lättare, under förutsättning 
att det ligger närmare dennes egna läserfarenheter, å andra sidan läggs ytterligare en att det ligger närmare dennes egna läserfarenheter, å andra sidan läggs ytterligare en 
aspekt in i läsningen – alltså att kunna läsa multimodala texter och bilder – vilket kan aspekt in i läsningen – alltså att kunna läsa multimodala texter och bilder – vilket kan 
göra att läsningen blir mer komplex.göra att läsningen blir mer komplex.

Det finns i de två läroböckerna också olika mallar för analys av skönlitterära texter. Det finns i de två läroböckerna också olika mallar för analys av skönlitterära texter. 
Mallen i Mallen i Svenska impulser 1Svenska impulser 1 (s. 276) framgår i en resursdel som presenteras i slutet av  (s. 276) framgår i en resursdel som presenteras i slutet av 
läroboken. Den analysmall som presenteras i läroboken. Den analysmall som presenteras i Svenska impulser för yrkesprogrammenSvenska impulser för yrkesprogrammen  
(s. 126) finns i samband med kapitlets slutuppgift ”Gå på djupet”. I tabell 1 presenteras (s. 126) finns i samband med kapitlets slutuppgift ”Gå på djupet”. I tabell 1 presenteras 
sammanställning av frågorna i de två analysmallarna. Den första frågan i respektive sammanställning av frågorna i de två analysmallarna. Den första frågan i respektive 
kolumn framställs i läroböckerna som en huvudfråga och de efterkommande är följd-kolumn framställs i läroböckerna som en huvudfråga och de efterkommande är följd-
frågor. Huvudfrågorna har fetmarkerats för ökad tydlighet.frågor. Huvudfrågorna har fetmarkerats för ökad tydlighet.
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Tabell 1.Tabell 1.

Jämförelse av analysmallar i de två läroböckerna.Jämförelse av analysmallar i de två läroböckerna.

Det finns både likheter och skillnader mellan analysmallarna. För det första är frågor-Det finns både likheter och skillnader mellan analysmallarna. För det första är frågor-
na starkt kopplade till det lästa verket vilket signalerar att analysen ska vara textnära. na starkt kopplade till det lästa verket vilket signalerar att analysen ska vara textnära. 
För det andra är de flesta frågorna kopplade till textens form och innehåll. Eleverna För det andra är de flesta frågorna kopplade till textens form och innehåll. Eleverna 
ska utföra en analys av ett läst verk där fokus ligger på textens innehåll och form ut-ska utföra en analys av ett läst verk där fokus ligger på textens innehåll och form ut-
efter en särskild struktur och frågor. Det finns även flera skillnader mellan mallarna efter en särskild struktur och frågor. Det finns även flera skillnader mellan mallarna 
vilket synliggör skillnader mellan de modelläsare som impliceras i läroböckerna. Mo-vilket synliggör skillnader mellan de modelläsare som impliceras i läroböckerna. Mo-

Tabell 1. Analysmallar  

Kategori Svenska impulser 1 Svenska impulser för yrkesprogrammen 
1. Samman-
fatta 

Vad handlar berättelsen om? 
Sammanfatta handlingen med några 
meningar. 

- 

2. Karaktärer Vilka handlar berättelsen om? Vem är 
huvudperson? Vilka är de viktigaste 
bipersonerna? Vilka egenskaper, 
drivkrafter och problem har personerna? 
Vad ha de för relationer? Förändras de på 
något sätt? Hur och varför? 

Vilka handlar det om? Vilka personer 
handlar romanen om? Hur är de och 
vilka relationer har de till varandra? 
Vem är huvudpersonen? Hur förändras 
han eller hon under berättelsens gång? 

3. Språk och 
stil 
 

Hur är berättelsen skriven? Är språket 
enkelt och vardagligt eller förekommer 
det många svåra ord? Är beskrivningarna 
detaljerade? Finns det bildspråk? 

Hur är boken skriven? Hur är språket i 
boken? Är det gammalmodigt eller 
modernt? Förekommer mycket talspråk? 
Är boken svår- eller lättläst? 
 

4. Miljö Var utspelar sig berättelsen? Vad 
utmärker berättelsens miljö? Hur är 
stämningen där och hur verkar 
personerna påverkas av att befinna sig 
där? 

Var utspelar det sig? Var utspelar sig 
romanens händelser? Hur ser miljön 
eller miljöerna ut? Hur påverkar miljön 
personerna i boken? Vilken stämning 
eller atmosfär råder i bokens 
miljö/miljöer? 

5. Tid Hur är berättelsen uppbyggd? Har den 
rak eller bruten kronologi? Förekommer 
parallellhandlingar? Hur väl följer den 
berättarkurvan?  

När utspelar det sig? När utspelar sig 
romanen? Över hur lång tid sträcker sig 
handlingen? Skildras handlingen 
kronologiskt, alltså i tidsföljd, eller 
utspelar den sig i olika tidsplan? 

6. Berättar-
perspektiv 

Vad har berättelsen för 
berättarperspektiv? Vem är det som 
berättar och ur vems perspektiv skildras 
händelserna?  
 

Vem är det som berättar? Vem är 
romanens berättare? Är det en av 
personerna i boken? I så fall är boken 
skriven i jag-form. Böcker kan också 
vara skrivna i tredje person (han eller 
hon). I sådana berättelser kan berättaren 
vara allvetande, vilket innebär att 
berättaren vet allt om alla. 

7. Tema och 
motiv 

Vad är berättelsens tema och vilka är 
de centrala motiven? Vad handlar 
berättelsen om på djupet (tema)? Vilka 
motiv bygger upp temat?  

Vilka är de bärande idéerna? Vilka 
frågor eller problem brottas bokens 
personer med? Hur försöker de lösa 
dessa och hur lyckas de? Vad kan man 
lära sig av boken? 

8. Känslor och 
reaktioner 

Vilka tankar och känslor väcker 
berättelsen hos dig? Vilka iakttagelser 
gör du? Vad anser du att berättelsen har 
att förmedla? Har den ett budskap? Hur 
lyder i så fall det?  

Hur reagerar du på berättelsen? Hur 
reagerade du på boken? Vad var bra och 
vad var mindre bra? Var det något som 
lockade dig att läsa vidare? Vad? 
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delläsaren i delläsaren i Svenska impulser 1Svenska impulser 1 är analytisk och kan använda olika begrepp i flera  är analytisk och kan använda olika begrepp i flera 
delar av sin analys, något som inte är lika framträdande för modelläsaren av delar av sin analys, något som inte är lika framträdande för modelläsaren av Svenska Svenska 
impulser för yrkesprogrammenimpulser för yrkesprogrammen. Begreppsanvändningen säger även något om vilka . Begreppsanvändningen säger även något om vilka 
förkunskaper respektive modelläsare besitter. Modelläsaren av förkunskaper respektive modelläsare besitter. Modelläsaren av Svenska impulser 1Svenska impulser 1 an- an-
tas ha vissa förkunskaper eftersom de begrepp som används i mallen inte förklaras. I tas ha vissa förkunskaper eftersom de begrepp som används i mallen inte förklaras. I 
analysmallen som framgår i analysmallen som framgår i Svenska impulser för yrkesprogrammenSvenska impulser för yrkesprogrammen följs några av frå- följs några av frå-
gorna upp med en förklaring vilket signalerar att modelläsaren saknar förkunskaper.gorna upp med en förklaring vilket signalerar att modelläsaren saknar förkunskaper.

Den litteratursyn som präglar analysmallarna i de båda böckerna ger lite utrymme Den litteratursyn som präglar analysmallarna i de båda böckerna ger lite utrymme 
till att utforska sig själv och världen med tanke på att de är så fokuserade på den skön-till att utforska sig själv och världen med tanke på att de är så fokuserade på den skön-
litterära textens form och innehåll. Analysmallarna ger således en annan bild av vad litterära textens form och innehåll. Analysmallarna ger således en annan bild av vad 
som kan vara det centrala i läsning av skönlitteratur än den som tidigare beskrivits i som kan vara det centrala i läsning av skönlitteratur än den som tidigare beskrivits i 
respektive lärobok, alltså att upptäcka sig själva, andra och världen. Frågorna och ka-respektive lärobok, alltså att upptäcka sig själva, andra och världen. Frågorna och ka-
tegorierna (tabell 1) som handlar om att beskriva textens karaktärer och miljöer kan tegorierna (tabell 1) som handlar om att beskriva textens karaktärer och miljöer kan 
möjligtvis ge inblick i andra människors världar, men detta syfte uttrycks inte explicit möjligtvis ge inblick i andra människors världar, men detta syfte uttrycks inte explicit 
i någon av analysmallarna. Det är även exempelvis bara en av frågorna, kategori 8, i i någon av analysmallarna. Det är även exempelvis bara en av frågorna, kategori 8, i 
båda läroböckerna, som fokuserar på känslan som uppstår vid läsningen, trots att det båda läroböckerna, som fokuserar på känslan som uppstår vid läsningen, trots att det 
beskrivs som ett huvudsakligt syfte med skönlitteratur i beskrivs som ett huvudsakligt syfte med skönlitteratur i Svenska impulser 1Svenska impulser 1..

De kapitel i läroböckerna som behandlar skönlitteratur avslutas, som nämnts, med De kapitel i läroböckerna som behandlar skönlitteratur avslutas, som nämnts, med 
så kallade "Gå på djupet"-uppgifter. Det finns således en "Gå på djupet"-uppgift som så kallade "Gå på djupet"-uppgifter. Det finns således en "Gå på djupet"-uppgift som 
tillhör kapitlet som behandlar romaner, en som tillhör kapitlet om noveller och en tillhör kapitlet som behandlar romaner, en som tillhör kapitlet om noveller och en 
uppgift som tillhör poesikapitlet i respektive lärobok. Vår analys av "Gå på djupet"-uppgift som tillhör poesikapitlet i respektive lärobok. Vår analys av "Gå på djupet"-
uppgifterna och de olika sätten att bearbeta läsningen synliggör en tydlig model-uppgifterna och de olika sätten att bearbeta läsningen synliggör en tydlig model-
läsare i läsare i Svenska impulser för yrkesprogrammenSvenska impulser för yrkesprogrammen. Till största del är denne modelläsare . Till största del är denne modelläsare 
kreativ och nyskapande då flera av uppgifterna tar sin utgångspunkt i att producera kreativ och nyskapande då flera av uppgifterna tar sin utgångspunkt i att producera 
något nytt utifrån den lästa skönlitterära texten. Det finns även tendenser till en mer något nytt utifrån den lästa skönlitterära texten. Det finns även tendenser till en mer 
strukturerad uppföljning av läsningen genom att vissa uppgifter tar utgångspunkt i strukturerad uppföljning av läsningen genom att vissa uppgifter tar utgångspunkt i 
analysmallen. Dessa uppgifter är dock få i antalet i jämförelse med de som förväntar analysmallen. Dessa uppgifter är dock få i antalet i jämförelse med de som förväntar 
mer kreativitet. Genom "Gå på djupet"-uppgifterna framgår det tydligt att modellä-mer kreativitet. Genom "Gå på djupet"-uppgifterna framgår det tydligt att modellä-
saren för respektive bok skiljer sig åt där modelläsaren i saren för respektive bok skiljer sig åt där modelläsaren i Svenska impulser för yrkes-Svenska impulser för yrkes-
programmenprogrammen till största del är kreativ och nyskapande medan modelläsaren i  till största del är kreativ och nyskapande medan modelläsaren i Svenska Svenska 
impulser 1impulser 1 är mer analytisk och strukturerad. är mer analytisk och strukturerad.

Litterär kompetensLitterär kompetens
Analysen av läroböckerna utifrån begreppet litterär kompetens visar att flera olika ty-Analysen av läroböckerna utifrån begreppet litterär kompetens visar att flera olika ty-
per av litterär kompetens både förutsätts och eftersträvas. Modelläsaren i per av litterär kompetens både förutsätts och eftersträvas. Modelläsaren i Svenska im-Svenska im-
pulser 1pulser 1 är i högre grad strukturerad och analytisk, vilket också får återverkningar på  är i högre grad strukturerad och analytisk, vilket också får återverkningar på 
den kompetens som krävs för att lösa uppgifterna. Den kreativa och nyskapande mo-den kompetens som krävs för att lösa uppgifterna. Den kreativa och nyskapande mo-
delläsaren som i högre grad förutsätts i delläsaren som i högre grad förutsätts i Svenska impulser för yrkesprogrammenSvenska impulser för yrkesprogrammen besitter  besitter 
delvis en annan typ av litterär kompetens.delvis en annan typ av litterär kompetens.

Den litterära kompetens som efterfrågas i Den litterära kompetens som efterfrågas i Svenska impulser 1Svenska impulser 1, och till viss del i , och till viss del i 
Svenska impulser för yrkesprogrammenSvenska impulser för yrkesprogrammen, kan jämföras med det Torell (2002, s. 83f) , kan jämföras med det Torell (2002, s. 83f) 
kallar för performanskompetens eftersom fokus i flertalet uppgifter handlar om att kallar för performanskompetens eftersom fokus i flertalet uppgifter handlar om att 
analysera den skönlitterära textens form och innehåll. Utifrån de uppgifter som ges analysera den skönlitterära textens form och innehåll. Utifrån de uppgifter som ges 
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finns få möjligheter till nöjesläsning eller att koppla den skönlitterära texten till egna finns få möjligheter till nöjesläsning eller att koppla den skönlitterära texten till egna 
erfarenheter. Maritha Johansson (2015) och Torell (2002) visar båda att svenska elever erfarenheter. Maritha Johansson (2015) och Torell (2002) visar båda att svenska elever 
tenderar att komma bort från den skönlitterära texten. Undersökningar av olika läro-tenderar att komma bort från den skönlitterära texten. Undersökningar av olika läro-
medel visar att uppgifter ibland gör att eleverna riskerar att just tappa kopplingen till medel visar att uppgifter ibland gör att eleverna riskerar att just tappa kopplingen till 
det lästa verket. Ullström (2009) kallar denna typ av uppgifter för en flykt från texten. det lästa verket. Ullström (2009) kallar denna typ av uppgifter för en flykt från texten. 
Lilja Waltå (2016) synliggör en uppgiftskultur som hon menar är icke-textrelaterad, Lilja Waltå (2016) synliggör en uppgiftskultur som hon menar är icke-textrelaterad, 
och ser i sin undersökning att det är en vanligt förekommande uppgiftstyp i de läro-och ser i sin undersökning att det är en vanligt förekommande uppgiftstyp i de läro-
medel hon analyserar. De icke-textrelaterade uppgifterna kännetecknas bland annat medel hon analyserar. De icke-textrelaterade uppgifterna kännetecknas bland annat 
av att eleven ska svara på frågor som inte är kopplade till den skönlitterära texten, av att eleven ska svara på frågor som inte är kopplade till den skönlitterära texten, 
utan endast är kopplade till elevernas egna erfarenheter. I utan endast är kopplade till elevernas egna erfarenheter. I Svenska impulser 1Svenska impulser 1 och till  och till 
viss del i viss del i Svenska impulser för yrkesprogrammenSvenska impulser för yrkesprogrammen verkar man ha velat undvika en sådan  verkar man ha velat undvika en sådan 
flykt bort från texten, genom att förutsätta och därmed också gynna en strukturerad flykt bort från texten, genom att förutsätta och därmed också gynna en strukturerad 
och analytisk läsare. Den literary transfer-kompetens som Torell (2002) beskriver är och analytisk läsare. Den literary transfer-kompetens som Torell (2002) beskriver är 
relativt osynlig i de analyserade läroböckerna, men går att spåra i den ”programför-relativt osynlig i de analyserade läroböckerna, men går att spåra i den ”programför-
klaring” som inledningsvis beskriver lärobokens litteratursyn i förordet. Uppgifterna klaring” som inledningsvis beskriver lärobokens litteratursyn i förordet. Uppgifterna 
och frågorna styr dock inte läsningen mot den typen av läsning i lika hög grad.och frågorna styr dock inte läsningen mot den typen av läsning i lika hög grad.

Flera av uppgifterna, framför allt de som finns i Flera av uppgifterna, framför allt de som finns i Svenska impulser för yrkesprogram-Svenska impulser för yrkesprogram-
menmen, går, som har framgått, ut på att vara kreativ och skapa något nytt med den , går, som har framgått, ut på att vara kreativ och skapa något nytt med den 
lästa skönlitterära texten som utgångspunkt. Kreativiteten handlar om att använda lästa skönlitterära texten som utgångspunkt. Kreativiteten handlar om att använda 
fantasin och utifrån det lästa bland annat skapa egna fiktionstexter, träda in i olika fantasin och utifrån det lästa bland annat skapa egna fiktionstexter, träda in i olika 
roller och skifta perspektiv. Uppgifterna går även ut på att använda bilder och andra roller och skifta perspektiv. Uppgifterna går även ut på att använda bilder och andra 
uttrycksformer än den traditionellt skrivna texten samt att läsa multimodala texter. uttrycksformer än den traditionellt skrivna texten samt att läsa multimodala texter. 
De kreativa och nyskapande uppgifterna kräver en form av konstitutionell kompetens De kreativa och nyskapande uppgifterna kräver en form av konstitutionell kompetens 
(Torell, 2002), alltså en medfödd förmåga att kunna skapa fiktion.(Torell, 2002), alltså en medfödd förmåga att kunna skapa fiktion.

Performanskompetensen uttrycks genom de kreativa "Gå på djupet"-uppgifterna då Performanskompetensen uttrycks genom de kreativa "Gå på djupet"-uppgifterna då 
dessa uppgifter ofta går ut på att använda den litterära texten som utgångspunkt när dessa uppgifter ofta går ut på att använda den litterära texten som utgångspunkt när 
eleverna skapar något nytt, vilket kräver en textnära analys av den lästa texten. Per-eleverna skapar något nytt, vilket kräver en textnära analys av den lästa texten. Per-
formanskompetensen efterfrågas även i den textnära analysmallen, där också literary formanskompetensen efterfrågas även i den textnära analysmallen, där också literary 
transfer-kompetensen efterfrågas, om än i liten grad. Torells delkompetenser för lit-transfer-kompetensen efterfrågas, om än i liten grad. Torells delkompetenser för lit-
terär kompetens finns i de undersökta böckerna, men det råder ingen balans mellan terär kompetens finns i de undersökta böckerna, men det råder ingen balans mellan 
dem. Torells begrepp räcker inte heller riktigt till för att beskriva den multimodala dem. Torells begrepp räcker inte heller riktigt till för att beskriva den multimodala 
kompetens som eftersträvas och till viss del förutsätt i boken för yrkesprogram. Den kompetens som eftersträvas och till viss del förutsätt i boken för yrkesprogram. Den 
traditionella synen på litteratur som skrivet språk har länge haft en särställning. Den traditionella synen på litteratur som skrivet språk har länge haft en särställning. Den 
skrivna texten är dock inte det enda sättet att förmedla berättelser (Selander & Kress, skrivna texten är dock inte det enda sättet att förmedla berättelser (Selander & Kress, 
2017, s. 27). Skönlitteratur tar sig idag andra uttryck, bland annat genom film och 2017, s. 27). Skönlitteratur tar sig idag andra uttryck, bland annat genom film och 
andra multimodala texter. Att det klassiska skönlitterära verket andra multimodala texter. Att det klassiska skönlitterära verket FrankensteinFrankenstein finns  finns 
som en seriestripp i som en seriestripp i Svenska impulser för yrkesprogrammenSvenska impulser för yrkesprogrammen kan ses som ett exempel  kan ses som ett exempel 
på att den moderna läsaren förutsätts kunna hantera multimodala uttryck, men det på att den moderna läsaren förutsätts kunna hantera multimodala uttryck, men det 
kan också ses som ett försök att förenkla en komplicerad text. Stefan Lundström och kan också ses som ett försök att förenkla en komplicerad text. Stefan Lundström och 
Christina Olin-Scheller (2010, s. 113) menar att det är ”nödvändigt att vidga begreppet Christina Olin-Scheller (2010, s. 113) menar att det är ”nödvändigt att vidga begreppet 
litterär kompetens för att förstå och beskriva deltagandet i multimodala textuniver-litterär kompetens för att förstå och beskriva deltagandet i multimodala textuniver-
sum”. Istället för att eleverna ska balansera olika delkompetenser eller tillägna sig sum”. Istället för att eleverna ska balansera olika delkompetenser eller tillägna sig 
olika konventioner kan de, enligt Lundström och Olin-Scheller, behöva utveckla en olika konventioner kan de, enligt Lundström och Olin-Scheller, behöva utveckla en 
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narrativ kompetensnarrativ kompetens, eftersom gemensamt för alla berättelser, oavsett i vilket medium , eftersom gemensamt för alla berättelser, oavsett i vilket medium 
de framställs, är den centrala intrigen.de framställs, är den centrala intrigen.

Den narrativa kompetensen kan appliceras på flera av "Gå på djupet"-uppgifterna Den narrativa kompetensen kan appliceras på flera av "Gå på djupet"-uppgifterna 
samt texturvalet som framgår i samt texturvalet som framgår i Svenska impulser för yrkesprogrammenSvenska impulser för yrkesprogrammen, eftersom ett , eftersom ett 
multimodalt perspektiv på läsning, och vikten av den sortens läsning, behandlas. multimodalt perspektiv på läsning, och vikten av den sortens läsning, behandlas. 
Eftersom den narrativa kompetensen utgår från förmågan att kunna skapa nya texter Eftersom den narrativa kompetensen utgår från förmågan att kunna skapa nya texter 
utifrån det lästa, är den på flera sätt kopplade till många "Gå på djupet"-uppgifter i utifrån det lästa, är den på flera sätt kopplade till många "Gå på djupet"-uppgifter i 
läroboken. Det finns dock en risk att det inte är förståelsen av den skönlitterära tex-läroboken. Det finns dock en risk att det inte är förståelsen av den skönlitterära tex-
ten som framträder i det eleverna skapar i denna typ av uppgifter och att den litterära ten som framträder i det eleverna skapar i denna typ av uppgifter och att den litterära 
texten istället enbart blir en inspirationstext, som Ullström (2009,) uttrycker det. texten istället enbart blir en inspirationstext, som Ullström (2009,) uttrycker det. 
Den skönlitterära texten hamnar i bakvattnet av producerandet av den nya texten.Den skönlitterära texten hamnar i bakvattnet av producerandet av den nya texten.

Förutsättningar för att uttrycka den litterära kompetensenFörutsättningar för att uttrycka den litterära kompetensen
En annan aspekt av litterär kompetens är att den till viss del implicerar mätbarhet. En annan aspekt av litterär kompetens är att den till viss del implicerar mätbarhet. 
Inledningsvis nämndes en nederländsk studie (Witte m.fl., 2012) i vilken författarna Inledningsvis nämndes en nederländsk studie (Witte m.fl., 2012) i vilken författarna 
har försökt beskriva litterär kompetens i steg som visar hur kompetensen ökar ju har försökt beskriva litterär kompetens i steg som visar hur kompetensen ökar ju 
högre upp på skalan man kommer. Hetmar (2001) menar att det är problematiskt att högre upp på skalan man kommer. Hetmar (2001) menar att det är problematiskt att 
mäta den litterära kompetensen utifrån något som producerats efter läsningen. Hon mäta den litterära kompetensen utifrån något som producerats efter läsningen. Hon 
gör därför en skillnad mellan kompetensen och prestationerna. Den litterära kompe-gör därför en skillnad mellan kompetensen och prestationerna. Den litterära kompe-
tensen är något som finns på en elevs mentala konto och kan inte uttryckas genom till tensen är något som finns på en elevs mentala konto och kan inte uttryckas genom till 
exempel en analys utifrån en mall. Hetmar använder istället performance-begreppet exempel en analys utifrån en mall. Hetmar använder istället performance-begreppet 
när hon talar om vad som mäts. Performance är alltså när kompetensen kommer när hon talar om vad som mäts. Performance är alltså när kompetensen kommer 
till uttryck i olika sammanhang. Både till uttryck i olika sammanhang. Både Svenska impulser för yrkesprogrammenSvenska impulser för yrkesprogrammen och  och 
Svenska impulser 1Svenska impulser 1 är skrivna för gymnasiets kurs svenska 1. Eleverna som använ- är skrivna för gymnasiets kurs svenska 1. Eleverna som använ-
der respektive lärobok ges, trots att det är samma kurs, olika förutsättningar för att der respektive lärobok ges, trots att det är samma kurs, olika förutsättningar för att 
synliggöra sin förståelse av den lästa texten. Michael Tengberg (2011, s. 24) menar att synliggöra sin förståelse av den lästa texten. Michael Tengberg (2011, s. 24) menar att 
elevernas olika förutsättningar för att uttrycka sina utsagor kan skilja sig åt eftersom elevernas olika förutsättningar för att uttrycka sina utsagor kan skilja sig åt eftersom 
olika undervisningskontexter kan variera. Detta påverkar i sin tur vad som avses att olika undervisningskontexter kan variera. Detta påverkar i sin tur vad som avses att 
mätas vid läsning av skönlitteratur. Detta väcker både frågan om vad litteraturunder-mätas vid läsning av skönlitteratur. Detta väcker både frågan om vad litteraturunder-
visningen avser att mäta och frågan om likvärdig utbildning.visningen avser att mäta och frågan om likvärdig utbildning.

DiskussionDiskussion
Utifrån vår jämförande analys har vi kunnat dra flera slutsatser. Synen på skönlitte-Utifrån vår jämförande analys har vi kunnat dra flera slutsatser. Synen på skönlitte-
ratur som skrivs fram i respektive lärobok har flera likheter då de båda fokuserar på ratur som skrivs fram i respektive lärobok har flera likheter då de båda fokuserar på 
att skönlitteraturen ska ge läsaren möjlighet att utforska sig själv, andra människor att skönlitteraturen ska ge läsaren möjlighet att utforska sig själv, andra människor 
och världen. Litteraturen ska även beröra och väcka läsarens känslor. Läroböckerna och världen. Litteraturen ska även beröra och väcka läsarens känslor. Läroböckerna 
har också det gemensamt att denna litteratursyn som uttrycks explicit i exempelvis har också det gemensamt att denna litteratursyn som uttrycks explicit i exempelvis 
förordet inte fullt ut återspeglas i de uppgifter som sedan presenteras i relation till de förordet inte fullt ut återspeglas i de uppgifter som sedan presenteras i relation till de 
litterära texterna.litterära texterna.

Läroböckerna skiljer sig även åt. Litteraturen framställs på olika sätt, både som tra-Läroböckerna skiljer sig även åt. Litteraturen framställs på olika sätt, både som tra-
ditionellt tryckt text och i form av bilder och serier. Vår analys av modelläsaren i ditionellt tryckt text och i form av bilder och serier. Vår analys av modelläsaren i 
respektive lärobok visar att det går att tydligt urskilja två modelläsare: den analytiska respektive lärobok visar att det går att tydligt urskilja två modelläsare: den analytiska 
och strukturerade i den ena och den kreativa och nyskapande i den andra . Dessa för-och strukturerade i den ena och den kreativa och nyskapande i den andra . Dessa för-
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utsätts besitta och förväntas utveckla olika litterära kompetenser. Den mest framträ-utsätts besitta och förväntas utveckla olika litterära kompetenser. Den mest framträ-
dande litterära kompetensen i läroboken för högskoleförberedande program är, för att dande litterära kompetensen i läroboken för högskoleförberedande program är, för att 
använda Torells (2002) begrepp, performanskompetensen. Det är således den kompe-använda Torells (2002) begrepp, performanskompetensen. Det är således den kompe-
tens som, till största del, finns hos den analytiska och strukturerade modelläsaren. tens som, till största del, finns hos den analytiska och strukturerade modelläsaren. 
Literary transfer-kompetensen finns till viss del men inte i lika stor utsträckning som Literary transfer-kompetensen finns till viss del men inte i lika stor utsträckning som 
performanskompetensen. Literary transfer-kompetensen är främst synlig i förordet performanskompetensen. Literary transfer-kompetensen är främst synlig i förordet 
som heter ”Till eleven” i vilket lärobokens litteratursyn förmedlas. Det kan därmed som heter ”Till eleven” i vilket lärobokens litteratursyn förmedlas. Det kan därmed 
noteras en viss diskrepans mellan den litteratursyn och syn på litterär kompetens noteras en viss diskrepans mellan den litteratursyn och syn på litterär kompetens 
som beskrivs i förordet och den litteratursyn som återspeglas i uppgifterna. Den lit-som beskrivs i förordet och den litteratursyn som återspeglas i uppgifterna. Den lit-
terära kompetens som, utifrån Torells modell, finns hos den kreativa och nyskapande terära kompetens som, utifrån Torells modell, finns hos den kreativa och nyskapande 
modelläsaren är främst performanskompetensen. I läroboken för yrkesprogram läggs modelläsaren är främst performanskompetensen. I läroboken för yrkesprogram läggs 
störst vikt vid performanskompetensen, men även den konstitutionella kompetensen störst vikt vid performanskompetensen, men även den konstitutionella kompetensen 
och literary transfer-kompetensen är synliga. Med tanke på de multimodala aspek-och literary transfer-kompetensen är synliga. Med tanke på de multimodala aspek-
ter som framträder i ter som framträder i Svenska impulser för yrkesprogrammenSvenska impulser för yrkesprogrammen efterfrågas kompetenser  efterfrågas kompetenser 
som inte täcks in av Torells modell från 2002. För att beskriva vilken kompetens som som inte täcks in av Torells modell från 2002. För att beskriva vilken kompetens som 
eftersträvas har vi valt att använda begreppet eftersträvas har vi valt att använda begreppet narrativ kompetensnarrativ kompetens. Det är den kompe-. Det är den kompe-
tens som är mest framträdande i boken som riktar sig till yrkesprogram.tens som är mest framträdande i boken som riktar sig till yrkesprogram.

Att två läroböcker som är skapade för att användas i samma kurs har så uppenbara Att två läroböcker som är skapade för att användas i samma kurs har så uppenbara 
skillnader är ur ett likvärdighetsperspektiv problematiskt. I ett klassrum där skillnader är ur ett likvärdighetsperspektiv problematiskt. I ett klassrum där Svenska Svenska 
impulser 1impulser 1 används bearbetas litteraturen utifrån en tydlig arbetsgång genom struk- används bearbetas litteraturen utifrån en tydlig arbetsgång genom struk-
turella analyser med fokus på form och innehåll som sedan presenteras i skriftliga turella analyser med fokus på form och innehåll som sedan presenteras i skriftliga 
analyser. I ett klassrum där analyser. I ett klassrum där Svenska impulser för yrkesprogrammenSvenska impulser för yrkesprogrammen används bearbe- används bearbe-
tas litteraturen istället genom olika uttrycksformer som kännetecknas av fantasi och tas litteraturen istället genom olika uttrycksformer som kännetecknas av fantasi och 
kreativitet och som kan presenteras i andra former än skriftliga analyser. Litteratur-kreativitet och som kan presenteras i andra former än skriftliga analyser. Litteratur-
undervisningen i dessa två tänkta klassrum kan alltså skilja sig åt en hel del. I prakti-undervisningen i dessa två tänkta klassrum kan alltså skilja sig åt en hel del. I prakti-
ken är det förmodligen också på det sättet, vilket i sig kanske inte är så märkligt, men ken är det förmodligen också på det sättet, vilket i sig kanske inte är så märkligt, men 
vi ifrågasätter om skiljelinjen så tydligt borde vara relaterad till gymnasieprogram vi ifrågasätter om skiljelinjen så tydligt borde vara relaterad till gymnasieprogram 
som komparationen av de två läroböckerna indikerar.som komparationen av de två läroböckerna indikerar.

Beroende på vilken av läroböckerna som används i litteraturundervisningen påver-Beroende på vilken av läroböckerna som används i litteraturundervisningen påver-
kas rimligtvis också elevernas syn på skönlitteratur. Om litteraturundervisningen kas rimligtvis också elevernas syn på skönlitteratur. Om litteraturundervisningen 
huvudsakligen fokuserar på att läsa textnära, analysera form och innehåll samt redo-huvudsakligen fokuserar på att läsa textnära, analysera form och innehåll samt redo-
visa analyserna skriftligt efter en tydlig struktur finns det en risk att man går miste visa analyserna skriftligt efter en tydlig struktur finns det en risk att man går miste 
om skönlitteraturens upplevelsebaserade aspekter, även om analysen förstås syftar om skönlitteraturens upplevelsebaserade aspekter, även om analysen förstås syftar 
till att förstärka den upplevelsen. Det finns en risk att litteratursynen som förmed-till att förstärka den upplevelsen. Det finns en risk att litteratursynen som förmed-
las främst blir performansinriktad där det viktiga med skönlitteraturen är att kunna las främst blir performansinriktad där det viktiga med skönlitteraturen är att kunna 
analysera dess form och innehåll. Om litteraturundervisningen till största del istäl-analysera dess form och innehåll. Om litteraturundervisningen till största del istäl-
let handlar om att vara kreativ i samband med läsning av skönlitteratur finns det en let handlar om att vara kreativ i samband med läsning av skönlitteratur finns det en 
risk att den skönlitterära texten hamnar i bakgrunden. Om den skönlitterära texten risk att den skönlitterära texten hamnar i bakgrunden. Om den skönlitterära texten 
reduceras till en inspirationstext går eleven miste om möjligheten till fördjupande reduceras till en inspirationstext går eleven miste om möjligheten till fördjupande 
analys. Vi har även kunnat konstatera att användandet och producerandet av mul-analys. Vi har även kunnat konstatera att användandet och producerandet av mul-
timodala texter skiljer sig åt mellan läroböckerna. Multimodala texter är centrala i timodala texter skiljer sig åt mellan läroböckerna. Multimodala texter är centrala i 
dagens medielandskap och med tanke på att dagens medielandskap och med tanke på att Svenska impulser 1Svenska impulser 1 endast tar upp den  endast tar upp den 
traditionellt tryckta texten riskerar de elever som möter denna bok i undervisningen traditionellt tryckta texten riskerar de elever som möter denna bok i undervisningen 
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att gå miste om förståelse för de multimodala texterna. Även om läroboken naturligt-att gå miste om förståelse för de multimodala texterna. Även om läroboken naturligt-
vis oftast inte är det enda läromedlet i klassrummet, sänder dess urval en signal till vis oftast inte är det enda läromedlet i klassrummet, sänder dess urval en signal till 
läraren om vad som är viktigt.läraren om vad som är viktigt.

Det finns flera problem med att mottagaren av de båda böckerna förutsätts kunna Det finns flera problem med att mottagaren av de båda böckerna förutsätts kunna 
och behöva lära sig så skilda saker. Det är problematiskt om elever på yrkesprogram och behöva lära sig så skilda saker. Det är problematiskt om elever på yrkesprogram 
inte förutsätts kunna läsa klassiker i dess ursprungliga form, men det är också pro-inte förutsätts kunna läsa klassiker i dess ursprungliga form, men det är också pro-
blematiskt att inte elever på högskoleförberedande program bereds möjlighet att öka blematiskt att inte elever på högskoleförberedande program bereds möjlighet att öka 
sin multimodala kompetens. Det kan också noteras att de elever som arbetar med sin multimodala kompetens. Det kan också noteras att de elever som arbetar med 
Svenska impulser för yrkesprogrammenSvenska impulser för yrkesprogrammen förutsätts ha kompetens att analysera mul- förutsätts ha kompetens att analysera mul-
timodala texter, något som inte kan tas för givet. Samtidigt som det impliceras att timodala texter, något som inte kan tas för givet. Samtidigt som det impliceras att 
elever på yrkesprogram behöver en förenkling på ett plan förväntas de ha tämligen elever på yrkesprogram behöver en förenkling på ett plan förväntas de ha tämligen 
djupgående kunskaper på ett annat. Uppgiften där eleverna ska visa sin förståelse av djupgående kunskaper på ett annat. Uppgiften där eleverna ska visa sin förståelse av 
en skönlitterär text genom att spela upp den som en teaterpjäs ställer flera krav på en skönlitterär text genom att spela upp den som en teaterpjäs ställer flera krav på 
eleverna. Uppgiften kräver att eleverna har god förståelse för den lästa texten, men eleverna. Uppgiften kräver att eleverna har god förståelse för den lästa texten, men 
även förståelse för att både skapa och framföra ett drama. Det kan då även finnas en även förståelse för att både skapa och framföra ett drama. Det kan då även finnas en 
risk att det som mäts är elevens skådespelartalanger och skapandet av dramat snarare risk att det som mäts är elevens skådespelartalanger och skapandet av dramat snarare 
än förståelsen av texten.än förståelsen av texten.

Man kan fråga sig varför modelläsaren som främst framträder i Man kan fråga sig varför modelläsaren som främst framträder i Svenska impulser Svenska impulser 
11 är en analytisk och strukturerad sådan och att modelläsaren som huvudsakligen  är en analytisk och strukturerad sådan och att modelläsaren som huvudsakligen 
framträder i framträder i Svenska impulser för yrkesprogrammenSvenska impulser för yrkesprogrammen är kreativ och nyskapande. Ge- är kreativ och nyskapande. Ge-
nom de två modelläsarna skapas onekligen en norm för hur litteraturen å ena sidan nom de två modelläsarna skapas onekligen en norm för hur litteraturen å ena sidan 
ska bearbetas av elever som läser på högskoleförberedande program, å andra sidan ska bearbetas av elever som läser på högskoleförberedande program, å andra sidan 
av elever som läser på yrkesförberedande program. Det skapas genom så olika för-av elever som läser på yrkesförberedande program. Det skapas genom så olika för-
väntningar på modelläsaren normer för vilken mening skönlitteraturen tillskrivs och väntningar på modelläsaren normer för vilken mening skönlitteraturen tillskrivs och 
hur den ska bearbetas och därmed också vilken litterär kompetens eleverna förut-hur den ska bearbetas och därmed också vilken litterär kompetens eleverna förut-
sätts kunna uppnå. Eleverna på högskoleförberedande program, och som använder sätts kunna uppnå. Eleverna på högskoleförberedande program, och som använder 
sig av sig av Svenska impulser 1Svenska impulser 1, förväntas genomgående kunna vara strukturerade i sina , förväntas genomgående kunna vara strukturerade i sina 
litteraturanalyser och arbeta med den traditionellt trycka texten. I motsats förväntas litteraturanalyser och arbeta med den traditionellt trycka texten. I motsats förväntas 
eleverna på yrkesförberedande program, och som använder sig av eleverna på yrkesförberedande program, och som använder sig av Svenska impulser Svenska impulser 
för yrkesprogrammenför yrkesprogrammen, istället till största del vara kreativa, nyskapande och arbeta , istället till största del vara kreativa, nyskapande och arbeta 
mer multimodalt. Det går att tolka den här uppdelningen som att eleverna på högsko-mer multimodalt. Det går att tolka den här uppdelningen som att eleverna på högsko-
leförberedande program ses som mer strukturerade och kan göra textnära analyser. leförberedande program ses som mer strukturerade och kan göra textnära analyser. 
Det som eftersträvas är också främst performanskompetens. Elever på yrkesförbere-Det som eftersträvas är också främst performanskompetens. Elever på yrkesförbere-
dande program behöver göra mer kreativa uppgifter för att ta till sig litteraturen och dande program behöver göra mer kreativa uppgifter för att ta till sig litteraturen och 
det som eftersträvas att utveckla är andra kompetenser än performanskompetens, det som eftersträvas att utveckla är andra kompetenser än performanskompetens, 
såsom den narrativa kompetensen.såsom den narrativa kompetensen.

Det blir problematiskt när läroböckerna skapar så tydliga normer för hur elever på Det blir problematiskt när läroböckerna skapar så tydliga normer för hur elever på 
högskoleförberedande respektive yrkesprogram ska bearbeta litteratur eftersom högskoleförberedande respektive yrkesprogram ska bearbeta litteratur eftersom allaalla  
elever är olika. Det är med största sannolikhet inte så att alla elever på högskoleförbe-elever är olika. Det är med största sannolikhet inte så att alla elever på högskoleförbe-
redande program lever upp till normen att vara strukturerad och analytisk hela tiden. redande program lever upp till normen att vara strukturerad och analytisk hela tiden. 
De hade kanske velat eller gynnats av att vara kreativa i vissa uppgifter. Samma sak De hade kanske velat eller gynnats av att vara kreativa i vissa uppgifter. Samma sak 
gäller elever på yrkesprogram som inte till största del behöver kreativa uppgifter för gäller elever på yrkesprogram som inte till största del behöver kreativa uppgifter för 
att tillägna sig skönlitteraturen, utan skulle gynnas mer av strukturerade och analy-att tillägna sig skönlitteraturen, utan skulle gynnas mer av strukturerade och analy-
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tiska uppgifter. Genom normerna och de modelläsare som framträder i respektive lä-tiska uppgifter. Genom normerna och de modelläsare som framträder i respektive lä-
robok påverkas rimligen även elevsynen då detta kan skapa vissa ”fack” där eleverna robok påverkas rimligen även elevsynen då detta kan skapa vissa ”fack” där eleverna 
placeras in i beroende på vilket gymnasieprogram de läser. Det blir således inte bara placeras in i beroende på vilket gymnasieprogram de läser. Det blir således inte bara 
en fråga om vilka normer som skapas för eleverna på respektive gymnasieprogram en fråga om vilka normer som skapas för eleverna på respektive gymnasieprogram 
utan även en fråga om vilken elevsyn som förmedlas.utan även en fråga om vilken elevsyn som förmedlas.

Vår undersökning bekräftar det som exempelvis Lilja Waltå (2017) har visat, att det Vår undersökning bekräftar det som exempelvis Lilja Waltå (2017) har visat, att det 
ställs väldigt olika krav på eleverna beroende på vilket program de går. Graeske (2015) ställs väldigt olika krav på eleverna beroende på vilket program de går. Graeske (2015) 
visar att yrkeselevers litteraturundervisning riskerar att bli ytlig och summarisk, med visar att yrkeselevers litteraturundervisning riskerar att bli ytlig och summarisk, med 
tanke på det lilla utrymme som läsning av skönlitterära texter får i läroböckerna. tanke på det lilla utrymme som läsning av skönlitterära texter får i läroböckerna. 
Till skillnad från tidigare studier visar dock vår studie att de krav som ställs på yr-Till skillnad från tidigare studier visar dock vår studie att de krav som ställs på yr-
keselever inte nödvändigtvis alltid är lägre. Att exempelvis analysera multimodala keselever inte nödvändigtvis alltid är lägre. Att exempelvis analysera multimodala 
texter inte självklart är enklare än att analysera traditionella texter. Det är inte heller texter inte självklart är enklare än att analysera traditionella texter. Det är inte heller 
självklart enklare att ta till sig en klassisk text i ett moderniserat format. I båda fallen självklart enklare att ta till sig en klassisk text i ett moderniserat format. I båda fallen 
krävs kunskap och analysredskap. Det blir således en kollision mellan å ena sidan lågt krävs kunskap och analysredskap. Det blir således en kollision mellan å ena sidan lågt 
ställda förväntningar på vilken litterär kompetens modelläsaren kan uppnå, och högt ställda förväntningar på vilken litterär kompetens modelläsaren kan uppnå, och högt 
ställda krav på vilken litterär kompetens den redan besitter å den andra.ställda krav på vilken litterär kompetens den redan besitter å den andra.

När det inte finns en samstämmighet i vad skönlitteraturens syfte är och hur skön-När det inte finns en samstämmighet i vad skönlitteraturens syfte är och hur skön-
litteraturen ska bearbetas påverkas eleverna i klassrummen. Å ena sidan kan bear-litteraturen ska bearbetas påverkas eleverna i klassrummen. Å ena sidan kan bear-
betningen av litteratur bli alltför performansinriktad, och därmed riskera att den betningen av litteratur bli alltför performansinriktad, och därmed riskera att den 
estetiska och kreativa läsningen går förlorad. Å andra sidan kan bearbetningen till estetiska och kreativa läsningen går förlorad. Å andra sidan kan bearbetningen till 
största del syfta till att eleverna ska vara kreativa, vilket leder till att performanskom-största del syfta till att eleverna ska vara kreativa, vilket leder till att performanskom-
petensen tappas bort. Det verkar alltså svårt att, både i den litteraturdidaktiska forsk-petensen tappas bort. Det verkar alltså svårt att, både i den litteraturdidaktiska forsk-
ningen, i läroböcker och därmed i litteraturundervisningen, hitta en balans mellan ningen, i läroböcker och därmed i litteraturundervisningen, hitta en balans mellan 
att fokusera på textens form och innehåll och den kreativa läsningen. Därför är det att fokusera på textens form och innehåll och den kreativa läsningen. Därför är det 
också högst relevant att fortsätta forskningen och diskussionen om användningen av också högst relevant att fortsätta forskningen och diskussionen om användningen av 
och innehållet i läroböcker, skönlitteraturens syfte samt hur den ska bearbetas och och innehållet i läroböcker, skönlitteraturens syfte samt hur den ska bearbetas och 
presenteras i klassrummet. När man som lärare försöker få grepp om vilken littera-presenteras i klassrummet. När man som lärare försöker få grepp om vilken littera-
tursyn som präglar en lärobok och hur denna tar sig uttryck i förväntningar på elev-tursyn som präglar en lärobok och hur denna tar sig uttryck i förväntningar på elev-
erna tror vi att begreppen modelläsare och litterär kompetens kan vara användbara erna tror vi att begreppen modelläsare och litterär kompetens kan vara användbara 
som analysverktyg.som analysverktyg.
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Språklärare i NO-undervisning? 
– ämneslitteracitet och 
integrerat kunskapsbyggande i 
språkligt heterogena klassrum
Pia Nygård Larsson

Sammanfattning
Syftet med artikeln är att bidra med kunskap om hur ämnesspecifika kunskaper och 
litteraciteter i språkligt heterogena klassrum kan förstås och främjas. Artikeln presen-
terar analyser av hur en NO-lärare prövar arbetssätt för att arbeta med ämnesinnehåll, 
språk och text i årskurs 7. Därutöver presenteras analyser av ett textsamtal där en 
svensklärare läser ett läroboksavsnitt med en elevgrupp i klassen. Materialet har främst 
insamlats genom observationer samt bild- och ljudinspelningar, och har delvis tillkommit 
genom en intervention i samarbete mellan NO-läraren och forskare. För att analysera, 
diskutera och problematisera resultatet används bland annat begreppet semantiska 
vågor. Resultaten bidrar till förståelsen av lärares arbete med att främja elevers ämnes-
kunskaper och ämneslitteracitet. Artikeln exemplifierar och diskuterar möjligheter och 
begränsningar för ett engagerande och integrerat kunskapsbyggande i ämnesundervis-
ningen och i samarbetet med andra lärarresurser.

Nyckelord: naturvetenskaplig undervisning, semantiska vågor, språkligt heterogena klassrum, 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, ämneslitteracitet
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AbstractAbstract
The purpose of the article is to contribute knowledge about how disciplinary knowledge The purpose of the article is to contribute knowledge about how disciplinary knowledge 
and literacy in linguistically diverse classrooms can be discerned and promoted. The and literacy in linguistically diverse classrooms can be discerned and promoted. The 
article presents analyses of how a science teacher explores methods for teaching con-article presents analyses of how a science teacher explores methods for teaching con-
tent, language and texts in a grade 7, and how a Swedish teacher leads the reading from tent, language and texts in a grade 7, and how a Swedish teacher leads the reading from 
a textbook in the classroom. The data has mainly been collected through observations a textbook in the classroom. The data has mainly been collected through observations 
and video and audio recordings, and has partly been developed through a collaboration and video and audio recordings, and has partly been developed through a collaboration 
between the science teacher and the researchers. The concept semantic waves is used to between the science teacher and the researchers. The concept semantic waves is used to 
analyse, discuss and problematize the results. The results contribute to the understan-analyse, discuss and problematize the results. The results contribute to the understan-
ding of teachers’ pedagogical attempts to promote students’ disciplinary knowledge ding of teachers’ pedagogical attempts to promote students’ disciplinary knowledge 
and language. The paper exemplifies and discusses opportunities and limitations for an and language. The paper exemplifies and discusses opportunities and limitations for an 
engaging and integrated knowledge-building in science teaching and in collaboration engaging and integrated knowledge-building in science teaching and in collaboration 
with other teachers.with other teachers.

KeywordsKeywords: Content and language integrated teaching, Disciplinary literacy, Linguistically diverse : Content and language integrated teaching, Disciplinary literacy, Linguistically diverse 
classrooms, Science teaching, Semantic wavesclassrooms, Science teaching, Semantic waves

IntroduktionIntroduktion
Ämnesinnehållet i olika skolämnen är nära sammanbundet med dess språkliga och Ämnesinnehållet i olika skolämnen är nära sammanbundet med dess språkliga och 
andra uttryckssätt. Genom skolåren blir dessa kunskaps- och uttrycksformer dess-andra uttryckssätt. Genom skolåren blir dessa kunskaps- och uttrycksformer dess-
utom alltmer specialiserade (Rose & Martin, 2013; Schleppegrell, 2016). Ämneslärare utom alltmer specialiserade (Rose & Martin, 2013; Schleppegrell, 2016). Ämneslärare 
har därför en komplex uppgift i att stödja alla elevers utveckling av ämneskunska-har därför en komplex uppgift i att stödja alla elevers utveckling av ämneskunska-
per och ämnesspråk, bygga vidare från elevernas erfarenheter och språkliga resurser, per och ämnesspråk, bygga vidare från elevernas erfarenheter och språkliga resurser, 
och skapa produktiva relationer mellan elevernas och skolämnets kunskaps- och ut-och skapa produktiva relationer mellan elevernas och skolämnets kunskaps- och ut-
trycksformer. Denna uppgift är inte minst utmanande i språkligt heterogena klass-trycksformer. Denna uppgift är inte minst utmanande i språkligt heterogena klass-
rum, där många elever kan behöva stöttning i att närma sig ett mer specialiserat rum, där många elever kan behöva stöttning i att närma sig ett mer specialiserat 
ämnesinnehåll genom en undervisning som uppmärksammar ämnets språkliga as-ämnesinnehåll genom en undervisning som uppmärksammar ämnets språkliga as-
pekter (Cummins, 2014; Hammond & Gibbons, 2005; Jakobson & Axelsson, 2017; Ma-pekter (Cummins, 2014; Hammond & Gibbons, 2005; Jakobson & Axelsson, 2017; Ma-
ton, 2013; Nygård Larsson, 2011). Samtidigt som det är centralt att uppmärksamma ton, 2013; Nygård Larsson, 2011). Samtidigt som det är centralt att uppmärksamma 
språkliga aspekter, så finns det även en risk för att ett sådant fokus leder till att ett språkliga aspekter, så finns det även en risk för att ett sådant fokus leder till att ett 
skolämnes specifika innehåll och ämneslitteracitet ställs i bakgrunden.skolämnes specifika innehåll och ämneslitteracitet ställs i bakgrunden.

En utgångspunkt för denna artikel är att ämneslitteracitet utgör en integrerad del En utgångspunkt för denna artikel är att ämneslitteracitet utgör en integrerad del 
av ämneskunskaperna i ett skolämne. Att utveckla ämneskunskaper innebär även att av ämneskunskaperna i ett skolämne. Att utveckla ämneskunskaper innebär även att 
successivt utveckla kunskaper om hur ämnesinnehållet kommuniceras. I artikeln be-successivt utveckla kunskaper om hur ämnesinnehållet kommuniceras. I artikeln be-
lyses det komplexa och nära samspelet mellan kunskapsutveckling och språkutveck-lyses det komplexa och nära samspelet mellan kunskapsutveckling och språkutveck-
ling i ämnesundervisning. I ljuset av denna komplexitet diskuteras och problemati-ling i ämnesundervisning. I ljuset av denna komplexitet diskuteras och problemati-
seras språkets betydelse och roll i undervisningen. Artikelns resultatdel fokuserar seras språkets betydelse och roll i undervisningen. Artikelns resultatdel fokuserar 
dels på NO-lärares arbete med ämnesinnehåll, språk och text, dels på samarbete med dels på NO-lärares arbete med ämnesinnehåll, språk och text, dels på samarbete med 
lärare i svenska och svenska som andraspråk i NO-undervisningen. Det övergripande lärare i svenska och svenska som andraspråk i NO-undervisningen. Det övergripande 
syftet är att bidra med kunskap om hur utveckling av ämneskunskaper och ämnes-syftet är att bidra med kunskap om hur utveckling av ämneskunskaper och ämnes-
litteracitet i språkligt heterogena klassrum kan förstås och främjas. I artikeln analy-litteracitet i språkligt heterogena klassrum kan förstås och främjas. I artikeln analy-
seras och diskuteras resultat från ett språkligt heterogent NO-klassrum i årskurs 7 seras och diskuteras resultat från ett språkligt heterogent NO-klassrum i årskurs 7 
utifrån följande forskningsfrågor:utifrån följande forskningsfrågor:
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1. 1. Hur sker arbetet med ämnesinnehåll, språk och text i NO-klassrummet?Hur sker arbetet med ämnesinnehåll, språk och text i NO-klassrummet?

2. 2. Vilka didaktiska potentialer och begränsningar kan skönjas i detta arbete, i Vilka didaktiska potentialer och begränsningar kan skönjas i detta arbete, i 
relation till främjande av elevers ämneskunskaper och ämneslitteracitet?relation till främjande av elevers ämneskunskaper och ämneslitteracitet?

3. 3. Hur kan begreppet semantiska vågor användas som didaktiskt verktyg i äm-Hur kan begreppet semantiska vågor användas som didaktiskt verktyg i äm-
nesundervisningen?nesundervisningen?

I artikeln ses ämneslitteracitet som situerat i sociala praktiker. Ett skolämne ses I artikeln ses ämneslitteracitet som situerat i sociala praktiker. Ett skolämne ses 
som en meningsskapande social praktik, med särskilda synsätt och sätt att tänka som en meningsskapande social praktik, med särskilda synsätt och sätt att tänka 
och agera (diskurser) som tar sig muntliga, skriftliga och andra multimodala uttryck och agera (diskurser) som tar sig muntliga, skriftliga och andra multimodala uttryck 
(modaliteter utöver verbalspråket), i klassrumsinteraktion och ämnestexter. Ämnes-(modaliteter utöver verbalspråket), i klassrumsinteraktion och ämnestexter. Ämnes-
litteraciteter är således ämnesspecifika och skiljer sig ofta från vardagliga synsätt och litteraciteter är således ämnesspecifika och skiljer sig ofta från vardagliga synsätt och 
uttryckssätt (Halliday & Martin, 1993; Lemke, 1990; Shanahan & Shanahan, 2012). uttryckssätt (Halliday & Martin, 1993; Lemke, 1990; Shanahan & Shanahan, 2012). 
Begreppet semantiska vågor (Maton, 2013, 2014), som beskrivs i nästa avsnitt, är ett Begreppet semantiska vågor (Maton, 2013, 2014), som beskrivs i nästa avsnitt, är ett 
analytiskt och didaktiskt verktyg som kan bidra till att belysa ämneslärande och äm-analytiskt och didaktiskt verktyg som kan bidra till att belysa ämneslärande och äm-
nesundervisning utifrån dessa aspekter.nesundervisning utifrån dessa aspekter.

Tidigare forskningTidigare forskning
En mängd studier har belyst språkliga perspektiv på ämnesundervisning, inte minst En mängd studier har belyst språkliga perspektiv på ämnesundervisning, inte minst 
inom de naturvetenskapliga ämnena. Dessa studier härrör från både NO-didaktisk inom de naturvetenskapliga ämnena. Dessa studier härrör från både NO-didaktisk 
och språkdidaktisk forskning och fokuserar ofta på utmaningar i språkligt hetero-och språkdidaktisk forskning och fokuserar ofta på utmaningar i språkligt hetero-
gena klassrum. Studierna visar bland annat att NO-lärare i högre utsträckning fo-gena klassrum. Studierna visar bland annat att NO-lärare i högre utsträckning fo-
kuserar på begrepp, ordförståelse och muntlig kommunikation (Lemke, 1990; Norris kuserar på begrepp, ordförståelse och muntlig kommunikation (Lemke, 1990; Norris 
& Phillips, 2003; Richardson Bruna m.fl., 2010; Seah, 2016), men har mindre fokus på & Phillips, 2003; Richardson Bruna m.fl., 2010; Seah, 2016), men har mindre fokus på 
relationen mellan vardagsspråk och ämnesspråk, semantiska relationer mellan äm-relationen mellan vardagsspråk och ämnesspråk, semantiska relationer mellan äm-
nesbegrepp och arbete med skriftliga ämnestexter (t.ex. Axelsson & Jakobson, 2020; nesbegrepp och arbete med skriftliga ämnestexter (t.ex. Axelsson & Jakobson, 2020; 
Danielsson, 2011; af Geijerstam, 2006; Seah & Yore, 2017), där de senare kan sägas vara Danielsson, 2011; af Geijerstam, 2006; Seah & Yore, 2017), där de senare kan sägas vara 
väl så centrala för elevernas utveckling av ämneslitteracitet.väl så centrala för elevernas utveckling av ämneslitteracitet.

Språkliga utmaningar i naturvetenskapligt skriftspråk är väl beforskat, bland annat Språkliga utmaningar i naturvetenskapligt skriftspråk är väl beforskat, bland annat 
utifrån språkteorin Systemisk Funktionell Lingvistik (SFL). SFL-forskare har visat att utifrån språkteorin Systemisk Funktionell Lingvistik (SFL). SFL-forskare har visat att 
ämnestexter ofta är informationstäta och abstrakta samt präglas av ett språkbruk ämnestexter ofta är informationstäta och abstrakta samt präglas av ett språkbruk 
uppbyggt av ämnesbegrepp i komplexa betydelserelationer till varandra (teknikalitet) uppbyggt av ämnesbegrepp i komplexa betydelserelationer till varandra (teknikalitet) 
(t.ex. Fang & Schleppegrell, 2008; Halliday & Martin, 1993; Nygård Larsson, 2011). En (t.ex. Fang & Schleppegrell, 2008; Halliday & Martin, 1993; Nygård Larsson, 2011). En 
pedagogisk orientering inom SFL är den så kallade genrepedagogiken (t.ex. Rose & pedagogisk orientering inom SFL är den så kallade genrepedagogiken (t.ex. Rose & 
Martin, 2013) som har bidragit med en omfattande forskning om genrer och språkliga Martin, 2013) som har bidragit med en omfattande forskning om genrer och språkliga 
särdrag. Bland annat har man visat hur språket genom skolåren blir alltmer skrift-särdrag. Bland annat har man visat hur språket genom skolåren blir alltmer skrift-
språkligt och specialiserat, och hur meningsskapandet därmed sker genom allt högre språkligt och specialiserat, och hur meningsskapandet därmed sker genom allt högre 
grader av teknikalitet, generalisering och abstraktion (t.ex. Christie & Derewianka, grader av teknikalitet, generalisering och abstraktion (t.ex. Christie & Derewianka, 
2008). Det har därför framförts att elever behöver få möjligheter och stöd i att närma 2008). Det har därför framförts att elever behöver få möjligheter och stöd i att närma 
sig specialiserade innehåll och skriftliga uttryckssätt i olika typer av ämnestexter, sig specialiserade innehåll och skriftliga uttryckssätt i olika typer av ämnestexter, 
snarare än att undervisningen ska undvika eller förenkla ämnesspråk och ämnestex-snarare än att undervisningen ska undvika eller förenkla ämnesspråk och ämnestex-
ter, eller fokusera på ord och ordförklaringar på bekostnad av texternas innehåll och ter, eller fokusera på ord och ordförklaringar på bekostnad av texternas innehåll och 
sammanhang (t.ex. de Oliveira & Schleppegrell, 2015; Uddling, 2019).sammanhang (t.ex. de Oliveira & Schleppegrell, 2015; Uddling, 2019).
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Schleppegrell och O'Hallaron (2011) betonar att ämneslärare behöver kunskaper Schleppegrell och O'Hallaron (2011) betonar att ämneslärare behöver kunskaper 
om de språkliga utmaningarna för att kunna planera undervisningen så den stöttar om de språkliga utmaningarna för att kunna planera undervisningen så den stöttar 
elevers språk- och kunskapsutveckling och ökar deras möjligheter till aktivt delta-elevers språk- och kunskapsutveckling och ökar deras möjligheter till aktivt delta-
gande i undervisningen. Författarna framhåller även vikten av att språkliga perspek-gande i undervisningen. Författarna framhåller även vikten av att språkliga perspek-
tiv är väl förankrade i undervisningens innehåll. Vad språkliga perspektiv i ämnesun-tiv är väl förankrade i undervisningens innehåll. Vad språkliga perspektiv i ämnesun-
dervisning innebär kan därför problematiseras.dervisning innebär kan därför problematiseras.

Att lära sig naturvetenskap innebär bland annat att i dialog med andra ta del av Att lära sig naturvetenskap innebär bland annat att i dialog med andra ta del av 
en social praktik (Lemke, 1990). Vikten av en språkmedveten didaktik har betonats en social praktik (Lemke, 1990). Vikten av en språkmedveten didaktik har betonats 
utifrån behovet av att stödja eleverna i att närma sig mer naturvetenskapliga sätt utifrån behovet av att stödja eleverna i att närma sig mer naturvetenskapliga sätt 
att förstå och uttrycka sig (t.ex. González-Howard m.fl., 2017; Kambrelis & Wehunt, att förstå och uttrycka sig (t.ex. González-Howard m.fl., 2017; Kambrelis & Wehunt, 
2012; Nygård Larsson & Jakobsson, 2020; Seah & Yore, 2017). Frågan är bland annat 2012; Nygård Larsson & Jakobsson, 2020; Seah & Yore, 2017). Frågan är bland annat 
hur undervisningen kan skapa möjligheter för elever att lära naturvetenskap genom hur undervisningen kan skapa möjligheter för elever att lära naturvetenskap genom 
meningsskapande, utforskande och engagerande arbetssätt och en dialogisk hållning meningsskapande, utforskande och engagerande arbetssätt och en dialogisk hållning 
där olika perspektiv möts, samtidigt som eleverna stöttas i att närma sig ämnesspeci-där olika perspektiv möts, samtidigt som eleverna stöttas i att närma sig ämnesspeci-
fika kunskaper och uttryckssätt (t.ex. Brown m.fl., 2006; Fang & Wei, 2010; Mortimer fika kunskaper och uttryckssätt (t.ex. Brown m.fl., 2006; Fang & Wei, 2010; Mortimer 
& Scott, 2003; Rappa & Tang, 2018). Utifrån den (utbildnings-)sociologiska inriktning-& Scott, 2003; Rappa & Tang, 2018). Utifrån den (utbildnings-)sociologiska inriktning-
en en Legitimation Code TheoryLegitimation Code Theory (LCT) (Maton, 2014) kan det även beskrivas som att lä- (LCT) (Maton, 2014) kan det även beskrivas som att lä-
raren på olika sätt och i varierande grad fokuserar på de specialiserade kunskaperna raren på olika sätt och i varierande grad fokuserar på de specialiserade kunskaperna 
och de som lär, det vill säga den ”kunskapande” elevenoch de som lär, det vill säga den ”kunskapande” eleven11..

Undervisningen i språkligt heterogena klassrum riskerar istället att hamna i en Undervisningen i språkligt heterogena klassrum riskerar istället att hamna i en 
nedåtgående spiral (Hajer & Meestringa, 2014) där lägre förväntningar och förenkling nedåtgående spiral (Hajer & Meestringa, 2014) där lägre förväntningar och förenkling 
av innehåll och språk tar överhanden, istället för utforskande meningsskapande pro-av innehåll och språk tar överhanden, istället för utforskande meningsskapande pro-
cesser, i samspel med arbetssätt som främjar elevernas ämneslärande och ämneslitte-cesser, i samspel med arbetssätt som främjar elevernas ämneslärande och ämneslitte-
racitet (Gibbons, 2006; Karlsson m.fl., 2020). Andraspråksforskare betonar att elever racitet (Gibbons, 2006; Karlsson m.fl., 2020). Andraspråksforskare betonar att elever 
behöver möta en utmanande undervisning kombinerad med rikt kontextuellt stöd, behöver möta en utmanande undervisning kombinerad med rikt kontextuellt stöd, 
såsom bilder, gester, konkreta och kollaborativa aktiviteter, interaktiva arbetssätt och såsom bilder, gester, konkreta och kollaborativa aktiviteter, interaktiva arbetssätt och 
explicita instruktioner, som bidrar till att förtydliga innehåll och ämnesspråk (t.ex. explicita instruktioner, som bidrar till att förtydliga innehåll och ämnesspråk (t.ex. 
Cummins, 2000, 2017; Gibbons, 2009). Forskning tyder också på att andraspråksele-Cummins, 2000, 2017; Gibbons, 2009). Forskning tyder också på att andraspråksele-
ver gynnas av en undervisning som utvecklar kunskaper om språk (metaspråk) (Fang ver gynnas av en undervisning som utvecklar kunskaper om språk (metaspråk) (Fang 
m.fl., 2006; de Oliveira & Schleppegrell, 2015). Studier visar exempelvis hur elever m.fl., 2006; de Oliveira & Schleppegrell, 2015). Studier visar exempelvis hur elever 
gynnas av att NO-lärare uppmärksammar hur ord och grammatik skapar betydelse i gynnas av att NO-lärare uppmärksammar hur ord och grammatik skapar betydelse i 
ämnet (Fang & Schleppegrell, 2008; Gebhard m.fl., 2014; Macnaught m.fl., 2013). Stu-ämnet (Fang & Schleppegrell, 2008; Gebhard m.fl., 2014; Macnaught m.fl., 2013). Stu-
dier lyfter dock också risken för att ett metaspråkligt fokus kan leda till att språket dier lyfter dock också risken för att ett metaspråkligt fokus kan leda till att språket 
blir ett lärandeobjekt i sig, isolerat från ämnesinnehållet (t.ex. Jakobson & Axelsson, blir ett lärandeobjekt i sig, isolerat från ämnesinnehållet (t.ex. Jakobson & Axelsson, 
2017; Uddling, 2019). I Uddlings (2019) studie menar NO-läraren på mellanstadiet, 2017; Uddling, 2019). I Uddlings (2019) studie menar NO-läraren på mellanstadiet, 
som också har utbildning i svenska som andraspråk och genrepedagogik, att hon som också har utbildning i svenska som andraspråk och genrepedagogik, att hon 
ser sig som språklärare i NO och att hon har ett språkligt fokus. Högstadieläraren ser sig som språklärare i NO och att hon har ett språkligt fokus. Högstadieläraren 
i samma studie, med kompetensutveckling inom språkutvecklande arbetssätt, sä-i samma studie, med kompetensutveckling inom språkutvecklande arbetssätt, sä-
ger istället att han är mer språklärare än han önskar, eftersom eleverna har behov ger istället att han är mer språklärare än han önskar, eftersom eleverna har behov 
av det. En av slutsatserna i Uddlings studie är att NO-lärarnas fokus på språk- och av det. En av slutsatserna i Uddlings studie är att NO-lärarnas fokus på språk- och 
kunskapsutveckling genom textsamtal erbjuder stöttande strukturer, samtidigt som kunskapsutveckling genom textsamtal erbjuder stöttande strukturer, samtidigt som 

1 LCT-ramverkets dimension Specialization undersöker principerna för och relationen mellan kun-
skapen och de kunskapande personerna inom till exempel skolämnen och forskningsfält.
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textsamtalen utgör komplexa språkliga aktiviteter som riskerar att leda till att under-textsamtalen utgör komplexa språkliga aktiviteter som riskerar att leda till att under-
visningen istället förs bort från ämnesinnehållet.visningen istället förs bort från ämnesinnehållet.

Samtidigt som de språkliga uttrycksformerna är grundläggande i ett skolämne, är Samtidigt som de språkliga uttrycksformerna är grundläggande i ett skolämne, är 
det med andra ord en balansgång att uppmärksamma dessa uttrycksformer med bi-det med andra ord en balansgång att uppmärksamma dessa uttrycksformer med bi-
behållet ämnesinnehåll i fokus och utan att arbetet med språk och text frikopplas från behållet ämnesinnehåll i fokus och utan att arbetet med språk och text frikopplas från 
ämnesundervisningen. Denna balansgång blir dessutom svårare om det inte finns en ämnesundervisningen. Denna balansgång blir dessutom svårare om det inte finns en 
medvetenhet om ämneslitteracitet som en kontextuell förmåga, sammansatt av både medvetenhet om ämneslitteracitet som en kontextuell förmåga, sammansatt av både 
allmänspråkliga (generiska) och ämnesspråkliga kunskaper och förmågor (jfr Norris allmänspråkliga (generiska) och ämnesspråkliga kunskaper och förmågor (jfr Norris 
& Phillips, 2003). Utifrån synsättet att innehåll och språk konstituerar varandra be-& Phillips, 2003). Utifrån synsättet att innehåll och språk konstituerar varandra be-
hövs ett fokus på ämnesspecifika kunskaper, där eleverna successivt närmar sig de hövs ett fokus på ämnesspecifika kunskaper, där eleverna successivt närmar sig de 
ämnesrelevanta kunskaperna och uttrycken (t.ex. Shanahan & Shanahan, 2012; Wel-ämnesrelevanta kunskaperna och uttrycken (t.ex. Shanahan & Shanahan, 2012; Wel-
lington & Osborne, 2001). Detta synsätt kräver lärares medvetenhet om ämnesspeci-lington & Osborne, 2001). Detta synsätt kräver lärares medvetenhet om ämnesspeci-
fika texter och språk samt hur de används i olika kontexter (Nygård Larsson, 2011; jfr fika texter och språk samt hur de används i olika kontexter (Nygård Larsson, 2011; jfr 
Walldén & Nygård Larsson, 2021; 2022). Samtidigt är även mer allmänna (generiska) Walldén & Nygård Larsson, 2021; 2022). Samtidigt är även mer allmänna (generiska) 
språkkunskaper viktiga, eftersom många språkliga drag i ämnestexter är gemensam-språkkunskaper viktiga, eftersom många språkliga drag i ämnestexter är gemensam-
ma för skolspråk i alla ämnen. Eleverna behöver exempelvis utvecklade förmågor att ma för skolspråk i alla ämnen. Eleverna behöver exempelvis utvecklade förmågor att 
läsa och skriva olika typer av texter, och både allmänspråkliga och ämnesrelaterade läsa och skriva olika typer av texter, och både allmänspråkliga och ämnesrelaterade 
ord är betydelsefulla för förståelsen av ämnestexter. Elever har även nytta av gene-ord är betydelsefulla för förståelsen av ämnestexter. Elever har även nytta av gene-
rella lässtrategier som att gissa betydelser utifrån rubriker, bilder, delar av ord eller rella lässtrategier som att gissa betydelser utifrån rubriker, bilder, delar av ord eller 
kontexten i övrigt, samt att omformulera och summera innehållet under läsningen kontexten i övrigt, samt att omformulera och summera innehållet under läsningen 
(t.ex. Lindberg m.fl., 2007; Walldén & Nygård Larsson, 2022; Uddling, 2019).(t.ex. Lindberg m.fl., 2007; Walldén & Nygård Larsson, 2022; Uddling, 2019).

Det har därför föreslagits att exempelvis NO-lärare med fördel kan samarbeta med Det har därför föreslagits att exempelvis NO-lärare med fördel kan samarbeta med 
lärare i svenska och svenska som andraspråk eller studiehandledare i modersmål, lärare i svenska och svenska som andraspråk eller studiehandledare i modersmål, 
för att lärarna genom sina olika kompetenser kan bidra till elevers språk- och kun-för att lärarna genom sina olika kompetenser kan bidra till elevers språk- och kun-
skapsutveckling (t.ex. Axelsson & Jakobson, 2020; Fang & Coatoam, 2013; Lindberg, skapsutveckling (t.ex. Axelsson & Jakobson, 2020; Fang & Coatoam, 2013; Lindberg, 
2020; Uddling, 2019). I Daugaard (2016) rapporteras hur språkläraren komplette-2020; Uddling, 2019). I Daugaard (2016) rapporteras hur språkläraren komplette-
rar NO-undervisningen genom att tydliggöra skolspråkliga drag och NO-texternas rar NO-undervisningen genom att tydliggöra skolspråkliga drag och NO-texternas 
struktur. Denna typ av samarbeten kan därför vara värdefulla för att främja elever-struktur. Denna typ av samarbeten kan därför vara värdefulla för att främja elever-
nas språk- och kunskapsutveckling, men leder inte per automatik till en ökad förstå-nas språk- och kunskapsutveckling, men leder inte per automatik till en ökad förstå-
else av innehållsliga och ämnesspråkliga perspektiv (Kindenberg & Nygård Larsson, else av innehållsliga och ämnesspråkliga perspektiv (Kindenberg & Nygård Larsson, 
2016). I Karlsson med kollegor (2020) illustreras exempelvis hur studiehandledaren 2016). I Karlsson med kollegor (2020) illustreras exempelvis hur studiehandledaren 
möjliggör för nyanlända elever att visa och förtydliga sina ämneskunskaper. Studien möjliggör för nyanlända elever att visa och förtydliga sina ämneskunskaper. Studien 
pekar samtidigt på hur studiehandledarens begränsade NO-kunskaper även utgör pekar samtidigt på hur studiehandledarens begränsade NO-kunskaper även utgör 
en begränsning i klassrumssamtalen när det gäller att bidra till ämnesspråklig ut-en begränsning i klassrumssamtalen när det gäller att bidra till ämnesspråklig ut-
veckling. Detta visar på vikten av ett genomtänkt samarbete för att inte eleverna ska veckling. Detta visar på vikten av ett genomtänkt samarbete för att inte eleverna ska 
erbjudas en mindre ämnesrelevant undervisning, och kan relateras till ett synsätt på erbjudas en mindre ämnesrelevant undervisning, och kan relateras till ett synsätt på 
litteracitet där ämnesintegrerade litteracitetsförmågor utvecklas i nära samspel mel-litteracitet där ämnesintegrerade litteracitetsförmågor utvecklas i nära samspel mel-
lan innehåll, synsätt och kommunikationssätt inom ett skolämne.lan innehåll, synsätt och kommunikationssätt inom ett skolämne.

Rörelsen mellan kunskaps- och uttrycksformerRörelsen mellan kunskaps- och uttrycksformer
Språket i ämnesundervisning består dock inte enbart av skolrelaterat språk. I stäl-Språket i ämnesundervisning består dock inte enbart av skolrelaterat språk. I stäl-
let sker kommunikationen på en skala av vardagsspråk och ämnesspråk. Inom SFL let sker kommunikationen på en skala av vardagsspråk och ämnesspråk. Inom SFL 
ses språkbruket som situerat och funktionellt. Det varierar beroende på kontexten, ses språkbruket som situerat och funktionellt. Det varierar beroende på kontexten, 
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om innehållet är vardagligt eller specialiserat, om kommunikationen är informell el-om innehållet är vardagligt eller specialiserat, om kommunikationen är informell el-
ler distanserat formell, och beroende på vilken roll tal, skrift och andra modaliteter ler distanserat formell, och beroende på vilken roll tal, skrift och andra modaliteter 
spelar (Halliday & Martin, 1993). Språk- och kunskapsutveckling i skolan handlar till spelar (Halliday & Martin, 1993). Språk- och kunskapsutveckling i skolan handlar till 
stor del om att röra sig från ett mer personligt vardagligt talspråk till ett alltmer dis-stor del om att röra sig från ett mer personligt vardagligt talspråk till ett alltmer dis-
tanserat skriftspråkligt och specialiserat språkbruk. Därför kan exempelvis elevers tanserat skriftspråkligt och specialiserat språkbruk. Därför kan exempelvis elevers 
mer vardagliga kommunikation i grupper samt muntlig klassrumsinteraktion ses mer vardagliga kommunikation i grupper samt muntlig klassrumsinteraktion ses 
som medel för att stötta språk- och kunskapsutvecklingen, och brygga över till ökad som medel för att stötta språk- och kunskapsutvecklingen, och brygga över till ökad 
förståelse och produktion av skriftliga ämnestexter. Hammond och Gibbons (2005) förståelse och produktion av skriftliga ämnestexter. Hammond och Gibbons (2005) 
framhåller vikten av stödstrukturer i undervisningen som skapar brobyggande rörel-framhåller vikten av stödstrukturer i undervisningen som skapar brobyggande rörel-
ser från praktiska aktiviteter och gruppinteraktion till helklassamtal och vidare till ser från praktiska aktiviteter och gruppinteraktion till helklassamtal och vidare till 
läsande och skrivande (Gibbons, 2006). Sådana aktiviteter bidrar till att stödja elev-läsande och skrivande (Gibbons, 2006). Sådana aktiviteter bidrar till att stödja elev-
erna i att närma sig mer specialiserade skriftspråksliknande uttryckssätt.erna i att närma sig mer specialiserade skriftspråksliknande uttryckssätt.

Utgångspunkten för LCT är att kunskap konstrueras på olika sätt i olika kontex-Utgångspunkten för LCT är att kunskap konstrueras på olika sätt i olika kontex-
ter, vilket även påverkar språkanvändningen. I ämnesundervisningen blir det därför ter, vilket även påverkar språkanvändningen. I ämnesundervisningen blir det därför 
viktigt att synliggöra både innehåll och språk. Ur ett gemensamt LCT- och SFL-per-viktigt att synliggöra både innehåll och språk. Ur ett gemensamt LCT- och SFL-per-
spektiv har undervisning och klassrumsdiskurs analyserats i termer av spektiv har undervisning och klassrumsdiskurs analyserats i termer av semantiska semantiska 
vågor vågor (Macnaught m.fl., 2013; Maton, 2013)(Macnaught m.fl., 2013; Maton, 2013)22, eller som en brobyggande rörelse mellan , eller som en brobyggande rörelse mellan 
kunskapsformer. Genom begreppet semantiska vågor kan ämneslärande och ämnes-kunskapsformer. Genom begreppet semantiska vågor kan ämneslärande och ämnes-
undervisning ses som dynamiska rörelser där exempelvis klassrumssamtal rör sig undervisning ses som dynamiska rörelser där exempelvis klassrumssamtal rör sig 
mot ämnesmässiga och komplexa betydelserelationer, och mellan konkreta, speci-mot ämnesmässiga och komplexa betydelserelationer, och mellan konkreta, speci-
fika, generella och abstrakta betydelser, och därmed bidrar till att stötta elevernas fika, generella och abstrakta betydelser, och därmed bidrar till att stötta elevernas 
ämnesmässiga utveckling och närmande till förtätade skriftspråkliga uttryckssätt.ämnesmässiga utveckling och närmande till förtätade skriftspråkliga uttryckssätt.

Ett begrepp som har flera likheter med semantiska vågor är Ett begrepp som har flera likheter med semantiska vågor är diskursiv rörlighet diskursiv rörlighet (Ny-(Ny-
gård Larsson, 2011) eller den språkliga och multimodala förmågan att röra sig mellan gård Larsson, 2011) eller den språkliga och multimodala förmågan att röra sig mellan 
och inom diskurser och närma sig ämnesspecifika sätt att tänka, göra och uttrycka och inom diskurser och närma sig ämnesspecifika sätt att tänka, göra och uttrycka 
ämneskunskaper. I Nygård Larsson (2011) beskrivs hur en biologilärare arbetar med ämneskunskaper. I Nygård Larsson (2011) beskrivs hur en biologilärare arbetar med 
att göra läromedelstexternas innehåll mer tillgängligt för eleverna. I lärarens interak-att göra läromedelstexternas innehåll mer tillgängligt för eleverna. I lärarens interak-
tion finns en diskursiv rörlighet som rör både språk- och bildanvändning. Bilderna tion finns en diskursiv rörlighet som rör både språk- och bildanvändning. Bilderna 
tolkas explicit och läraren använder dels konkreta och specifika bilder och föremål, tolkas explicit och läraren använder dels konkreta och specifika bilder och föremål, 
dels abstrakta bilder med ett generaliserat innehåll eller en taxonomi. Läraren använ-dels abstrakta bilder med ett generaliserat innehåll eller en taxonomi. Läraren använ-
der även såväl vardagliga och konkreta som ämnesrelaterade, abstrakta och förtätade der även såväl vardagliga och konkreta som ämnesrelaterade, abstrakta och förtätade 
språkliga uttryck. På så vis utvidgas språket, istället för att förenklas, exempelvis ge-språkliga uttryck. På så vis utvidgas språket, istället för att förenklas, exempelvis ge-
nom att läraren använder både det mer vardagliga verbet ”andas” och de mer förtä-nom att läraren använder både det mer vardagliga verbet ”andas” och de mer förtä-
tade ämnesrelaterade uttrycken ”tar upp syre” och ”syreförsörjning”, där det senare tade ämnesrelaterade uttrycken ”tar upp syre” och ”syreförsörjning”, där det senare 
utgör en så kallad nominalisering (se nedan under avsnittet Teoretiskt-analytiska utgör en så kallad nominalisering (se nedan under avsnittet Teoretiskt-analytiska 
verktyg). Läraren modellerar därtill explicit hur bilder kan användas som verktyg för verktyg). Läraren modellerar därtill explicit hur bilder kan användas som verktyg för 
kunskapsutveckling, genom att mer kontextnära konkret kunskap sammanförs i en kunskapsutveckling, genom att mer kontextnära konkret kunskap sammanförs i en 
generell och abstrakt bild. Det finns således en metadiskussion om visuellt menings-generell och abstrakt bild. Det finns således en metadiskussion om visuellt menings-
skapande, som kunde tillämpas för verbalspråkligt meningsskapande. Ur ett genre-skapande, som kunde tillämpas för verbalspråkligt meningsskapande. Ur ett genre-
perspektiv (Halliday & Martin 1993; Rose & Martin, 2013) tydliggör läraren dessutom perspektiv (Halliday & Martin 1993; Rose & Martin, 2013) tydliggör läraren dessutom 
olika läroboksavsnitt, genom att övergripande strukturer och innehåll visualiseras olika läroboksavsnitt, genom att övergripande strukturer och innehåll visualiseras 
genom anteckningar på tavlan, på ett sätt som synliggör olika genrer i skolämnet. genom anteckningar på tavlan, på ett sätt som synliggör olika genrer i skolämnet. 

2 Dessa analyser har skett inom LCT-ramverkets dimension Semantics.
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Men genrerna blir även synliga i bilder och praktiska klassrumsaktiviteter. Ett skol-Men genrerna blir även synliga i bilder och praktiska klassrumsaktiviteter. Ett skol-
ämne kan ses som en social praktik med särskilda sätt att tänka, agera och uttrycka ämne kan ses som en social praktik med särskilda sätt att tänka, agera och uttrycka 
sig på. På så vis kan även genrer ses som typiska klassificerande, beskrivande, för-sig på. På så vis kan även genrer ses som typiska klassificerande, beskrivande, för-
klarande eller argumenterande aktiviteter i klassrummet, det vill säga funktionella klarande eller argumenterande aktiviteter i klassrummet, det vill säga funktionella 
sätt att organisera och uttrycka innehållsliga perspektiv (Nygård Larsson, 2011). Det sätt att organisera och uttrycka innehållsliga perspektiv (Nygård Larsson, 2011). Det 
innebär att de skriftliga ämnestexterna inte kan ses som avskilda från muntliga och innebär att de skriftliga ämnestexterna inte kan ses som avskilda från muntliga och 
andra kunskaps- och uttrycksformer. Snarare genomsyrar sådana genreaktiviteter andra kunskaps- och uttrycksformer. Snarare genomsyrar sådana genreaktiviteter 
skolämnet och skriftliga ämnestexter är ett av dessa uttryck. Dessa klassrumsakti-skolämnet och skriftliga ämnestexter är ett av dessa uttryck. Dessa klassrumsakti-
viteter kan lärare uppmärksamma och använda i stöttande syfte, när elever ska läsa viteter kan lärare uppmärksamma och använda i stöttande syfte, när elever ska läsa 
och skriva ämnestexter.och skriva ämnestexter.

Resultaten från studier av NO-undervisning (Nygård Larsson & Jakobsson, 2017, Resultaten från studier av NO-undervisning (Nygård Larsson & Jakobsson, 2017, 
2020) indikerar att elever som uppvisar en högre grad av diskursiv rörlighet i grupp-2020) indikerar att elever som uppvisar en högre grad av diskursiv rörlighet i grupp-
samtal, genom att de rör sig mellan kontextnära och mer abstrakta uttryckssätt, också samtal, genom att de rör sig mellan kontextnära och mer abstrakta uttryckssätt, också 
i högre grad förmår förklara det naturvetenskapliga innehållet och lösa de uppgifter i högre grad förmår förklara det naturvetenskapliga innehållet och lösa de uppgifter 
som de diskuterar. Elever som i högre grad utgår från kontextnära vardagligt språk som de diskuterar. Elever som i högre grad utgår från kontextnära vardagligt språk 
och erfarenheter har istället mindre framgång i samtalen. En viktig förutsättning för och erfarenheter har istället mindre framgång i samtalen. En viktig förutsättning för 
att utveckla sådana förmågor verkar vara att lärare på ett medvetet sätt kan föra elev-att utveckla sådana förmågor verkar vara att lärare på ett medvetet sätt kan föra elev-
erna mellan kunskaps- och uttrycksformer och mot ett mer ämnesspecifikt innehåll erna mellan kunskaps- och uttrycksformer och mot ett mer ämnesspecifikt innehåll 
(Gibbons, 2006; Martin, 2013; Maton, 2013; Nygård Larsson, 2011). Detta kan relateras (Gibbons, 2006; Martin, 2013; Maton, 2013; Nygård Larsson, 2011). Detta kan relateras 
till att Maton (2013) menar att ämneslärare relativt ofta förklarar och omformulerar, till att Maton (2013) menar att ämneslärare relativt ofta förklarar och omformulerar, 
eller ”packar upp”, förtätat skriftligt ämnesspråk till mer vardagligt kontextualise-eller ”packar upp”, förtätat skriftligt ämnesspråk till mer vardagligt kontextualise-
rat språk, men att lärare inte lika ofta förpackar och förtätar diskursen igen och för rat språk, men att lärare inte lika ofta förpackar och förtätar diskursen igen och för 
eleverna mot mer ämnesspråkliga abstrakta uttryck, genom så kallade semantiska eleverna mot mer ämnesspråkliga abstrakta uttryck, genom så kallade semantiska 
vågrörelser (se nedan).vågrörelser (se nedan).

Att i didaktiskt syfte röra sig mellan diskurser och kontexter utgör dock även en Att i didaktiskt syfte röra sig mellan diskurser och kontexter utgör dock även en 
balansgång där undervisningens innehåll och syfte riskerar bli otydligt för elever-balansgång där undervisningens innehåll och syfte riskerar bli otydligt för elever-
na (Maton & Howard, 2018). Detta sammanhänger med att samtidigt som elevernas na (Maton & Howard, 2018). Detta sammanhänger med att samtidigt som elevernas 
vardagliga erfarenheter och uttryckssätt är viktiga läranderesurser för att utveckla vardagliga erfarenheter och uttryckssätt är viktiga läranderesurser för att utveckla 
ämneskunskaper (Brown & Spang, 2008; Olander, 2010; Ryoo, 2015), så kan det vara ämneskunskaper (Brown & Spang, 2008; Olander, 2010; Ryoo, 2015), så kan det vara 
didaktiskt utmanande att föra eleverna vidare mot ämnesmässiga perspektiv (jfr didaktiskt utmanande att föra eleverna vidare mot ämnesmässiga perspektiv (jfr 
Uddling, 2019). I språkligt heterogena klassrum är det dessutom viktigt att fundera Uddling, 2019). I språkligt heterogena klassrum är det dessutom viktigt att fundera 
över vems erfarenheter och vardagsspråk man utgår från och hur elevers skilda språk-över vems erfarenheter och vardagsspråk man utgår från och hur elevers skilda språk-
liga repertoarer kan utgöra resurser i exempelvis flerspråkiga utforskande samtal och liga repertoarer kan utgöra resurser i exempelvis flerspråkiga utforskande samtal och 
därmed bidra till att utveckla elevers diskursiva rörlighet (Karlsson m.fl., 2020).därmed bidra till att utveckla elevers diskursiva rörlighet (Karlsson m.fl., 2020).

Rörelsen mellan kunskapsformer kan relateras till Maton och Howards (2018, 2020) Rörelsen mellan kunskapsformer kan relateras till Maton och Howards (2018, 2020) 
studier om hur kunskap från olika kontexter används i ämnesundervisningenstudier om hur kunskap från olika kontexter används i ämnesundervisningen33. Stu-. Stu-
dierna indikerar att en undervisning som riktas snävt mot ämneskunskapen riskerar dierna indikerar att en undervisning som riktas snävt mot ämneskunskapen riskerar 
innebära färre tillgängliga vägar till kunskap. En undervisning som istället för sam-innebära färre tillgängliga vägar till kunskap. En undervisning som istället för sam-
man olika kunskapsformer – exempelvis naturvetenskapligt innehåll, vardagliga eller man olika kunskapsformer – exempelvis naturvetenskapligt innehåll, vardagliga eller 
praktiska exempel och analogier, eller kunskaper från andra ämnesområden såsom praktiska exempel och analogier, eller kunskaper från andra ämnesområden såsom 
de språkdidaktiska – potentiellt kan främja elevernas engagemang och förståelse av de språkdidaktiska – potentiellt kan främja elevernas engagemang och förståelse av 

3 LCT-dimensionen Autonomy synliggör varifrån kunskapen härrör och hur den används i till 
exempel klassrummet.
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kunskapsinnehållet. En undervisning som rör sig mellan ämneskunskaper och var-kunskapsinnehållet. En undervisning som rör sig mellan ämneskunskaper och var-
dagserfarenheter, eller i gränslandet mellan olika ämnesområden, kan därför bidra dagserfarenheter, eller i gränslandet mellan olika ämnesområden, kan därför bidra 
till ett integrerat kunskapsbyggande, men riskerar också bli otydligt vad gäller inne-till ett integrerat kunskapsbyggande, men riskerar också bli otydligt vad gäller inne-
håll och syfte. Läraren behöver därför navigera på ett tydligt sätt, så det huvudsakliga håll och syfte. Läraren behöver därför navigera på ett tydligt sätt, så det huvudsakliga 
syftet och innehållet med ett arbetsområde inte riskerar träda tillbaka, till förmån för syftet och innehållet med ett arbetsområde inte riskerar träda tillbaka, till förmån för 
olika (del-)innehåll och (del-)syften, som kan vara planerade eller uppstå spontant olika (del-)innehåll och (del-)syften, som kan vara planerade eller uppstå spontant 
under klassrumssamtal (exempelvis långtgående fokus på språkliga uttryck eller var-under klassrumssamtal (exempelvis långtgående fokus på språkliga uttryck eller var-
dagliga exempel och analogier).dagliga exempel och analogier).

Sammanfattningsvis är det en central uppgift för läraren att främja elevers äm-Sammanfattningsvis är det en central uppgift för läraren att främja elevers äm-
neskunskaper och ämneslitteracitet, särskilt i språkligt heterogena klassrum, men neskunskaper och ämneslitteracitet, särskilt i språkligt heterogena klassrum, men 
det kräver även en medvetenhet om relationen mellan vardagsspråk, skolspråk och det kräver även en medvetenhet om relationen mellan vardagsspråk, skolspråk och 
ämnesspråk samt mellan muntliga och skriftliga uttrycksformer. Det kan därtill vara ämnesspråk samt mellan muntliga och skriftliga uttrycksformer. Det kan därtill vara 
utmanande att uppmärksamma språkliga aspekter med bibehållet ämnesinnehåll utmanande att uppmärksamma språkliga aspekter med bibehållet ämnesinnehåll 
i fokus och genom utforskande och engagerande arbetssätt där eleverna samtidigt i fokus och genom utforskande och engagerande arbetssätt där eleverna samtidigt 
stöttas i att närma sig ämnesspecifika kunskaper, språk och texter.stöttas i att närma sig ämnesspecifika kunskaper, språk och texter.

Material och metodMaterial och metod
Materialet härrör från en delstudie inom ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om Materialet härrör från en delstudie inom ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om 
språk- och kunskapsutvecklande NO-undervisning. I delstudien ingick en språkligt språk- och kunskapsutvecklande NO-undervisning. I delstudien ingick en språkligt 
heterogen klass i årskurs 7, där elva av de 27 eleverna hade ett annat förstaspråk än heterogen klass i årskurs 7, där elva av de 27 eleverna hade ett annat förstaspråk än 
svenska (sex elever var utlandsfödda, varav tre anlände till Sverige under skoltiden). svenska (sex elever var utlandsfödda, varav tre anlände till Sverige under skoltiden). 
Materialet samlades in genom observationer, video- och ljudinspelningar, elevtex-Materialet samlades in genom observationer, video- och ljudinspelningar, elevtex-
ter, foton och lärarintervjuer. Projektet har tagit hänsyn till rådande forskningsetiska ter, foton och lärarintervjuer. Projektet har tagit hänsyn till rådande forskningsetiska 
principer (Vetenskapsrådet, 2017) vid insamling och bearbetning av materialet och principer (Vetenskapsrådet, 2017) vid insamling och bearbetning av materialet och 
data har hanterats enligt rådande bestämmelser vid universitetet. Läraren och klas-data har hanterats enligt rådande bestämmelser vid universitetet. Läraren och klas-
sen deltog i projektet under knappt två månader. Data i artikeln bygger på interven-sen deltog i projektet under knappt två månader. Data i artikeln bygger på interven-
tioner under en vecka (och föregicks av fem veckors observation)tioner under en vecka (och föregicks av fem veckors observation)44. Undervisningsmo-. Undervisningsmo-
menten under interventionen utvecklades i dialog mellan NO-läraren och forskarna: menten under interventionen utvecklades i dialog mellan NO-läraren och forskarna: 
Maaike Hajer, Anders Jakobsson, Clas Olander och Pia Nygård Larsson (se även Ny-Maaike Hajer, Anders Jakobsson, Clas Olander och Pia Nygård Larsson (se även Ny-
gård Larsson, 2018)gård Larsson, 2018)55..

Under interventionen introducerade läraren ämnet biologi genom arbetsområdet Under interventionen introducerade läraren ämnet biologi genom arbetsområdet 
”Vad är liv?”. Syftet med interventionen var att pröva arbetssätt för att öka elevernas ”Vad är liv?”. Syftet med interventionen var att pröva arbetssätt för att öka elevernas 
aktiva deltagande och engagemang samt uppmärksamma ämnesmässiga uttrycks-aktiva deltagande och engagemang samt uppmärksamma ämnesmässiga uttrycks-
sätt och synsätt, med anledning av att läraren i intervjuer menade att det var utma-sätt och synsätt, med anledning av att läraren i intervjuer menade att det var utma-
nande att didaktiskt anpassa undervisningen på ett sätt som kunde engagera och nå nande att didaktiskt anpassa undervisningen på ett sätt som kunde engagera och nå 
ut till mer än ett fåtal elever.ut till mer än ett fåtal elever.

Istället för att direkt introducera läroboken inledde läraren genom att utgå från Istället för att direkt introducera läroboken inledde läraren genom att utgå från 
elevernas utforskande samtal under smågruppsarbete som sedan vidarefördes i hel-elevernas utforskande samtal under smågruppsarbete som sedan vidarefördes i hel-
klassamtal, såsom beskrivs i figur 1.klassamtal, såsom beskrivs i figur 1.

4 Dessvärre avbröts samarbetet med läraren efter denna vecka, vilket dock inte påverkade möjlig-
heten att använda det redan insamlade materialet.
5 Denna forskning är finansierad av Vetenskapsrådet [721-2014-2015] samt forskningsprogrammet LIT 
(Literacy and inclusive subject teaching) vid Malmö universitet.
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Figur 1Figur 1

Arbete i smågrupp och helklass under tre faser (1-3).Arbete i smågrupp och helklass under tre faser (1-3).

Generellt består upplägget i en växling mellan mer utforskande multimodalt små-Generellt består upplägget i en växling mellan mer utforskande multimodalt små-
gruppsarbete och mer språkligt burna helklassamtal. Detta upprepas i tre steg eller gruppsarbete och mer språkligt burna helklassamtal. Detta upprepas i tre steg eller 
faser. Dessa tre faser innebär i sin tur en gradvis rörelse mot fördjupade och mer faser. Dessa tre faser innebär i sin tur en gradvis rörelse mot fördjupade och mer 
språkligt burna aktiviteter. På så vis finns det en progression i arbetet, som kom-språkligt burna aktiviteter. På så vis finns det en progression i arbetet, som kom-
bineras med växlingar mellan olika arbetssätt och kommunikationssätt. I analysen bineras med växlingar mellan olika arbetssätt och kommunikationssätt. I analysen 
fokuseras i synnerhet på helklassamtalen, där NO-läraren försökte brygga över till fokuseras i synnerhet på helklassamtalen, där NO-läraren försökte brygga över till 
mer ämnesmässiga perspektiv och uttrycksformer.mer ämnesmässiga perspektiv och uttrycksformer.

Ett samtal, om cirka 25 minuter, analyseras också, i vilket en lärare i svenska och Ett samtal, om cirka 25 minuter, analyseras också, i vilket en lärare i svenska och 
svenska som andraspråk (hädanefter svenskläraren) tillsammans med fem elever i svenska som andraspråk (hädanefter svenskläraren) tillsammans med fem elever i 
klassen läste om kräldjur i biologilärobokens första kapitel klassen läste om kräldjur i biologilärobokens första kapitel Livets former Livets former (Kukka & (Kukka & 
Sundberg, 2012, s 37-39). Detta skedde under interventionsveckan (i den tredje fas Sundberg, 2012, s 37-39). Detta skedde under interventionsveckan (i den tredje fas 
som beskrivs i figur 1) men utgjorde inte en planerad del av interventionen, utan var som beskrivs i figur 1) men utgjorde inte en planerad del av interventionen, utan var 

Arbetsområdet ”Vad är liv?” 
Fas 1. Smågruppsarbete baserat på elevernas 
bakgrundskunskaper. Eleverna sitter i grupper 
om fyra, med fyra föremål (en växt, en mask, en 
sten, en potatis) framför sig på bordet samt en 
stencil (”Vad ska bort?”). Eleverna ska fundera 
enskilt och på sin fjärdedel av stencilen skriva 
ner vilket objekt de tror ska bort. Sedan 
diskuterar gruppen gemensamt och argumenterar 
för sina slutsatser. De ska komma fram till ett 
gemensamt svar som skrivs i mitten. Detta följs 
av ett lärarlett helklassamtal om elevernas val 
och argument för val. Läraren försöker under 
samtalet explicit relatera vardagliga och 
skolspråksrelaterade uttryckssätt till varandra. 
Upplägget kan jämföras med strukturen för så 
kallade EPA-övningar (Enskilt, Par, Alla). 
Fas 2. Smågruppsarbete baserat på elevernas 
bakgrundskunskaper. Eleverna får ett kuvert 
med 18 bilder av olika organismer, A3-papper, 
klister och penna. Eleverna ska tillsammans 
diskutera och komma fram till lämpliga 
kategoriseringar av organismerna. Resultatet tar 
formen av planscher där organismerna sorteras 
och ibland får beteckningar eller korta 
beskrivningar. Detta följs av ett lärarlett 
helklassamtal där elevgrupperna redovisar sina 
resultat med stöd av läraren. Planscherna hängs 
sedan upp på klassrumsväggen för att illustrera 
möjliga sätt att kategorisera materialet.  

 

 

 

Fas 3. Smågruppsarbete i ”expertgrupper” där varje elevgrupp fördjupar sig i varsin 
djurart genom lärobok och texter från Internet. Till sin hjälp har eleverna lärarens 
muntliga och skriftliga instruktioner och en skrivmall som anger rubriker. Pga. tidsbrist 
utgår en planerad tvärgruppsredovisning och läraren avslutar med ett kortare lärarlett 
helklassamtal som fokuserar två aspekter från uppgiften (näring, fortplantning). 
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istället en skolsatsning där svenskläraren användes som resurs i NO-klassrummet istället en skolsatsning där svenskläraren användes som resurs i NO-klassrummet 
under vissa lektioner i veckan. Elevgruppen var inte särskilt utvald för samtalet, utan under vissa lektioner i veckan. Elevgruppen var inte särskilt utvald för samtalet, utan 
sattes samman av NO-läraren för grupparbetet. Samtalet skedde i det angränsande sattes samman av NO-läraren för grupparbetet. Samtalet skedde i det angränsande 
rum där gruppen satt sig för grupparbetet, medan övriga elever satt i sina grupper i rum där gruppen satt sig för grupparbetet, medan övriga elever satt i sina grupper i 
NO-salen.NO-salen.

Excerpten från klassrumsamtalen utgörs av ordagranna transkriptioner från bild- Excerpten från klassrumsamtalen utgörs av ordagranna transkriptioner från bild- 
och ljudfiler. Utelämnade delar markeras med snedstreck och punkter /…/. Kontex-och ljudfiler. Utelämnade delar markeras med snedstreck och punkter /…/. Kontex-
tuell information markeras med hakparentes. Fetstil i excerpten är analytiska mar-tuell information markeras med hakparentes. Fetstil i excerpten är analytiska mar-
keringar.keringar.

Teoretiskt-analytiska verktygTeoretiskt-analytiska verktyg
Begreppet Begreppet semantiska vågor semantiska vågor används som ett analytiskt verktyg och som ett medel för används som ett analytiskt verktyg och som ett medel för 
att belysa undervisningen ur didaktiskt hänseende (Maton, 2013, 2014). Semantiska att belysa undervisningen ur didaktiskt hänseende (Maton, 2013, 2014). Semantiska 
vågor bidrar till att visa på hur kunskapen blir användbar över kontexter, genom att vågor bidrar till att visa på hur kunskapen blir användbar över kontexter, genom att 
mer kontextnära betydelser relateras till mer kontextoberoende generella betydelser. mer kontextnära betydelser relateras till mer kontextoberoende generella betydelser. 
Semantiska vågor byggs upp över tid, genom ett samspel mellan variablerna Semantiska vågor byggs upp över tid, genom ett samspel mellan variablerna kontextkontext  
(graden av kontextnärhet: semantisk gravitation) och (graden av kontextnärhet: semantisk gravitation) och komplexitetkomplexitet (graden av betydel- (graden av betydel-
seförtätning: semantisk densitet/täthet) (Maton, 2014). I betydelseskapandet växlar seförtätning: semantisk densitet/täthet) (Maton, 2014). I betydelseskapandet växlar 
dessa variabler i styrka. Hög grad av kontextnärhet indikerar konkreta och specifika dessa variabler i styrka. Hög grad av kontextnärhet indikerar konkreta och specifika 
betydelser, medan en låg grad innebär mer generella och abstrakta betydelser. Högre betydelser, medan en låg grad innebär mer generella och abstrakta betydelser. Högre 
grad av semantisk täthet innebär i sin tur en ökad komplexitet av betydelserelationer. grad av semantisk täthet innebär i sin tur en ökad komplexitet av betydelserelationer. 
Att lära sig ämnesbegrepp innebär exempelvis att lära sig hur begreppen ingår i kom-Att lära sig ämnesbegrepp innebär exempelvis att lära sig hur begreppen ingår i kom-
plexa semantiska nätverk (inom SFL beskrivet som teknikalitet) (Halliday & Martin, plexa semantiska nätverk (inom SFL beskrivet som teknikalitet) (Halliday & Martin, 
1993), vilket kan jämföras med mindre systematiskt uppbyggda semantiska nätverk i 1993), vilket kan jämföras med mindre systematiskt uppbyggda semantiska nätverk i 
olika vardagskontexter.olika vardagskontexter.

I studier av NO-undervisning kombineras variablerna kontext och komplexitet i I studier av NO-undervisning kombineras variablerna kontext och komplexitet i 
en tvådimensionell modell, en så kallad semantisk profil, där betydelser rör sig på en tvådimensionell modell, en så kallad semantisk profil, där betydelser rör sig på 
ett kontinuum mellan mer kontextnära, konkreta och specifika betydelser samt mer ett kontinuum mellan mer kontextnära, konkreta och specifika betydelser samt mer 
komplexa, täta, generella och abstrakta betydelser (t.ex. Macnaught m.fl., 2013; Ma-komplexa, täta, generella och abstrakta betydelser (t.ex. Macnaught m.fl., 2013; Ma-
ton, 2013). Rörelsen mellan dessa skapar ett vågmönster i klassrumsdiskursen som ton, 2013). Rörelsen mellan dessa skapar ett vågmönster i klassrumsdiskursen som 
beskrivs som semantiska vågor (figur 2). En vågrörelse nedåt innebär att komplexa beskrivs som semantiska vågor (figur 2). En vågrörelse nedåt innebär att komplexa 
och abstrakta betydelser ”packas upp” och tydliggörs för eleverna, genom att relateras och abstrakta betydelser ”packas upp” och tydliggörs för eleverna, genom att relateras 
till vardagliga, konkreta och kontextualiserade betydelser. Men vågrörelsen behöver till vardagliga, konkreta och kontextualiserade betydelser. Men vågrörelsen behöver 
enligt Maton även gå uppåt, det vill säga innehållet ”förpackas” igen och ämnestypis-enligt Maton även gå uppåt, det vill säga innehållet ”förpackas” igen och ämnestypis-
ka abstrakta uttryckssätt modelleras. Att skapa semantiska vågor i exempelvis klass-ka abstrakta uttryckssätt modelleras. Att skapa semantiska vågor i exempelvis klass-
rumsamtal ses därför som en undervisningsstrategi, som kan tillämpas för att ”väva rumsamtal ses därför som en undervisningsstrategi, som kan tillämpas för att ”väva 
samman” olika kunskaps- och uttrycksformer och därmed bidra till att överbrygga samman” olika kunskaps- och uttrycksformer och därmed bidra till att överbrygga 
”semantiska gap” för eleverna när de ska närma sig en mer skriftspråklig förtätad ”semantiska gap” för eleverna när de ska närma sig en mer skriftspråklig förtätad 
diskurs (Maton, 2013). Potentiellt skapas därmed ökade förutsättningar för integrerat diskurs (Maton, 2013). Potentiellt skapas därmed ökade förutsättningar för integrerat 
kunskapsbyggande. En undervisning som uppvisar få eller inga rörelser riskerar istäl-kunskapsbyggande. En undervisning som uppvisar få eller inga rörelser riskerar istäl-
let bli för abstrakt och distanserad (den övre raka linjen i figur 2), eller för vardaglig let bli för abstrakt och distanserad (den övre raka linjen i figur 2), eller för vardaglig 
och konkret om undervisningen ligger på en nedre skala utan rörelser uppåt.och konkret om undervisningen ligger på en nedre skala utan rörelser uppåt.
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Figur 2Figur 2

Den vågmönstrade linjen illustrerar semantiska vågor.Den vågmönstrade linjen illustrerar semantiska vågor.

NotNot: Efter Nygård Larsson (2018) (fritt efter Maton, 2013).: Efter Nygård Larsson (2018) (fritt efter Maton, 2013).

Semantiska vågor har i det avseendet likheter med begreppet diskursiv rörlighet (Ny-Semantiska vågor har i det avseendet likheter med begreppet diskursiv rörlighet (Ny-
gård Larsson, 2011, 2018) eller förmågan att genom lämpliga modaliteter röra sig mel-gård Larsson, 2011, 2018) eller förmågan att genom lämpliga modaliteter röra sig mel-
lan vardagliga och ämnesrelaterade betydelser samt konkreta, specifika, generella lan vardagliga och ämnesrelaterade betydelser samt konkreta, specifika, generella 
och abstrakta betydelser. Diskursiv rörlighet beskriver både en förmåga hos eleverna och abstrakta betydelser. Diskursiv rörlighet beskriver både en förmåga hos eleverna 
och en medvetenhet hos läraren som kan användas i didaktiskt syfte för att utveckla och en medvetenhet hos läraren som kan användas i didaktiskt syfte för att utveckla 
elevernas ämneslitteracitet.elevernas ämneslitteracitet.

Semantiska vågor kan urskiljas både på mikro- och makronivå, exempelvis i klass-Semantiska vågor kan urskiljas både på mikro- och makronivå, exempelvis i klass-
rumsinteraktion, texter eller i utformningen av undervisningen över tid. Det innebär rumsinteraktion, texter eller i utformningen av undervisningen över tid. Det innebär 
att begreppet kan användas som ett medel för att utforma och genomföra undervis-att begreppet kan användas som ett medel för att utforma och genomföra undervis-
ningen, både på ett mer övergripande plan och i den klassrumsinteraktion som sker ningen, både på ett mer övergripande plan och i den klassrumsinteraktion som sker 
i stunden. På så vis kan det jämföras med den diskursöverbryggande stöttning som i stunden. På så vis kan det jämföras med den diskursöverbryggande stöttning som 
Hammond och Gibbons (2005) fört fram. I den här artikeln används begreppet se-Hammond och Gibbons (2005) fört fram. I den här artikeln används begreppet se-
mantiska vågor för att belysa undervisningen på både mikro- och makronivå.mantiska vågor för att belysa undervisningen på både mikro- och makronivå.

Semantiska vågor har bland annat utforskats i termer av att packa upp och för-Semantiska vågor har bland annat utforskats i termer av att packa upp och för-
packa abstrakta förtätade språkliga uttryck, eller med SLF-terminologi så kallade packa abstrakta förtätade språkliga uttryck, eller med SLF-terminologi så kallade 
grammatiska metaforer grammatiska metaforer (Macnaught m.fl., 2013; Martin, 2013; Nygård Larsson, 2018). (Macnaught m.fl., 2013; Martin, 2013; Nygård Larsson, 2018). 
En central typ av grammatiska metaforer är nominaliseringar. Nominaliseringar kan En central typ av grammatiska metaforer är nominaliseringar. Nominaliseringar kan 
beskrivas som att processer (skeenden¸ händelser) som uttrycks genom verb (t.ex. de beskrivas som att processer (skeenden¸ händelser) som uttrycks genom verb (t.ex. de 
växer allt snabbare) transformeras till ting och uttrycks genom substantiv (t.ex. till-växer allt snabbare) transformeras till ting och uttrycks genom substantiv (t.ex. till-
växten eskalerar). Nominaliseringar är en viktig resurs i skapandet av begrepp (t.ex. växten eskalerar). Nominaliseringar är en viktig resurs i skapandet av begrepp (t.ex. 
celldelning). Genom dessa paketeras och benämns en process, och kan diskuteras celldelning). Genom dessa paketeras och benämns en process, och kan diskuteras 
som ett fenomen eller ting. Sådana skolspråkliga uttryck är centrala resurser i ämnes-som ett fenomen eller ting. Sådana skolspråkliga uttryck är centrala resurser i ämnes-
språk och vanliga sätt att paketera information på. De är därför av central betydelse språk och vanliga sätt att paketera information på. De är därför av central betydelse 
för elevers kunskaps- och språkutveckling (Christie & Derewianka, 2008), men de är för elevers kunskaps- och språkutveckling (Christie & Derewianka, 2008), men de är 
samtidigt en anledning till att ämnestexter blir specialiserade, informationstäta och samtidigt en anledning till att ämnestexter blir specialiserade, informationstäta och 
abstrakta. Exempelvis packas mycket information in i meningen ”Geografisk isole-abstrakta. Exempelvis packas mycket information in i meningen ”Geografisk isole-
ring är en vanlig orsak till artbildning”. I meningen finns endast ett verb (är) men två ring är en vanlig orsak till artbildning”. I meningen finns endast ett verb (är) men två 
nominaliseringar (geografisk isolering, artbildning) där två processer (isolera, bilda) nominaliseringar (geografisk isolering, artbildning) där två processer (isolera, bilda) 
har förpackats. På så vis kan fenomen benämnas, diskuteras och relateras till varan-har förpackats. På så vis kan fenomen benämnas, diskuteras och relateras till varan-
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dra. Diskursen blir inte bara tätare och mer specialiserad – abstraktionsgraden ökar dra. Diskursen blir inte bara tätare och mer specialiserad – abstraktionsgraden ökar 
också eftersom språket rör sig bort från konkreta och ofta mer vardagliga betydel-också eftersom språket rör sig bort från konkreta och ofta mer vardagliga betydel-
ser. En annan typ av grammatiska metaforer är adjektiviseringar, där processer som ser. En annan typ av grammatiska metaforer är adjektiviseringar, där processer som 
uttrycks genom verb (t.ex. de lever i vatten) istället uttrycks genom adjektiv (t.ex. uttrycks genom verb (t.ex. de lever i vatten) istället uttrycks genom adjektiv (t.ex. 
vattenlevande organismer, en eskalerande tillväxt). Även adjektiviseringar bidrar så-vattenlevande organismer, en eskalerande tillväxt). Även adjektiviseringar bidrar så-
ledes till informationstäthet. I det svenska språket ingår dessutom ofta grammatiska ledes till informationstäthet. I det svenska språket ingår dessutom ofta grammatiska 
metaforer i ordsammansättningar, vilket innebär att innehåll och språk förtätas yt-metaforer i ordsammansättningar, vilket innebär att innehåll och språk förtätas yt-
terligare (t.ex. vattenlevande, fortplantningsbeteende). Enligt SFL-forskaren Martin terligare (t.ex. vattenlevande, fortplantningsbeteende). Enligt SFL-forskaren Martin 
(2013) bidrar grammatiska metaforer till både abstraktion och teknikalitet, och där-(2013) bidrar grammatiska metaforer till både abstraktion och teknikalitet, och där-
med påverkas ur ett LCT-perspektiv både variablerna kontext och komplexitet, ge-med påverkas ur ett LCT-perspektiv både variablerna kontext och komplexitet, ge-
nom en högre grad av kontextoberoende och betydelseförtätning.nom en högre grad av kontextoberoende och betydelseförtätning.

Det mer konkreta vardagliga sättet att utrycka processer på, det vill säga genom Det mer konkreta vardagliga sättet att utrycka processer på, det vill säga genom 
verb, benämns i den här artikeln (med SFL-terminologi) för en verb, benämns i den här artikeln (med SFL-terminologi) för en kongruentkongruent realisering  realisering 
av betydelser, medan nominaliseringar och adjektiviseringar (grammatiska metafo-av betydelser, medan nominaliseringar och adjektiviseringar (grammatiska metafo-
rer) betecknas som rer) betecknas som inkongruentainkongruenta betydelserealiseringar där processer har förpackats. betydelserealiseringar där processer har förpackats.

För att illustrera de semantiska och diskursiva rörelserna i NO-lärarens helklas-För att illustrera de semantiska och diskursiva rörelserna i NO-lärarens helklas-
samtal användes modellen i figur 3samtal användes modellen i figur 366, som bygger vidare på Matons modell (figur 2). , som bygger vidare på Matons modell (figur 2). 
Vågrörelserna visualiseras dock horisontellt istället för vertikalt, på en kontinuerlig Vågrörelserna visualiseras dock horisontellt istället för vertikalt, på en kontinuerlig 
skala från vänster till höger.skala från vänster till höger.

Figur 3 visar den operationalisering som gjorts för analyser av samtalen med avse-Figur 3 visar den operationalisering som gjorts för analyser av samtalen med avse-
ende på grad av kontextnärhet och betydelseförtätning. Ett särskilt fokus i analysen ende på grad av kontextnärhet och betydelseförtätning. Ett särskilt fokus i analysen 
är rörelsen mellan att uttrycka händelser och skeenden kongruent genom verb eller är rörelsen mellan att uttrycka händelser och skeenden kongruent genom verb eller 
inkongruent genom nominaliseringar och adjektiviseringar (grammatiska metafo-inkongruent genom nominaliseringar och adjektiviseringar (grammatiska metafo-
rer). Syftet med modellen är inte en detaljerad språklig analys eller att ange exakta rer). Syftet med modellen är inte en detaljerad språklig analys eller att ange exakta 
placeringar eller ändpunkter, utan att visualisera hur diskursen sammantaget och i placeringar eller ändpunkter, utan att visualisera hur diskursen sammantaget och i 
ett dynamiskt kontinuum rör sig fram och tillbaka under samtalet.ett dynamiskt kontinuum rör sig fram och tillbaka under samtalet.

Figur 3Figur 3

Modell för analys av semantiska rörelser i samtal.Modell för analys av semantiska rörelser i samtal.

NotNot: Efter Nygård Larsson (2018).: Efter Nygård Larsson (2018).

I analysen av svensklärarens samtal används inte figur 3. Däremot relateras till vilka I analysen av svensklärarens samtal används inte figur 3. Däremot relateras till vilka 
semantiska rörelser som möjliggörs, dels genom samtalets kontextuella förutsätt-semantiska rörelser som möjliggörs, dels genom samtalets kontextuella förutsätt-
ningar, dels genom de lässtrategier som identifieras i analysen (Maton, 2013, Nygård ningar, dels genom de lässtrategier som identifieras i analysen (Maton, 2013, Nygård 
Larsson, 2011, Uddling, 2019).Larsson, 2011, Uddling, 2019).

6 Dessa analyser har även rapporterats i en internationell publikation (Nygård Larsson, 2018).

                                                                               
                                              Grad av kontextnärhet och betydelseförtätning  
 
 
  Mindre kontext-oberoende, komplext och förtätat ~ ~ ~  Mer kontext-oberoende, komplext och förtätat 
                                            Konkret … Specifikt    ~ ~ ~   Generellt … Abstrakt 
                                                                Kongruent ~ ~ ~   Inkongruent  
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ResultatResultat
I detta avsnitt presenteras analyser av de tre faser som beskrivs i figur 1, med fokus I detta avsnitt presenteras analyser av de tre faser som beskrivs i figur 1, med fokus 
på NO-lärarens helklassamtal, samt analyser av svensklärarens samtal med en elev-på NO-lärarens helklassamtal, samt analyser av svensklärarens samtal med en elev-
grupp under fas 3.grupp under fas 3.

Fas 1 - hitta argument och formulera generella urvalskriterierFas 1 - hitta argument och formulera generella urvalskriterier
Arbetsområdet inleds med att eleverna i grupper ombeds argumentera för vilket fö-Arbetsområdet inleds med att eleverna i grupper ombeds argumentera för vilket fö-
remål som ”ska bort”. Uppgiften utgår från elevernas bakgrundskunskaper och bäd-remål som ”ska bort”. Uppgiften utgår från elevernas bakgrundskunskaper och bäd-
dar för en konkret och specifik ingång (se figur 1). I det efterföljande helklassamtalet dar för en konkret och specifik ingång (se figur 1). I det efterföljande helklassamtalet 
bekräftar och utvidgar NO-läraren elevernas argument och strävar efter att relatera bekräftar och utvidgar NO-läraren elevernas argument och strävar efter att relatera 
elevsvaren till mer ämnesspråkliga uttryck. Elevernas konkreta förslag omvandlas elevsvaren till mer ämnesspråkliga uttryck. Elevernas konkreta förslag omvandlas 
även under helklassamtalets gång till generella urvalskriterier för vad som konstitu-även under helklassamtalets gång till generella urvalskriterier för vad som konstitu-
erar erar livliv, vilket de följande utdragen illustrerar., vilket de följande utdragen illustrerar.

De flesta av elevernas argument i helklassamtalet består av vardagliga konkreta De flesta av elevernas argument i helklassamtalet består av vardagliga konkreta 
uttryck, där organismen beskrivs utifrån vad den uttryck, där organismen beskrivs utifrån vad den görgör eller  eller ärär, vilket är i linje med , vilket är i linje med 
elevgruppernas anteckningar under gruppdiskussionerna. I flera fall utvidgar läraren elevgruppernas anteckningar under gruppdiskussionerna. I flera fall utvidgar läraren 
dessa förslag genom att föreslå mer förtätade uttryck som kan beteckna mer abstrak-dessa förslag genom att föreslå mer förtätade uttryck som kan beteckna mer abstrak-
ta och generella fenomen. Med andra ord modellerar läraren betydelsefulla sätt att ta och generella fenomen. Med andra ord modellerar läraren betydelsefulla sätt att 
använda språkliga resurser. Detta tydliggörs även genom att läraren försöker samla använda språkliga resurser. Detta tydliggörs även genom att läraren försöker samla 
elevernas förslag till vänster på tavlan, och mer ämnesspråkliga formuleringar till elevernas förslag till vänster på tavlan, och mer ämnesspråkliga formuleringar till 
höger. Ur didaktiskt hänseende är det därför möjligt att se elevernas grupparbete som höger. Ur didaktiskt hänseende är det därför möjligt att se elevernas grupparbete som 
början på en semantisk vågrörelse som rör sig från det mer kontextnära, konkreta och början på en semantisk vågrörelse som rör sig från det mer kontextnära, konkreta och 
specifika, och mot högre grad av kontextoberoende där mer generella och abstrakta specifika, och mot högre grad av kontextoberoende där mer generella och abstrakta 
fenomen diskuteras.fenomen diskuteras.

Figur 4Figur 4

Masken ska bort. Semantiska vågor i helklassamtal.Masken ska bort. Semantiska vågor i helklassamtal.

 

 

 

 

 
 
 

                               Grad av kontextnärhet och betydelseförtätning 
                                                               Kongruent   ~ ~ ~  Inkongruent  
 

1 
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10 
11 

L:  Nån som kan hitta argument för att masken ska bort? 
E4: Det är bara den som är ett djur. 
L: Okej. Masken skulle kunna gå bort för att  
den är djur [skriver ”är djur” till vänster] … Precis. 
L: [E5]  
E5: Det är bara den som rör sig självmant. 
                                                                                      L: Den har… förmågan att röra sig… Rörelse…  
                                                            skriver jag här borta helt enkelt [skriver ”rörelse” till höger] 
L: Okej. Är det nån som vill få fram nåt annat? /…/ Nej.  
Okej. Ska vi se om ni kan hitta lite kopplingar till hur  
vi säger nu och till hur kanske en biolog uttrycker sig också.  
Jag hade egentligen försökt tänka på annan färg här [pekar på tavlan]. 
E3: [L] Jag kan ändra masken. Ska jag säga det?  
Masken ska bort för det är den enda som kan röra sig. Vänta.      
Det är den enda som kan röra på sig med muskler. 
                                                                          L: Muskler… Rörelse. Med muskler …  
                                                                           [skriver till höger ”rörelse-muskler”] … Så förflyttning.  
                                                                                                                            Rörelse skapar… Rörelseförmåga  
                        kanske man ska säga då. Ska vi skriva om det på det viset?            
E3: Ja 
                                                                                                                               L: [Ändrar till ”rörelseförmåga”] 
[sätter parentes runt ”muskler”] Muskler sa du också ….  
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Figur 4 visar ett excerpt från lärarens (L) samtal med eleverna (E) om varför ”mas-Figur 4 visar ett excerpt från lärarens (L) samtal med eleverna (E) om varför ”mas-
ken ska bort”. Excerptet är ett exempel på hur den språkliga resursen nominalisering ken ska bort”. Excerptet är ett exempel på hur den språkliga resursen nominalisering 
används för att förflytta samtalet mot en högre grad av kontextoberoende. Orden i används för att förflytta samtalet mot en högre grad av kontextoberoende. Orden i 
fetstil står i fokus för analysen och framhäver rörelsen mellan kongruenta och in-fetstil står i fokus för analysen och framhäver rörelsen mellan kongruenta och in-
kongruenta uttryck (nominaliseringar). I excerptet i figur 4 framgår vågrörelserna på kongruenta uttryck (nominaliseringar). I excerptet i figur 4 framgår vågrörelserna på 
en skala från vänster till höger, genom att mer vardagliga konkreta uttryck står mot en skala från vänster till höger, genom att mer vardagliga konkreta uttryck står mot 
vänster och mer abstrakta ämnesrelaterade uttryck återfinns mot höger.vänster och mer abstrakta ämnesrelaterade uttryck återfinns mot höger.

I samtalet utvecklar tre elever argumenten för varför masken ska bort: (2) ”bara I samtalet utvecklar tre elever argumenten för varför masken ska bort: (2) ”bara 
den som är ett djur”, (5) ”bara den som rör sig självmant”, (8) ”den enda som kan den som är ett djur”, (5) ”bara den som rör sig självmant”, (8) ”den enda som kan 
röra på sig med muskler”. Elevernas argument utgör resurser i samtalet där läraren röra på sig med muskler”. Elevernas argument utgör resurser i samtalet där läraren 
finner mer abstrakta, generella och inkongruenta uttryck som sammanfattar elev-finner mer abstrakta, generella och inkongruenta uttryck som sammanfattar elev-
ernas olika förslag (6, 9, 11): “förmåga att röra sig”, “rörelse”, “förflyttning”, “rörelse-ernas olika förslag (6, 9, 11): “förmåga att röra sig”, “rörelse”, “förflyttning”, “rörelse-
förmåga”. En elev letar efter ett mer specifikt argument (rör på sig med muskler) förmåga”. En elev letar efter ett mer specifikt argument (rör på sig med muskler) 
vilket föranleder läraren att på tavlan ändra till rörelseförmåga. I figur 4 synliggörs vilket föranleder läraren att på tavlan ändra till rörelseförmåga. I figur 4 synliggörs 
de två vågrörelser som har sin topp vid orden de två vågrörelser som har sin topp vid orden rörelserörelse och  och rörelseförmågarörelseförmåga, där det se-, där det se-
nare utgör en informationstät nominaliserad sammansättning (rörelse-förmåga). Av nare utgör en informationstät nominaliserad sammansättning (rörelse-förmåga). Av 
samtalet framgår även hur läraren explicit efterfrågar ämnesspråkliga uttryckssätt: samtalet framgår även hur läraren explicit efterfrågar ämnesspråkliga uttryckssätt: 
”kopplingar till hur vi säger nu och till hur kanske en biolog uttrycker sig också”, och ”kopplingar till hur vi säger nu och till hur kanske en biolog uttrycker sig också”, och 
hur han högt resonerar om vilka uttryck som ska stå på tavlan: ”rörelse skriver jag här hur han högt resonerar om vilka uttryck som ska stå på tavlan: ”rörelse skriver jag här 
borta helt enkelt”; ”rörelseförmåga kanske man ska säga då. Ska vi skriva om det på borta helt enkelt”; ”rörelseförmåga kanske man ska säga då. Ska vi skriva om det på 
det viset”. Den semantiska vågrörelsen mot en mer kunskapsrelaterad skriftspråklig det viset”. Den semantiska vågrörelsen mot en mer kunskapsrelaterad skriftspråklig 
diskurs realiseras således bland annat när läraren modellerar hur skeenden språkligt diskurs realiseras således bland annat när läraren modellerar hur skeenden språkligt 
kan omformas till fenomen genom mer täta och abstrakta uttryck.kan omformas till fenomen genom mer täta och abstrakta uttryck.

I excerptet i figur 5 relaterar NO-läraren explicit till I excerptet i figur 5 relaterar NO-läraren explicit till tillväxttillväxt som ett generellt krite- som ett generellt krite-
rium. Inledningsvis uppmärksammar läraren rium. Inledningsvis uppmärksammar läraren rörlighetrörlighet som fenomen, samtidigt som  som fenomen, samtidigt som 
han relaterar till de konkreta objekten på elevernas bord (är de inte rörliga här). Ett han relaterar till de konkreta objekten på elevernas bord (är de inte rörliga här). Ett 
elevförslag, ”de växer men de rör sig inte”, följs upp av läraren med ”de växer och blir elevförslag, ”de växer men de rör sig inte”, följs upp av läraren med ”de växer och blir 
större”, varpå läraren föreslår det inkongruenta ordet större”, varpå läraren föreslår det inkongruenta ordet tillväxttillväxt som ett generellt krite- som ett generellt krite-
rium. Därmed bildar samtalet även här en semantisk vågrörelse mellan konkreta och rium. Därmed bildar samtalet även här en semantisk vågrörelse mellan konkreta och 
specifika betydelser samt förtätade, generella och abstrakta betydelser.specifika betydelser samt förtätade, generella och abstrakta betydelser.

Figur 5Figur 5

Tillväxt som generellt kriterium.Tillväxt som generellt kriterium.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                              Grad av kontextnärhet och betydelseförtätning 
                                                         Kongruent     ~ ~ ~   Inkongruent  
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2 
3 
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                                                                                         L: Vi är inne på det här med rörlighet.  
                                                                              Är de inte rörliga här? 
                                           Växten och potatisen? 
E7: Jag tror att de växer men de rör sig inte. 
L: De växer och blir större. 
E7: [ohörbart] 
                                                                                                                                         L: Tillväxt  
                                                                       skulle kunna vara ett kriterium här då generellt.  
                                                           Är det så du tänker också? [skriver till höger ”tillväxt”] 
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Under helklassamtalet förvandlas således de processer som eleverna beskriver till Under helklassamtalet förvandlas således de processer som eleverna beskriver till 
generella urvalskriterier – i uppgiften ”Vad ska bort” och i förlängningen för frågan generella urvalskriterier – i uppgiften ”Vad ska bort” och i förlängningen för frågan 
om vad som konstituerar om vad som konstituerar livliv..

Under samtalet diskuteras även betingelser för liv, såsom att växter behöver jord. Under samtalet diskuteras även betingelser för liv, såsom att växter behöver jord. 
En elev påpekar att det finns de som behöver vatten för att andas, varpå läraren ber En elev påpekar att det finns de som behöver vatten för att andas, varpå läraren ber 
om ett ord som kan omfatta användning av gälar. Excerpet i figur 6 illustrerar den om ett ord som kan omfatta användning av gälar. Excerpet i figur 6 illustrerar den 
rörelse som därpå sker, från det vardagliga ordet rörelse som därpå sker, från det vardagliga ordet andasandas, via nominaliseringen , via nominaliseringen and-and-
ningning, till de förtätade och ämnesspecialiserade orden , till de förtätade och ämnesspecialiserade orden syreintagsyreintag och  och respirationrespiration. I det . I det 
här fallet är det en elev som bidrar med ordet syreintag, vilket föranleder läraren att här fallet är det en elev som bidrar med ordet syreintag, vilket föranleder läraren att 
packa upp uttrycket (det är packa upp uttrycket (det är syresyre oavsett som de behöver). Läraren avslutar med att  oavsett som de behöver). Läraren avslutar med att 
föreslå begreppet respiration, samtidigt som han bekräftar elevbidraget syreintag.föreslå begreppet respiration, samtidigt som han bekräftar elevbidraget syreintag.

Figur 6Figur 6

Syreintag och respiration.Syreintag och respiration.

Fas 2 – att uppmärksamma klassificering som ämnesrelaterad aktivitetFas 2 – att uppmärksamma klassificering som ämnesrelaterad aktivitet
I fas 2 följer ett andra grupparbete där eleverna är engagerade i att finna relevanta ka-I fas 2 följer ett andra grupparbete där eleverna är engagerade i att finna relevanta ka-
tegoriseringar utifrån konkreta och specifika material (fotografier) på organismer (se tegoriseringar utifrån konkreta och specifika material (fotografier) på organismer (se 
figur 1). I det efterföljande helklassamtalet finns ett intensivt mönster i interaktionen, figur 1). I det efterföljande helklassamtalet finns ett intensivt mönster i interaktionen, 
där elevernas kategoriseringar diskuteras och benämns i mer förtätad språklig form. där elevernas kategoriseringar diskuteras och benämns i mer förtätad språklig form. 
På så vis uppstår liknande semantiska vågrörelser som i fas 1. Det är också tydligt att På så vis uppstår liknande semantiska vågrörelser som i fas 1. Det är också tydligt att 
eleverna själva deltar i hög grad i att föreslå dessa kategorier, såsom exemplifieras i eleverna själva deltar i hög grad i att föreslå dessa kategorier, såsom exemplifieras i 
figur 7.figur 7.

I samtalet omformulerar NO-läraren elevernas förslag genom inkongruenta uttryck I samtalet omformulerar NO-läraren elevernas förslag genom inkongruenta uttryck 
i form av adjektiviseringar, exempelvis i form av adjektiviseringar, exempelvis vattenlevandevattenlevande djur. En elevfråga (9), ”gälls det  djur. En elevfråga (9), ”gälls det 
där som att de lever i vatten?”, tyder på att det inte är en självklar konstruktion för där som att de lever i vatten?”, tyder på att det inte är en självklar konstruktion för 
alla elever, samtidigt som en annan elev ledigt använder olika uttryck i sin fråga (11). alla elever, samtidigt som en annan elev ledigt använder olika uttryck i sin fråga (11). 
Dessa elevfrågor exemplifierar mångfalden i gruppen. Även om det i första hand är Dessa elevfrågor exemplifierar mångfalden i gruppen. Även om det i första hand är 
läraren som modellerar mer förtätade ämnesspecialiserade uttryck, så utgör dessa läraren som modellerar mer förtätade ämnesspecialiserade uttryck, så utgör dessa 
en möjlighet för eleverna att uppmärksamma och själva så småningom närma sig en möjlighet för eleverna att uppmärksamma och själva så småningom närma sig 

 

 

                                          Grad av kontextnärhet och betydelseförtätning 
                                                             Kongruent     ~ ~ ~   Inkongruent  
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E1: De behöver ju vatten för att kunna andas. 
L: Andas. Där var du inne på nånting  
[skriver till vänster ”behöver vatten, andas”] /.../  
 Eller vi andas. Egentligen använder de gälar så det är inte riktigt andning.  
            Finns det nåt bra ord för det i biologin?  
                                                                                                                                   E2: Syreintag. 
                                                                                                                                     L: Syreintag.  
                                                       Ja precis. Det är syre  
                                                       oavsett de behöver.  
[en elev kommer in, litet avbrott] 
                                                               L: Okej… Då var vi inne på att det behövs syreintag.  
                                                                Jag som hållit på med det kan kanske kalla det respiration  
                                                                                                     också [skriver till höger ”respiration”] 
                                                                                                                            … Men syreintag  
                                                               tycker jag är bra. Det sammanfattar precis vad respiration är.                                                
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en mer aktiv användning inom en mer ämnesspråklig skriftlig diskurs. Att eleverna en mer aktiv användning inom en mer ämnesspråklig skriftlig diskurs. Att eleverna 
uppmärksammar dessa uttryck är elevfrågan ovan (9) ett exempel på.uppmärksammar dessa uttryck är elevfrågan ovan (9) ett exempel på.

Figur 7Figur 7

Kategorisering av organismer.Kategorisering av organismer.

Lärarens avslutande respons (12) är även ett exempel på lärarens positiva bekräftelse Lärarens avslutande respons (12) är även ett exempel på lärarens positiva bekräftelse 
av elevernas utforskande resonemang om klassifikation. Elevkommentaren ”Smart!” av elevernas utforskande resonemang om klassifikation. Elevkommentaren ”Smart!” 
(4) kan delvis ses som en följd av denna hållning. Detta kan relateras till att elevgrup-(4) kan delvis ses som en följd av denna hållning. Detta kan relateras till att elevgrup-
perna arbetar engagerat och även diskuterar indelningar av organismerna med NO-perna arbetar engagerat och även diskuterar indelningar av organismerna med NO-
läraren. Under grupparbetet utbrister en elev: ”Kolla så smarta vi är! Här är alla bilder, läraren. Under grupparbetet utbrister en elev: ”Kolla så smarta vi är! Här är alla bilder, 
alla djur under vatten, en manet, det är samma sak …”.alla djur under vatten, en manet, det är samma sak …”.

Avslutningsvis i fas 2 kontextualiserar och bekräftar läraren elevernas arbete, sam-Avslutningsvis i fas 2 kontextualiserar och bekräftar läraren elevernas arbete, sam-
tidigt som han introducerar läroboken:tidigt som han introducerar läroboken:

Det är så ni jobbat i dag. Ni hittade egna urval, som en biolog gör [läser högt ur bio-Det är så ni jobbat i dag. Ni hittade egna urval, som en biolog gör [läser högt ur bio-
logiboken, Kukka & Sundberg, 2012, s. 3]: ”Skogen har sina organismer och havet har logiboken, Kukka & Sundberg, 2012, s. 3]: ”Skogen har sina organismer och havet har 
sina. Ett liv i luften kräver en helt annan kropp än ett stillsamt liv på havets botten”. sina. Ett liv i luften kräver en helt annan kropp än ett stillsamt liv på havets botten”. 
Och ni har också funderat på det här med luft, havets botten, mark. Ni tänker precis Och ni har också funderat på det här med luft, havets botten, mark. Ni tänker precis 
som en biolog. (NO-läraren, fas 2)som en biolog. (NO-läraren, fas 2)

En viktig aspekt är med andra ord att NO-läraren betonar klassifikation som en ty-En viktig aspekt är med andra ord att NO-läraren betonar klassifikation som en ty-
pisk ämnesaktivitet, och relaterar detta till elevernas eget arbete: ”Det är faktiskt så pisk ämnesaktivitet, och relaterar detta till elevernas eget arbete: ”Det är faktiskt så 
som en biolog arbetar… det handlar mycket om klassificering”.som en biolog arbetar… det handlar mycket om klassificering”.

Därefter gör NO-läraren en liknande koppling mellan elevernas arbete och läro-Därefter gör NO-läraren en liknande koppling mellan elevernas arbete och läro-
bokssidan ”Vad är liv?” (Kukka & Sundberg, 2012, s. 5): ”Det är samma fråga ni också bokssidan ”Vad är liv?” (Kukka & Sundberg, 2012, s. 5): ”Det är samma fråga ni också 

 

 

 

 

                                        Grad av kontextnärhet och betydelseförtätning 
                                                         Kongruent     ~ ~ ~    Inkongruent  
                                                                

1 
 
2 
 
3 
4 
5 
 
 
6 
7 
 
8 
9 
10 
 
11 
 
12 

                                                                                            L: Vad har ni gjort för… indelning?  
                                                                                            …Eran grupp? Vilket urval har ni gjort? 
E10: Vi har delat upp djur i djur  
som lever på land och djur som lever på vatten. 
                                                                                          L: Vattenlevande och landlevande [skriver till höger] 
E11: Smart! 
                                                                                          L: Många har gjort den indelningen …  
            Och så har ni tänkt växter och djur också för sig.  
            Man skulle också kunna samla växter och djur för sig som är landlevande. Okej? 
E1: Saker som man kan äta. 
                                                                                          L: Om de är ätliga eller oätliga  
                                                                     [pekar på tavlan] Har ni samma indelning här?  
E1: Ja. 
E3: Alltså… gälls det där som att de lever i vatten? [pekar på ordet vattenlevande] 
                                                                                          L: Vattenlevande …  
                                              Då lever de i vatten. 
                                                                                          E11: Om de är landlevande.  
Alltså fladdermöss och fågel. De flyger ju runt i luften…. Fast räknas de som landlevande?  
L: Ja det är en bra fråga. De kanske landar ibland.  
Alltså och så har de också ganska mycket tid uppe  
                             i luften. De här skulle kunna delas upp i flygande och landlevande  
       … lever i luften helt enkelt och på marken … Mer indelningar som ni har valt?   
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ställt er idag. Över en miljon olika organismer, ni fick titta på 18 bilder idag. Så det ställt er idag. Över en miljon olika organismer, ni fick titta på 18 bilder idag. Så det 
finns mycket att göra när man är biolog. Eller hur?” I samtalet kopplar NO-läraren finns mycket att göra när man är biolog. Eller hur?” I samtalet kopplar NO-läraren 
även tillbaka till arbetet i fas 1. Lärobokstexten ”Vad är liv” är en introduktion bestå-även tillbaka till arbetet i fas 1. Lärobokstexten ”Vad är liv” är en introduktion bestå-
ende av vardagliga uttryck, exempelvis ”vi får barn” och ”vi äter”. Eftersom eleverna ende av vardagliga uttryck, exempelvis ”vi får barn” och ”vi äter”. Eftersom eleverna 
redan har arbetat med ämnet gör NO-läraren flera kopplingar till mer ämnesspe-redan har arbetat med ämnet gör NO-läraren flera kopplingar till mer ämnesspe-
cialiserade uttryck såsom cialiserade uttryck såsom reproduktion reproduktion och och näringnäring, exempelvis: ”Ni var inne på mat. , exempelvis: ”Ni var inne på mat. 
Kanske inte så mycket men ni sa det här med att det krävs jord. På nåt vis så tänkte ni Kanske inte så mycket men ni sa det här med att det krävs jord. På nåt vis så tänkte ni 
på näring då eller hur?”.på näring då eller hur?”.

Fas 3 – från konkreta specifika beskrivningar till generella abstraherade aspekterFas 3 – från konkreta specifika beskrivningar till generella abstraherade aspekter
I fas 3 fördjupar sig elevgrupperna i varsin djurart i så kallade expertgrupper (se figur I fas 3 fördjupar sig elevgrupperna i varsin djurart i så kallade expertgrupper (se figur 
1). Komplexiteten (Maton, 2013) ökar därmed genom att diskursen rör sig mot högre 1). Komplexiteten (Maton, 2013) ökar därmed genom att diskursen rör sig mot högre 
grader av ämnesspecialisering. I NO-lärarens muntliga och skriftliga instruktioner grader av ämnesspecialisering. I NO-lärarens muntliga och skriftliga instruktioner 
syns återigen en strävan att koppla vardagliga och ämnesrelaterade uttryck till varan-syns återigen en strävan att koppla vardagliga och ämnesrelaterade uttryck till varan-
dra, exempelvis dra, exempelvis äteräter och  och näringnäring (figur 8). Eleverna får dessutom en liknande stöttande  (figur 8). Eleverna får dessutom en liknande stöttande 
skrivmall med rubriker de kan använda i sitt arbete. Genom skrivmallen modelleras skrivmall med rubriker de kan använda i sitt arbete. Genom skrivmallen modelleras 
därmed i någon mån en typisk genre i NO-ämnet där identifikation eller klassifika-därmed i någon mån en typisk genre i NO-ämnet där identifikation eller klassifika-
tion av en organism följs av beskrivningar av olika aspekter (Nygård Larsson, 2011, tion av en organism följs av beskrivningar av olika aspekter (Nygård Larsson, 2011, 
2015), även om NO-läraren inte explicit gör en koppling mellan de klassificerande ak-2015), även om NO-läraren inte explicit gör en koppling mellan de klassificerande ak-
tiviteterna i fas 2, skrivmallen i fas 3 samt lärobokens klassifikation och beskrivning tiviteterna i fas 2, skrivmallen i fas 3 samt lärobokens klassifikation och beskrivning 
av djurgrupper.av djurgrupper.

Figur 8Figur 8

NO-lNO-lärarens skriftliga anvisningar.ärarens skriftliga anvisningar.

NotNot: Fetstil är analytiska markeringar.: Fetstil är analytiska markeringar.

Under fas 3 genomförs arbetet i form av läsning och skrivande av mer specialiserade Under fas 3 genomförs arbetet i form av läsning och skrivande av mer specialiserade 
ämnestexter. Elevgruppernas anteckningar rör dock främst specifika och konkreta ämnestexter. Elevgruppernas anteckningar rör dock främst specifika och konkreta 
fakta om respektive djurart. NO-läraren väljer att avsluta arbetet genom att på tavlan fakta om respektive djurart. NO-läraren väljer att avsluta arbetet genom att på tavlan 
utgå från de abstrakta aspekterna (och inkongruenta uttrycken) utgå från de abstrakta aspekterna (och inkongruenta uttrycken) näringnäring och  och fortplant-fortplant-
ningning (jfr figur 1). Helklassamtalet sammanför, generaliserar och abstraherar därmed  (jfr figur 1). Helklassamtalet sammanför, generaliserar och abstraherar därmed 
innehållet genom fokus på dessa aspekter, samtidigt som eleverna bidrar med spe-innehållet genom fokus på dessa aspekter, samtidigt som eleverna bidrar med spe-
cifika och konkreta beskrivningar av sina djurarter. Med andra ord kan även fas 3 cifika och konkreta beskrivningar av sina djurarter. Med andra ord kan även fas 3 
beskrivas som semantiska rörelser avseende grad av kontextnärhet och betydelseför-beskrivas som semantiska rörelser avseende grad av kontextnärhet och betydelseför-
tätning. Att göra ett sådant perspektivbyte, från konkreta beskrivningar till att utgå tätning. Att göra ett sådant perspektivbyte, från konkreta beskrivningar till att utgå 
från ett abstrakt fenomen, har identifierats som utmanande för elever när de skriver från ett abstrakt fenomen, har identifierats som utmanande för elever när de skriver 
ämnestexter (Nygård Larsson, 2011).ämnestexter (Nygård Larsson, 2011).

 

  
 



43 forskning om undervisning och lärande  2022: 2 vol. 10

 Nygård Larsson

Semantiska vågor och progression på makronivåSemantiska vågor och progression på makronivå
Excerpten från helklassamtalen utgör exempel på semantiska vågor på mikronivå, Excerpten från helklassamtalen utgör exempel på semantiska vågor på mikronivå, 
medan undervisningsupplägget i sin helhet kan beskrivas som semantiska vågor på medan undervisningsupplägget i sin helhet kan beskrivas som semantiska vågor på 
makronivå. Som tidigare har nämnts består arbetsområdet av mer utforskande mul-makronivå. Som tidigare har nämnts består arbetsområdet av mer utforskande mul-
timodalt smågruppsarbete kombinerat med mer språkligt burna helklassamtal. De timodalt smågruppsarbete kombinerat med mer språkligt burna helklassamtal. De 
tre faserna innebär sammantaget en gradvis rörelse mot ämnesmässigt fördjupade tre faserna innebär sammantaget en gradvis rörelse mot ämnesmässigt fördjupade 
aktiviteter och ett mer komplext skriftligt ämnesinnehåll. På så vis finns det en pro-aktiviteter och ett mer komplext skriftligt ämnesinnehåll. På så vis finns det en pro-
gression i arbetet, som kombineras med växlingar mellan arbetssätt och kommu-gression i arbetet, som kombineras med växlingar mellan arbetssätt och kommu-
nikationssätt. Utifrån begreppet semantiska vågor kan upplägget beskrivas som ett nikationssätt. Utifrån begreppet semantiska vågor kan upplägget beskrivas som ett 
antal vågrörelser som blir allt högre i fråga om variablerna kontext och komplexitet. antal vågrörelser som blir allt högre i fråga om variablerna kontext och komplexitet. 
De två första grupparbetena (i fas 1 och 2) utgår i högre grad från elevernas vardagliga De två första grupparbetena (i fas 1 och 2) utgår i högre grad från elevernas vardagliga 
erfarenheter och språkbruk, och innefattar mer konkreta material. Helklassamtalen erfarenheter och språkbruk, och innefattar mer konkreta material. Helklassamtalen 
innebär jämfört med grupparbetena en vågrörelse uppåt avseende kontext och kom-innebär jämfört med grupparbetena en vågrörelse uppåt avseende kontext och kom-
plexitet, genom att NO-läraren vidareför och förtätar diskursen, det vill säga för den plexitet, genom att NO-läraren vidareför och förtätar diskursen, det vill säga för den 
mot abstrakta, generaliserade och specialiserade perspektiv. Visuellt kan det beskri-mot abstrakta, generaliserade och specialiserade perspektiv. Visuellt kan det beskri-
vas på följande sätt (figur 9, jfr figur 2). Figur 9 gör dock inte anspråk på någon exakt vas på följande sätt (figur 9, jfr figur 2). Figur 9 gör dock inte anspråk på någon exakt 
placering av momenten, utan har som syfte att illustrera de semantiska vågor och placering av momenten, utan har som syfte att illustrera de semantiska vågor och 
den progression som byggs upp på makronivå. Det är dock viktigt att betona att alla den progression som byggs upp på makronivå. Det är dock viktigt att betona att alla 
moment i sig innehåller vågrörelser på mikronivå, såsom illustrerats i föregående moment i sig innehåller vågrörelser på mikronivå, såsom illustrerats i föregående 
analyser. Sammantaget illustrerar dessa figurer hur undervisning kan ses som, pla-analyser. Sammantaget illustrerar dessa figurer hur undervisning kan ses som, pla-
neras och genomföras, både på makro- och mikronivå, utifrån begreppet semantiska neras och genomföras, både på makro- och mikronivå, utifrån begreppet semantiska 
vågor. En sådan utgångspunkt kan potentiellt bidra till minskade ”semantiska gap” i vågor. En sådan utgångspunkt kan potentiellt bidra till minskade ”semantiska gap” i 
fråga om elevers diskursiva rörlighet och närmande till ett mer förtätat specialiserat fråga om elevers diskursiva rörlighet och närmande till ett mer förtätat specialiserat 
skriftspråk (Maton, 2013; Nygård Larsson, 2011).skriftspråk (Maton, 2013; Nygård Larsson, 2011).

Figur 9Figur 9

Semantiska vågor och progression på makronivå.Semantiska vågor och progression på makronivå.

Svensklärarens läsning med en elevgruppSvensklärarens läsning med en elevgrupp
I fas 3 inleder elevgrupperna med att läsa i läroboken för att sedan välja en djurart (se I fas 3 inleder elevgrupperna med att läsa i läroboken för att sedan välja en djurart (se 
ovan). Arbetet sker medan NO-läraren rör sig mellan grupperna som resurs. Inled-ovan). Arbetet sker medan NO-läraren rör sig mellan grupperna som resurs. Inled-
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ningsvis läser också svenskläraren lärobokstexten om kräldjur tillsammans med en ningsvis läser också svenskläraren lärobokstexten om kräldjur tillsammans med en 
elevgrupp. Läsningen är inte förberedd av svenskläraren och hon betonar för eleverna elevgrupp. Läsningen är inte förberedd av svenskläraren och hon betonar för eleverna 
att texten är ny för dem alla, även för henne, och föreslår att de läser den högt till-att texten är ny för dem alla, även för henne, och föreslår att de läser den högt till-
sammans så att de får en uppfattning om vad kräldjur är. Nedan presenteras först en sammans så att de får en uppfattning om vad kräldjur är. Nedan presenteras först en 
kort analys av texten följt av en analys av vilka lässtrategier svenskläraren använder kort analys av texten följt av en analys av vilka lässtrategier svenskläraren använder 
i läsningen, vilket även relateras till vilka semantiska rörelser som möjliggörs under i läsningen, vilket även relateras till vilka semantiska rörelser som möjliggörs under 
läsningen.läsningen.

Läromedelstexten identifierar inledningsvis fyra huvudgrupper av kräldjur och be-Läromedelstexten identifierar inledningsvis fyra huvudgrupper av kräldjur och be-
skriver sedan gemensamma aspekter under rubrikerna ”Kräldjur har fjäll och lägger skriver sedan gemensamma aspekter under rubrikerna ”Kräldjur har fjäll och lägger 
ägg” och ”Trivs i soliga och varma miljöer”. Därefter beskrivs de fyra grupperna un-ägg” och ”Trivs i soliga och varma miljöer”. Därefter beskrivs de fyra grupperna un-
der rubrikerna ”Sköldpaddor”, ”Ormar och ödlor” och ”Krokodiler”. Texten innehåller der rubrikerna ”Sköldpaddor”, ”Ormar och ödlor” och ”Krokodiler”. Texten innehåller 
även färgfotografier av djurarter samt teckningar som illustrerar arternas yttre kän-även färgfotografier av djurarter samt teckningar som illustrerar arternas yttre kän-
netecken. Texten avslutas med en liten översikt av de fyra grupperna. Därmed utgör netecken. Texten avslutas med en liten översikt av de fyra grupperna. Därmed utgör 
texten en typisk multimodal NO-genre: identifikation och klassifikation av organis-texten en typisk multimodal NO-genre: identifikation och klassifikation av organis-
mer samt beskrivning av olika aspekter, genom rubriker, brödtext, färgfotografier mer samt beskrivning av olika aspekter, genom rubriker, brödtext, färgfotografier 
och illustrationer (jfr Nygård Larsson, 2011, 2015).och illustrationer (jfr Nygård Larsson, 2011, 2015).

Under högläsningen ställer svenskläraren oftast textnära frågor eller ger kommen-Under högläsningen ställer svenskläraren oftast textnära frågor eller ger kommen-
tarer av textnära karaktär. Läraren ber regelbundet eleverna sammanfatta och frå-tarer av textnära karaktär. Läraren ber regelbundet eleverna sammanfatta och frå-
gar om de förstått. Läraren upprepar även rubrikerna i texten, och uppmärksammar gar om de förstått. Läraren upprepar även rubrikerna i texten, och uppmärksammar 
därmed, på ett implicit sätt, textens övergripande struktur och innehåll (se tabell 1). därmed, på ett implicit sätt, textens övergripande struktur och innehåll (se tabell 1). 
Dessa lässtrategier rör således textsammanhang.Dessa lässtrategier rör således textsammanhang.

Tabell 1Tabell 1

Svensklärarens samtal med elevgruppen - fokus på struktur och innehåll.Svensklärarens samtal med elevgruppen - fokus på struktur och innehåll.

Utöver det ligger fokus ofta på ordnivå. Vid ett flertal tillfällen bekräftar eller korrige-Utöver det ligger fokus ofta på ordnivå. Vid ett flertal tillfällen bekräftar eller korrige-
rar läraren elevernas uttal av enskilda ord, och frågar efter betydelser av ord som inte rar läraren elevernas uttal av enskilda ord, och frågar efter betydelser av ord som inte 
förklaras i texten (t.ex. fjäll, utrotningshotad, fridlyst). I ett fall frågar läraren efter förklaras i texten (t.ex. fjäll, utrotningshotad, fridlyst). I ett fall frågar läraren efter 
elevernas erfarenheter: ”Har ni känt på ormskinn?” (se tabell 2).elevernas erfarenheter: ”Har ni känt på ormskinn?” (se tabell 2).

 
 

Funktion        Exempel på lärarens repliker 
Läraren 
uppmärksammar 
övergripande 
struktur och 
innehåll genom 
att upprepa 
rubrikerna. 

o Vilka djur är kräldjur? 
o Vilka flera djur är kräldjur? 
o Men vad har de gemensamt alla? 
o De har alltså fjäll och de lägger ägg. 
o Kan du [E1] sammanfatta lite om sköldpaddor? 
o Ormar och ödlor, ska du [E1] fortsätta?  
o Och så har vi Sveriges ormar och ödlor, de är unika.  
o och så [E3] krokodilen. 

Läraren ber 
eleverna 
sammanfatta 
och frågar efter 
om de har 
förstått. 

o Förstår ni allt detta hittills? 
o Okej vad har vi fått reda på nu hittills?  
o Något som ni inte förstår här, ska vi sammanfatta?  
o Kan du [E1] sammanfatta lite om sköldpaddor? 
o Vad har vi fått veta om ormar? 
o Vad fick vi reda på här? Det var lite invecklat eller hur?  
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Tabell 2Tabell 2

Svensklärarens samtal med elevgruppen - fokus på ordens uttal och betydelse.Svensklärarens samtal med elevgruppen - fokus på ordens uttal och betydelse.

I samtalet går det således att känna igen generella lässtrategier som omfattar textför-I samtalet går det således att känna igen generella lässtrategier som omfattar textför-
ståelse och ordförklaringar, såsom att sammanfatta stycken, ställa frågor till texten ståelse och ordförklaringar, såsom att sammanfatta stycken, ställa frågor till texten 
samt förklara och gissa ords betydelser (jfr Uddling, 2019). Samtalet uppmärksammar samt förklara och gissa ords betydelser (jfr Uddling, 2019). Samtalet uppmärksammar 
dock inte explicit textens genre och struktur, eller förutspår vad texten handlar om dock inte explicit textens genre och struktur, eller förutspår vad texten handlar om 

 
Funktion Exempel från samtalet mellan lärare och elevgrupp 
Läraren 
bekräftar 
eller 
korrigerar 
uttal av 
ord. 

E1 [läser]: .. Ödlor som klättrar på väggar och tak, sävliga [tvekar] 
L: sävliga  
E4 [läser]: Därför ägnar de mycket tid åt att ligga och gasa i solen  
L: Gassa  
E4 [läser]: Gassa i solen  
E2 [läser]: Av världens omkring 6 000 arter kräldjur är det fantastiskt bara… 
L: Faktiskt 
E2 [läser]: Faktiskt bara tre arter […] Huggorm och skogsödla [avbryter] Va? 
L: Ja skogsödla 
E2 [läser]: Kan du träffa  på nästan var som helst i Sverige, medan snoken och kopparödlan…  
L: Mm kopparödlan  

Läraren 
bekräftar 
och/eller 
frågar 
efter 
betydelser 
av ord. 

L [avbryter elevs läsning]: Förlåt vad är fjäll? Vad är det för nåt? 
E4: Det är doms hud väl eller så 
L: Huden som ormen... Hur ska man förklara. Ni vet det är lite strävt. Har ni känt på ormskinn? 
E2: Ja jag har 
L: Du har gjort det. Det är lite strävt 
E2: Ja jag har också bärt en orm […] 
L: Har du burit en orm? Ja och de lägger ägg. De har alltså fjäll och de lägger ägg […]  
E2 [läser]: … Kräldjurens kropp är täckt av hårda fjäll […] När djuren växer… 
L [avbryter]: Förstår ni det nu?  Alltså skinnet är hårt. 
E2 [läser]: När djuren växer byts fjällen ut till större och större fjäll. Hos ödlor lossnar några 
fjäll i sänder [tvekar] 
L: I sänder. En i taget, va, en i taget 
E2: Vaddå en i taget? 
L: Alltså de är ju små bitar. Jag kan visa fjäll för er senare på en bild. De lossnar en och en 
E2: Som pusselbitar? 
L: Som pusselbitar ja. Bra. Jättefint 
E3 [läser]: Gavialen är starkt utrotningshotad [tvekar] 
L: Vad var nu det? Utrotningshotad? 
E3: Det finns lite av dem  
L: Det finns lite av dem 
L: Och så har vi Sveriges ormar och ödlor. De är unika. Vad betyder unik? 
E2: Man är bra 
L: Är de bra? 
E2: Jätteannorlunda 
L: Bra, ska du fortsätta  
E1 [läser]: Alla ormar och ödlor är fridlysta 
L: Vad betyder det [E1]? 
E1: Det är väl att.. alltså jag bara gissar… 
L: Gissa 
E1: Det är typ att man inte typ får röra dem eller ta dem eller nåt sånt 
E4: Precis som med såna blommor. Man får inte plocka fridlysta blommor 
L: Bra, då tänkte du rätt 
E3 [läser]: Listkrokodilen i Australien och nilkrokodilen [tvekar] i Afrika 
L: Nilkrokodilen. Varför heter det nil? Vad är nil? […] 
E2: Ett hav 
E3: Mitten av landet 
L: Var ligger det? 
E3: I Egypten 
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genom att diskutera rubriker, bilder, och översikter. Inte heller förs mer utvidgade genom att diskutera rubriker, bilder, och översikter. Inte heller förs mer utvidgade 
samtal om textens innehåll, vilket naturligtvis får ställas i relation till att svensklära-samtal om textens innehåll, vilket naturligtvis får ställas i relation till att svensklära-
ren varken är NO-lärare eller förberedd inför läsningen. Med förberedelser hade det ren varken är NO-lärare eller förberedd inför läsningen. Med förberedelser hade det 
exempelvis varit möjligt att uppmärksamma innehållet genom att mer explicit rela-exempelvis varit möjligt att uppmärksamma innehållet genom att mer explicit rela-
tera till textens övergripande struktur och genre, vilket ofta synliggörs i rubriker och tera till textens övergripande struktur och genre, vilket ofta synliggörs i rubriker och 
bilder. I ett mer planerat textsamtal kunde lärobokens klassifikation samt beskriv-bilder. I ett mer planerat textsamtal kunde lärobokens klassifikation samt beskriv-
ning av djurgrupper och gemensamma aspekter relateras till de klassificerande och ning av djurgrupper och gemensamma aspekter relateras till de klassificerande och 
beskrivande aktiviteter eleverna varit engagerade i under arbetsområdet.beskrivande aktiviteter eleverna varit engagerade i under arbetsområdet.

Att regelbundet sammanfatta texten (jfr tabell 1) visar sig även vara utmanande för Att regelbundet sammanfatta texten (jfr tabell 1) visar sig även vara utmanande för 
elever och lärare. Det framgår exempelvis i tabell 3 där processen elever och lärare. Det framgår exempelvis i tabell 3 där processen inre befruktning inre befruktning 
packas upp med en låg grad av specificering som inte fångar betydelsen i begreppet.packas upp med en låg grad av specificering som inte fångar betydelsen i begreppet.

Tabell 3Tabell 3

Svensklärarens samtal med elevgruppen - att sammanfatta text.Svensklärarens samtal med elevgruppen - att sammanfatta text.

Det är således svårare att behandla innehållet på ett utvidgat specialiserat sätt, vilket Det är således svårare att behandla innehållet på ett utvidgat specialiserat sätt, vilket 
också svenskläraren uttrycker när hon hänvisar till att ämnesinnehållet är en fråga också svenskläraren uttrycker när hon hänvisar till att ämnesinnehållet är en fråga 
för NO-läraren och att hon håller sig till svenskan (tabell 3). Samtalet är därmed nära för NO-läraren och att hon håller sig till svenskan (tabell 3). Samtalet är därmed nära 
knutet till texten, och rör sig utöver det mot en vardaglig diskurs och vardagliga erfa-knutet till texten, och rör sig utöver det mot en vardaglig diskurs och vardagliga erfa-
renheter eller rymmer en lägre grad av specificering, vilket kan ställas i relation till de renheter eller rymmer en lägre grad av specificering, vilket kan ställas i relation till de 
mer utvidgade semantiska vågrörelserna i NO-lärarens samtal ovan. Detta blir även mer utvidgade semantiska vågrörelserna i NO-lärarens samtal ovan. Detta blir även 
tydligt när enskilda ord packas upp och förklaras (se tabell 2), exempelvis tydligt när enskilda ord packas upp och förklaras (se tabell 2), exempelvis fjäll fjäll (hårda, (hårda, 
som pusselbitar), som pusselbitar), utrotningshotadutrotningshotad (finns lite av dem) och  (finns lite av dem) och unikunik (jätteannorlunda). Mot- (jätteannorlunda). Mot-
svarande rörelse mot en mer vardaglig diskurs återfinns i följande exempel.svarande rörelse mot en mer vardaglig diskurs återfinns i följande exempel.

Innan läsningen påbörjas frågar svenskläraren: ”vilka djur är kräldjur”. En elev sva-Innan läsningen påbörjas frågar svenskläraren: ”vilka djur är kräldjur”. En elev sva-
rar: ”såna som åker” och visar med gester en flytande rörelse. Svenskläraren bekräftar rar: ”såna som åker” och visar med gester en flytande rörelse. Svenskläraren bekräftar 
och tillägger: ”såna som krälar” samt gestikulerar på liknade sätt. Texten om kräldjur och tillägger: ”såna som krälar” samt gestikulerar på liknade sätt. Texten om kräldjur 
inleds på följande sätt:inleds på följande sätt:

Huggormar som ringlar ihop sig och väser. Ödlor som klättrar på väggar och tak, Huggormar som ringlar ihop sig och väser. Ödlor som klättrar på väggar och tak, 
sävliga sköldpaddor, krälande krokodiler och skräckinjagande dinosaurier. Alla kallas sävliga sköldpaddor, krälande krokodiler och skräckinjagande dinosaurier. Alla kallas 
de kräldjur, men vad har de gemensamt? (Kukka & Sundberg, 2012, s. 37).de kräldjur, men vad har de gemensamt? (Kukka & Sundberg, 2012, s. 37).

 

 

Läsning och sammanfattning av avsnittet om kräldjurs inre befruktning 
E3 [läser]: Kräldjur har inre 
befruktning. Efter parningen 
bildas äggen inuti honans 
kropp. Hon lägger sedan de 
skalförsedda äggen i en 
jordhög eller gräver ner dem i 
sanden. Äggskalet skyddar 
fostret och förhindrar att 
ägget torkar ut. Det finns 
också kräldjur som föder 
levande ungar, särskilt i kalla 
områden som i Norden. 

L: Något som ni inte förstår här, ska vi sammanfatta? Göra lite 
sammanfattning. Ska du göra det [E4], om deras befruktning. Vad gör de? 
E4: Alltså… de lägger ägg i typ gropar och sånt. De gräver gropar och lägger 
sina ägg där. Och… 
L: De har äggskal. Vad gör äggskalet? 
E: Det skyddar dem alltså i… 
L: Att torka ut. För det är lite slemmigt där inne. Det måste de ju ha 
E4: Och vissa föder levande ungar  
L: Bra 
E2: Hur lever de utan mat och sånt? Inuti ägget? 
L: Inuti ägget. Det är en [NO-lärarens namn]-fråga tror jag [skrattar]. Jag 
håller mig till svenskan här. Det är en bra fråga. Vi ska ta det 
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I samband med läsningen utgår svenskläraren från en vardaglig förståelse och defi-I samband med läsningen utgår svenskläraren från en vardaglig förståelse och defi-
nition av gruppen kräldjur (de krälar fram), och packar upp ordsammansättningar nition av gruppen kräldjur (de krälar fram), och packar upp ordsammansättningar 
genom språk och gester (huggormar – hugger; kräldjur – krälar):genom språk och gester (huggormar – hugger; kräldjur – krälar):

Förstår ni allt detta hittills? Alltså huggormar är de som hugger [gestikulerar] eller Förstår ni allt detta hittills? Alltså huggormar är de som hugger [gestikulerar] eller 
hur? Ödlor de klättrar på väggarna. Och sköldpaddorna de krälar också. Krokodiler. hur? Ödlor de klättrar på väggarna. Och sköldpaddorna de krälar också. Krokodiler. 
Alla de kallas för kräldjur. För de krälar fram [gestikulerar] så på marken. Men vad Alla de kallas för kräldjur. För de krälar fram [gestikulerar] så på marken. Men vad 
har de gemensamt alla? (Svenskläraren, fas 3)har de gemensamt alla? (Svenskläraren, fas 3)

Senare under samtalet får en elev möjlighet att ställa sin tidigare fråga om hur fost-Senare under samtalet får en elev möjlighet att ställa sin tidigare fråga om hur fost-
ret överlever i ägget (se tabell 3) till NO-läraren, som inleder med att relatera till en ret överlever i ägget (se tabell 3) till NO-läraren, som inleder med att relatera till en 
konkret vardagsnära erfarenhet (hönsägg) samtidigt som innehållet fördjupas och konkret vardagsnära erfarenhet (hönsägg) samtidigt som innehållet fördjupas och 
samtalet rör sig mot en ämnesspecialiserad diskurs genom en utvidgad beskrivning samtalet rör sig mot en ämnesspecialiserad diskurs genom en utvidgad beskrivning 
av hur fostret tar upp näringsämnen i ägget (se tabell 4).av hur fostret tar upp näringsämnen i ägget (se tabell 4).

Tabell 4Tabell 4

NO-läraren besvarar en elevfråga.NO-läraren besvarar en elevfråga.

I intervjuer kommenterar NO-läraren både arbetet med texter och samarbetet med I intervjuer kommenterar NO-läraren både arbetet med texter och samarbetet med 
svenskläraren. Han beskriver att hans genomgångar av nya textavsnitt främst består svenskläraren. Han beskriver att hans genomgångar av nya textavsnitt främst består 
av bildpresentationer, bilder, film och instuderingsfrågor, men att han vill pröva fler av bildpresentationer, bilder, film och instuderingsfrågor, men att han vill pröva fler 
sätt att arbeta med texter. Han tycker det är tryggt att svenskläraren kan stötta en-sätt att arbeta med texter. Han tycker det är tryggt att svenskläraren kan stötta en-
skilda elever, men säger också: ”Mitt problem är att jag ofta inte hinner förbereda. skilda elever, men säger också: ”Mitt problem är att jag ofta inte hinner förbereda. 
Och att jag inte hinner prata med [svensklärarens namn] i förväg, så vi löser det ofta Och att jag inte hinner prata med [svensklärarens namn] i förväg, så vi löser det ofta 
på plats. Så det kan utvecklas mycket.” Angående det informationstäta språket i bo-på plats. Så det kan utvecklas mycket.” Angående det informationstäta språket i bo-
ken säger han:ken säger han:

Där har jag haft hjälp av [svensklärarens namn] också, för att hon ser ju med de Där har jag haft hjälp av [svensklärarens namn] också, för att hon ser ju med de 
ögonen. Hon är inte NO-lärare så hon märker ju också att det är mycket begrepp. Jag ögonen. Hon är inte NO-lärare så hon märker ju också att det är mycket begrepp. Jag 
har haft lite hjälp just där på tisdagar när det är labb så är hon ju med. Då när vi har har haft lite hjälp just där på tisdagar när det är labb så är hon ju med. Då när vi har 
den lektionen så har vi ofta delat upp det så hon har halva klassen och går igenom den lektionen så har vi ofta delat upp det så hon har halva klassen och går igenom 
ett avsnitt igen i detalj, har ni koll på begreppen, medan jag gör en labb och så byter ett avsnitt igen i detalj, har ni koll på begreppen, medan jag gör en labb och så byter 
vi igen så att hon tar den andra. Men det är klart att jag vill göra det mer i min egen vi igen så att hon tar den andra. Men det är klart att jag vill göra det mer i min egen 
undervisning också. (NO-läraren)undervisning också. (NO-läraren)77

7 Utöver textsamtalet i den här artikeln finns inga inspelningar med svenskläraren.

 

 
Hur lever de utan mat och sånt? Inuti ägget? 
L: Har ni ätit hönsägg nån gång?  
E1: Va? 
L: Hönsägg. Vad är höns? 
E2: Höna 
L: I såna ägg, där finns all näring redan förpackad till det lilla fostret, som ska bli någonting där så 
småningom, så att… ägget förser den här lilla varelsen med näring. […] den tar näring som finns där, som är 
förpackad redan. Det finns fett, det finns protein och kolhydrater. De olika näringsämnena som behövs för 
att bygga upp nånting… 
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Diskussion och slutsatserDiskussion och slutsatser
Denna studie fokuserar på det nära samspelet mellan ämnesinnehåll och ämnes-Denna studie fokuserar på det nära samspelet mellan ämnesinnehåll och ämnes-
språk, och belyser hur rörelsen mot ämneskunskaper och ämneslitteracitet i språk-språk, och belyser hur rörelsen mot ämneskunskaper och ämneslitteracitet i språk-
ligt heterogena klassrum kan förstås och främjas.ligt heterogena klassrum kan förstås och främjas.

Analyserna illustrerar hur NO-läraren prövar arbetssätt för att arbeta med ämnes-Analyserna illustrerar hur NO-läraren prövar arbetssätt för att arbeta med ämnes-
innehållet och uppmärksamma ämnesrelaterade uttryckssätt och synsätt. NO-lära-innehållet och uppmärksamma ämnesrelaterade uttryckssätt och synsätt. NO-lära-
ren introducerar naturvetenskapliga kunskapsformer, samtidigt som han explicit re-ren introducerar naturvetenskapliga kunskapsformer, samtidigt som han explicit re-
laterar vardagliga och ämnesrelaterade uttrycksformer till varandra. Resultaten visar laterar vardagliga och ämnesrelaterade uttrycksformer till varandra. Resultaten visar 
hur helklassamtalen rör sig i semantiska vågor mellan konkreta, specifika, generella hur helklassamtalen rör sig i semantiska vågor mellan konkreta, specifika, generella 
och abstrakta betydelser och mot mer komplexa specialiserade uttryck (jfr Maton, och abstrakta betydelser och mot mer komplexa specialiserade uttryck (jfr Maton, 
2013). Under samtalet förvandlas elevernas argument och de processer eleverna be-2013). Under samtalet förvandlas elevernas argument och de processer eleverna be-
skriver till generella urvalskriterier. Resultaten exemplifierar därmed hur NO-läraren skriver till generella urvalskriterier. Resultaten exemplifierar därmed hur NO-läraren 
prövar att utveckla elevernas ämneskunskaper och ämnesspråk genom att modellera prövar att utveckla elevernas ämneskunskaper och ämnesspråk genom att modellera 
förtätade skriftspråkliga uttryckssätt och explicitgöra typiska ämnesaktiviteter, och förtätade skriftspråkliga uttryckssätt och explicitgöra typiska ämnesaktiviteter, och 
därmed i förlängningen potentiellt främja elevernas utveckling av en högre grad av därmed i förlängningen potentiellt främja elevernas utveckling av en högre grad av 
diskursiv rörlighet (Nygård Larsson, 2011) och ämneslitteracitet i skolämnet.diskursiv rörlighet (Nygård Larsson, 2011) och ämneslitteracitet i skolämnet.

Att planera och genomföra undervisningens innehåll, arbetssätt och kommunika-Att planera och genomföra undervisningens innehåll, arbetssätt och kommunika-
tionssätt utifrån begreppet semantiska vågor, på både makro- och mikronivå, kan tionssätt utifrån begreppet semantiska vågor, på både makro- och mikronivå, kan 
tydliggöra vilka vågrörelser avseende kontextnärhet och komplexitet som skapas över tydliggöra vilka vågrörelser avseende kontextnärhet och komplexitet som skapas över 
tid. Det kan i sin tur bidra till progression och integrerat kunskapsbyggande för elev-tid. Det kan i sin tur bidra till progression och integrerat kunskapsbyggande för elev-
erna. Resultatet i denna artikel har därför potentiellt ett analytiskt och didaktiskt erna. Resultatet i denna artikel har därför potentiellt ett analytiskt och didaktiskt 
värde, bland annat genom att bidra till reflexion över vilka semantiska rörelser som värde, bland annat genom att bidra till reflexion över vilka semantiska rörelser som 
uppstår, eller inte uppstår, i undervisningen. Begreppet har likheter med de diskursö-uppstår, eller inte uppstår, i undervisningen. Begreppet har likheter med de diskursö-
verbryggande arbetssätt som framförts inom språkdidaktisk och andraspråksinrik-verbryggande arbetssätt som framförts inom språkdidaktisk och andraspråksinrik-
tad forskning. Dessa kan sammanfattas såsom en explicit och stöttande undervis-tad forskning. Dessa kan sammanfattas såsom en explicit och stöttande undervis-
ning, som utifrån positiva förväntningar på eleverna, uppmärksammar ämnets olika ning, som utifrån positiva förväntningar på eleverna, uppmärksammar ämnets olika 
genrer samt muntliga, skriftliga och andra uttrycksformer. I det arbetet utgör elevers genrer samt muntliga, skriftliga och andra uttrycksformer. I det arbetet utgör elevers 
aktiva språkanvändning, olika erfarenheter och språkliga uttryckssätt viktiga resur-aktiva språkanvändning, olika erfarenheter och språkliga uttryckssätt viktiga resur-
ser. Sådana arbetssätt brukar beskrivas som särskilt gynnsamma för elever med ett ser. Sådana arbetssätt brukar beskrivas som särskilt gynnsamma för elever med ett 
annat förstaspråk än undervisningsspråket, samtidigt som de gynnar alla elever (t.ex. annat förstaspråk än undervisningsspråket, samtidigt som de gynnar alla elever (t.ex. 
Cummins 2014; Hajer & Meestringa, 2014; Hammond & Gibbons, 2005; Rose & Mar-Cummins 2014; Hajer & Meestringa, 2014; Hammond & Gibbons, 2005; Rose & Mar-
tin, 2013).tin, 2013).

LCT-ramverkets fokus på kunskapsbyggande, där språket ses om en integrerad del LCT-ramverkets fokus på kunskapsbyggande, där språket ses om en integrerad del 
av kunskapen, kan därutöver potentiellt bidra till att undervisningen inte glider från av kunskapen, kan därutöver potentiellt bidra till att undervisningen inte glider från 
ämnesinnehållet till förmån för metaspråkliga perspektiv (Maton & Howard, 2018; ämnesinnehållet till förmån för metaspråkliga perspektiv (Maton & Howard, 2018; 
jfr Uddling, 2019). Det kan i det avseendet vara mer ändamålensligt att tala om jfr Uddling, 2019). Det kan i det avseendet vara mer ändamålensligt att tala om meta-meta-
kunskaper kunskaper snarare än metaspråk. Metakunskaper medger ett bredare och mer inte-snarare än metaspråk. Metakunskaper medger ett bredare och mer inte-
grerat synsätt som innefattar ämnets centrala aktiviteter och uttrycksformer. Lemke grerat synsätt som innefattar ämnets centrala aktiviteter och uttrycksformer. Lemke 
(1990) uttrycker detta som att eleverna ”gör” naturvetenskap genom tal, skrift och (1990) uttrycker detta som att eleverna ”gör” naturvetenskap genom tal, skrift och 
andra uttrycksformer (modaliteter). Ett exempel på metakunskaper är att NO-läraren andra uttrycksformer (modaliteter). Ett exempel på metakunskaper är att NO-läraren 
betonar klassificering som en typisk ämnesaktivitet. Det hade även varit möjligt för betonar klassificering som en typisk ämnesaktivitet. Det hade även varit möjligt för 
både NO-läraren och svenskläraren att mer explicit relatera elevernas klassificeringar både NO-läraren och svenskläraren att mer explicit relatera elevernas klassificeringar 
till läroboksgenrer och elevernas skrivmall. Det hade potentiellt bidragit till ett mer till läroboksgenrer och elevernas skrivmall. Det hade potentiellt bidragit till ett mer 
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fördjupat kunskapsbyggande, och kan beskrivas som ett sätt att vidga de semantiska fördjupat kunskapsbyggande, och kan beskrivas som ett sätt att vidga de semantiska 
vågrörelserna och minska gapet till läromedelstexterna (Maton, 2013).vågrörelserna och minska gapet till läromedelstexterna (Maton, 2013).

Är NO-lärare språklärare och kan ämnesundervisning överlåtas till språklärare? Är NO-lärare språklärare och kan ämnesundervisning överlåtas till språklärare? 
Svaret på frågorna bör vara nej. Däremot kan de språkliga aspekterna ses som konsti-Svaret på frågorna bör vara nej. Däremot kan de språkliga aspekterna ses som konsti-
tuerande delar av ämnesinnehållet, och behöver integreras i undervisningen. Lärar-tuerande delar av ämnesinnehållet, och behöver integreras i undervisningen. Lärar-
samarbetet mellan lärarna i studien syftar till att svenskläraren ska stötta eleverna samarbetet mellan lärarna i studien syftar till att svenskläraren ska stötta eleverna 
språkligt, men det går att skönja spänningar i upplägget som sammanhänger med sy-språkligt, men det går att skönja spänningar i upplägget som sammanhänger med sy-
nen på ämneslitteracitet. Svenskläraren uttrycker att hon håller sig till svenskan och nen på ämneslitteracitet. Svenskläraren uttrycker att hon håller sig till svenskan och 
analyserna indikerar ett allmänspråkligt perspektiv. Samtidigt beskriver NO-läraren analyserna indikerar ett allmänspråkligt perspektiv. Samtidigt beskriver NO-läraren 
hur svenskläraren är behjälplig med textgenomgångar eftersom texterna innehåller hur svenskläraren är behjälplig med textgenomgångar eftersom texterna innehåller 
många begrepp, vilket indikerar en förväntan om en textgenomgång kopplad till äm-många begrepp, vilket indikerar en förväntan om en textgenomgång kopplad till äm-
nesspråk. En större medvetenhet om varifrån den sammantagna kunskapen härrör nesspråk. En större medvetenhet om varifrån den sammantagna kunskapen härrör 
och hur den används i klassrummet hade möjligen motverkat sådana otydligheter och hur den används i klassrummet hade möjligen motverkat sådana otydligheter 
(Maton & Howard, 2018).(Maton & Howard, 2018).

En viktig faktor är även att lärarsamarbetet inte hann planeras i förväg. Resulta-En viktig faktor är även att lärarsamarbetet inte hann planeras i förväg. Resulta-
ten exemplifierar vikten av att lärare ges möjlighet till genomtänkt planering av un-ten exemplifierar vikten av att lärare ges möjlighet till genomtänkt planering av un-
dervisning. Det är inte minst viktigt när samarbetet involverar olika lärarresurser i dervisning. Det är inte minst viktigt när samarbetet involverar olika lärarresurser i 
språkligt heterogena klassrum (Lindberg, 2020). Ett väl fungerande lärarsamarbete språkligt heterogena klassrum (Lindberg, 2020). Ett väl fungerande lärarsamarbete 
kan vara värdefullt för många elever, men arbetet behöver ske under tydlig ledning av kan vara värdefullt för många elever, men arbetet behöver ske under tydlig ledning av 
NO-läraren, i egenskap av ämnesexpert.NO-läraren, i egenskap av ämnesexpert.

Den här artikeln indikerar att språklärare kan bidra med generella lässtrategier, Den här artikeln indikerar att språklärare kan bidra med generella lässtrategier, 
vardaglig och allmänspråklig kunskap, packa upp språkliga uttryck i någon mån, vardaglig och allmänspråklig kunskap, packa upp språkliga uttryck i någon mån, 
och potentiellt bidra med metaspråkliga perspektiv. Att behandla ämnesinnehåll och potentiellt bidra med metaspråkliga perspektiv. Att behandla ämnesinnehåll 
och ämnesspråk på ett ämnesspecifikt och fördjupat sätt, genom vidgade semantiska och ämnesspråk på ett ämnesspecifikt och fördjupat sätt, genom vidgade semantiska 
vågrörelser och främjande av elevernas metakunskaper, är dock främst en fråga för vågrörelser och främjande av elevernas metakunskaper, är dock främst en fråga för 
ämnesläraren. I det arbetet är det viktigt att vara medveten om relationen mellan all-ämnesläraren. I det arbetet är det viktigt att vara medveten om relationen mellan all-
mänspråkliga och ämnesspråkliga aspekter (t.ex. Shanahan & Shanahan, 2012) samt mänspråkliga och ämnesspråkliga aspekter (t.ex. Shanahan & Shanahan, 2012) samt 
se skriftliga ämnestexter som en integrerad del av ämnesundervisningen.se skriftliga ämnestexter som en integrerad del av ämnesundervisningen.

Utöver att NO-läraren prövar arbetssätt för att tydliggöra ämnesinnehåll och äm-Utöver att NO-läraren prövar arbetssätt för att tydliggöra ämnesinnehåll och äm-
nesspråk försöker han öka elevernas deltagande och engagemang. I intervju efteråt nesspråk försöker han öka elevernas deltagande och engagemang. I intervju efteråt 
uttrycker NO-läraren att han fick med sig eleverna på ett sätt han oftast inte lyckas uttrycker NO-läraren att han fick med sig eleverna på ett sätt han oftast inte lyckas 
med och att han upplevde eleverna som engagerade och aktivt deltagande (Nygård med och att han upplevde eleverna som engagerade och aktivt deltagande (Nygård 
Larsson, 2018). Här bidrar sannolikt variationen av grupparbete och stöttande hel-Larsson, 2018). Här bidrar sannolikt variationen av grupparbete och stöttande hel-
klassamtal. Centralt är troligen även det utforskande och mer dialogiska samtalskli-klassamtal. Centralt är troligen även det utforskande och mer dialogiska samtalskli-
matet, vilket medför ett situationsskapat elevengagemang kopplat till en bekräftelse matet, vilket medför ett situationsskapat elevengagemang kopplat till en bekräftelse 
av eleverna som aktiva medkonstruktörer av kunskapen (jfr Cummins, 2014). NO-av eleverna som aktiva medkonstruktörer av kunskapen (jfr Cummins, 2014). NO-
lärare och elever närmar sig tillsammans mer ämnesrelaterade sätt att göra, tänka lärare och elever närmar sig tillsammans mer ämnesrelaterade sätt att göra, tänka 
och uttrycka ämneskunskaper. NO-läraren ställer öppna frågor där elevernas kon-och uttrycka ämneskunskaper. NO-läraren ställer öppna frågor där elevernas kon-
textnära svar ses som värdefulla och byggs vidare på. Elevernas vardagskunskaper textnära svar ses som värdefulla och byggs vidare på. Elevernas vardagskunskaper 
och språkliga resurser bekräftas som meningsskapande bidrag, samtidigt som NO-och språkliga resurser bekräftas som meningsskapande bidrag, samtidigt som NO-
läraren utvidgar innehåll och uttrycksformer.läraren utvidgar innehåll och uttrycksformer.

Naturvetenskaplig diskurs kan uppfattas som otillgänglig av eleverna (Lemke, Naturvetenskaplig diskurs kan uppfattas som otillgänglig av eleverna (Lemke, 
1990). NO-lärarens bekräftande förhållningssätt kan ses som ett sätt att stärka elev-1990). NO-lärarens bekräftande förhållningssätt kan ses som ett sätt att stärka elev-
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ernas identiteter som NO-elever, och kan beskrivas som att elevernas ernas identiteter som NO-elever, och kan beskrivas som att elevernas diskursiva iden-diskursiva iden-
titeter titeter (Brown m.fl., 2006) stärks. Detta synliggörs bland annat i frågor och kommen-(Brown m.fl., 2006) stärks. Detta synliggörs bland annat i frågor och kommen-
tarer som ”Ni tänker precis som en biolog”, ”Är det så du tänker också?”, och ”Kolla tarer som ”Ni tänker precis som en biolog”, ”Är det så du tänker också?”, och ”Kolla 
så smarta vi är!”. Det kan även beskrivas som att NO-läraren inledningsvis förstärker så smarta vi är!”. Det kan även beskrivas som att NO-läraren inledningsvis förstärker 
elevperspektivet samtidigt som ämneskunskaperna fördjupas mer långsamt, och kan elevperspektivet samtidigt som ämneskunskaperna fördjupas mer långsamt, och kan 
ses som att de ”kunskapande” elevernas resurser får ett större utrymme till förmån ses som att de ”kunskapande” elevernas resurser får ett större utrymme till förmån 
för mer omedelbart fokus på specialiserade kunskaper (jfr Maton, 2014). Ytterst hand-för mer omedelbart fokus på specialiserade kunskaper (jfr Maton, 2014). Ytterst hand-
lar tillvägagångssättet om att främja elevernas lar tillvägagångssättet om att främja elevernas medkunskapandemedkunskapande i skolämnet. Det bär  i skolämnet. Det bär 
därför vissa drag av en dialogisk interaktiv undervisning som öppnar upp för elever-därför vissa drag av en dialogisk interaktiv undervisning som öppnar upp för elever-
nas röster. Scott med kollegor (2006) och Mortimer och Scott (2003) beskriver spän-nas röster. Scott med kollegor (2006) och Mortimer och Scott (2003) beskriver spän-
ningen mellan dialogisk och mer auktoritär diskurs som en central del av undervis-ningen mellan dialogisk och mer auktoritär diskurs som en central del av undervis-
ningen, och menar att växlingar mellan dessa främjar elevernas lärande, eftersom ningen, och menar att växlingar mellan dessa främjar elevernas lärande, eftersom 
den dialogiskt interaktiva diskursen medger förhandling om olika perspektiv medan den dialogiskt interaktiva diskursen medger förhandling om olika perspektiv medan 
den mer auktoritära diskursen tydliggör ämnesmässiga perspektiv, vilket kan sägas den mer auktoritära diskursen tydliggör ämnesmässiga perspektiv, vilket kan sägas 
gå utöver en förenklad statisk indelning i elevorienterad och ämnesorienterad under-gå utöver en förenklad statisk indelning i elevorienterad och ämnesorienterad under-
visning (Maton, 2014). Den här studien exemplifierar att både smågruppsamtal och visning (Maton, 2014). Den här studien exemplifierar att både smågruppsamtal och 
helklassinteraktion kan vara dialogiska och ha betydelse för elevers uppfattning av helklassinteraktion kan vara dialogiska och ha betydelse för elevers uppfattning av 
sig själva som medkunskapande. Ur ett undervisningsperspektiv kan det förstås som sig själva som medkunskapande. Ur ett undervisningsperspektiv kan det förstås som 
att röra sig på ett kontinuum mellan elevernas resurser och perspektiv, och ett äm-att röra sig på ett kontinuum mellan elevernas resurser och perspektiv, och ett äm-
nesorienterat fokus där eleverna stöttas i att närma sig ämneskunskaper och ämnes-nesorienterat fokus där eleverna stöttas i att närma sig ämneskunskaper och ämnes-
litteracitet. Analyserna i den här studien har haft ett särskilt fokus på den potentiellt litteracitet. Analyserna i den här studien har haft ett särskilt fokus på den potentiellt 
diskursöverbryggande helklassinteraktionen, men arbetsområdet har även innefattat diskursöverbryggande helklassinteraktionen, men arbetsområdet har även innefattat 
elevers utforskande grupparbeten och muntliga redovisning av resultat. I ett längre elevers utforskande grupparbeten och muntliga redovisning av resultat. I ett längre 
perspektiv kunde undervisningen ha kompletterats med ytterligare möjligheter för perspektiv kunde undervisningen ha kompletterats med ytterligare möjligheter för 
elevers utveckling av ämneskunskaper och aktiva användning av ämnesspråk.elevers utveckling av ämneskunskaper och aktiva användning av ämnesspråk.

Integrerat kunskapsbyggande innefattar bland annat en medvetenhet om ämnes-Integrerat kunskapsbyggande innefattar bland annat en medvetenhet om ämnes-
litteracitet som en kontextuell förmåga förbunden med ämnets innehåll, aktiviteter, litteracitet som en kontextuell förmåga förbunden med ämnets innehåll, aktiviteter, 
deltagare, synsätt och kommunikationssätt. Flera aspekter av en meningsskapande deltagare, synsätt och kommunikationssätt. Flera aspekter av en meningsskapande 
integrerad ämnesundervisning har diskuterats i denna artikel. Dessa kan även sam-integrerad ämnesundervisning har diskuterats i denna artikel. Dessa kan även sam-
manfattas genom begreppen semantiska vågor, diskursiv rörlighet, diskursiv identi-manfattas genom begreppen semantiska vågor, diskursiv rörlighet, diskursiv identi-
tet, metakunskaper och medkunskapande.tet, metakunskaper och medkunskapande.

Denna forskning är finansierad av Vetenskapsrådet [721-2014-2015] samt forsknings-Denna forskning är finansierad av Vetenskapsrådet [721-2014-2015] samt forsknings-
programmet LIT (Literacy and inclusive subject teaching) vid Malmö universitet.programmet LIT (Literacy and inclusive subject teaching) vid Malmö universitet.
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”Det fattas jättemycket” 
– genreteoretiska perspektiv 
på vuxna andraspråkselevers 
texter och responssamtal
Hanna Sandgaard-Ekdahl & Robert Walldén

Sammanfattning
Studien bidrar med kunskap om funktionella aspekter av vuxna andraspråkselevers arbe-
te med skrivrespons och argumenterande texter. Den genomfördes inom grundläggan-
de vuxenutbildning, en svagt representerad skolform i skrivdidaktisk forskning. Mate-
rialet består av inspelade responssamtal i mindre grupper samt de elevtexter som låg till 
grund för samtalen. Studien synliggör vilka aspekter i texterna som eleverna fokuserar 
på i samtalen och vilka aspekter som skulle behöva stärkas i argumentationen. I analy-
sen används systemisk-funktionell genreteori. Resultatet visar att eleverna identifierade 
utvecklingsområden i texter baserat på den genrestruktur undervisningen hade utgått 
ifrån. Samtidigt hade eleverna hade eleverna svårt att identifiera vad som krävdes för att 
genrestrukturen skulle byggas ut på ett fungerande sätt. Studien ger teoretiska redskap 
för att synliggöra språkliga mönster på lokal textnivå för att stödja andraspråkselevers 
skrivutveckling.
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AbstractAbstract
The article contributes knowledge about functional aspects of adult second-language The article contributes knowledge about functional aspects of adult second-language 
students working with writing feedback and argumentative texts. It was conducted in students working with writing feedback and argumentative texts. It was conducted in 
basic adult education, which is underrepresented in writing pedagogy research. The ma-basic adult education, which is underrepresented in writing pedagogy research. The ma-
terial consists of recorded feedback discussions in small groups and the student texts the terial consists of recorded feedback discussions in small groups and the student texts the 
discussions were based on. The study highlights the aspects of text the students focused discussions were based on. The study highlights the aspects of text the students focused 
on in the discussions and the aspects that could further strengthen the argumenta-on in the discussions and the aspects that could further strengthen the argumenta-
tion. In the analysis, systemic-functional genre theory is used. The result shows that the tion. In the analysis, systemic-functional genre theory is used. The result shows that the 
students identified areas of improvement based on the genre structure the teaching had students identified areas of improvement based on the genre structure the teaching had 
focused on. However, the students had difficulties in identifying how the genre structure focused on. However, the students had difficulties in identifying how the genre structure 
could be developed in a functional way. The study gives theoretical tools to highlight could be developed in a functional way. The study gives theoretical tools to highlight 
patterns of language on a local text level to support second-language students writing patterns of language on a local text level to support second-language students writing 
development.development.

Keywords: Keywords: Adult learners, Second language writing, Feedback, Peer response, Genre-based teach-Adult learners, Second language writing, Feedback, Peer response, Genre-based teach-
ing, Systemic functional linguisticsing, Systemic functional linguistics

IntroduktionIntroduktion
Att utveckla den skriftliga förmågan på ett andraspråk innebär stora utmaningar för Att utveckla den skriftliga förmågan på ett andraspråk innebär stora utmaningar för 
elever och aktuella siffror från Skolverket (2019) visar att andraspråkslever presterar elever och aktuella siffror från Skolverket (2019) visar att andraspråkslever presterar 
sämre på nationella prov i gymnasieskolan jämfört med de elever som har svenska sämre på nationella prov i gymnasieskolan jämfört med de elever som har svenska 
som modersmål. Motsvarande siffror gällande vuxenutbildningen saknas dock, men som modersmål. Motsvarande siffror gällande vuxenutbildningen saknas dock, men 
det går att anta att liknande utmaningar gäller även vuxna elever. Vuxna som mål-det går att anta att liknande utmaningar gäller även vuxna elever. Vuxna som mål-
grupp synliggörs sällan i skrivdidaktiska sammanhang trots det höga antalet elever grupp synliggörs sällan i skrivdidaktiska sammanhang trots det höga antalet elever 
inom vuxenutbildningen – fler än i den svenska gymnasieskolan (Fejes & Holmqvist, inom vuxenutbildningen – fler än i den svenska gymnasieskolan (Fejes & Holmqvist, 
2018). Eftersom genreskrivande har en given plats inom skrivdidaktiken i svensk sko-2018). Eftersom genreskrivande har en given plats inom skrivdidaktiken i svensk sko-
la är det angeläget att synliggöra möjligheter och utmaningar med att implementera la är det angeläget att synliggöra möjligheter och utmaningar med att implementera 
dessa explicita metoder för lärande. Föreliggande artikel belyser specifikt vuxna an-dessa explicita metoder för lärande. Föreliggande artikel belyser specifikt vuxna an-
draspråkselevers möjligheter att utveckla skrivande i interaktion med varandra och draspråkselevers möjligheter att utveckla skrivande i interaktion med varandra och 
med läraren. Här fokuseras ett led i skrivprocessen där eleverna har skrivit ett ut-med läraren. Här fokuseras ett led i skrivprocessen där eleverna har skrivit ett ut-
kast till argumenterande texter och ger kamratrespons. Detta sker efter ett undervis-kast till argumenterande texter och ger kamratrespons. Detta sker efter ett undervis-
ningsförlopp som influerats av genrepedagogiken genom att synliggöra strukturella ningsförlopp som influerats av genrepedagogiken genom att synliggöra strukturella 
drag hos argumenterande texter. Tidigare studier, bland annat Holmberg (2012) och drag hos argumenterande texter. Tidigare studier, bland annat Holmberg (2012) och 
Walldén (2019), har betonat just vikten av interaktion och hur en strukturerad un-Walldén (2019), har betonat just vikten av interaktion och hur en strukturerad un-
dervisning med inslag av genrepedagogik kan bidra till att stärka elevers förståelse dervisning med inslag av genrepedagogik kan bidra till att stärka elevers förståelse 
för uppgiften. Detta kan innefatta en kollaborativt inramad skrivundervisning som för uppgiften. Detta kan innefatta en kollaborativt inramad skrivundervisning som 
inbjuder till samtal om text där likheter mellan texter och alternativa drag jämförs inbjuder till samtal om text där likheter mellan texter och alternativa drag jämförs 
och diskuteras (Apelgren & Holmberg, 2018). Föreliggande artikel fokuserar på ar-och diskuteras (Apelgren & Holmberg, 2018). Föreliggande artikel fokuserar på ar-
bete med argumenterande texter, en genre som är betydelsefull både för skolfram-bete med argumenterande texter, en genre som är betydelsefull både för skolfram-
gång och för samhälleligt deltagande (se t.ex. Martin & Rose, 2008; Walldén, 2020). gång och för samhälleligt deltagande (se t.ex. Martin & Rose, 2008; Walldén, 2020). 
Den argumenterande genren betonas i aktuella kursplaner för både grundskolan Den argumenterande genren betonas i aktuella kursplaner för både grundskolan 
och gymnasiet. I det centrala innehållet i svenska som andraspråk för grundskolans och gymnasiet. I det centrala innehållet i svenska som andraspråk för grundskolans 
senare år nämns bland annat sakprosatexter för unga och vuxna såsom utredande senare år nämns bland annat sakprosatexter för unga och vuxna såsom utredande 



57
Sandgaard-Ekdahl & Walldén

forskning om undervisning och lärande  2022: 2 vol. 10

och argumenterande texter (Skolverket, 2022a). Likaså får genren ett stort utrymme i och argumenterande texter (Skolverket, 2022a). Likaså får genren ett stort utrymme i 
gymnasieskolans ämnesplaner (Skolverket, 2022b).gymnasieskolans ämnesplaner (Skolverket, 2022b).

Artikelns syfte är att bidra med kunskap om de funktionella aspekter av skrivande Artikelns syfte är att bidra med kunskap om de funktionella aspekter av skrivande 
som framträder i vuxna andraspråkselevers utkast till argumenterande texter och som framträder i vuxna andraspråkselevers utkast till argumenterande texter och 
responssamtal om texterna under ett skrivpedagogiskt undervisningsförlopp.responssamtal om texterna under ett skrivpedagogiskt undervisningsförlopp.

Frågeställningarna som konkretiserar syftet är:Frågeställningarna som konkretiserar syftet är:

1. 1. Vilka utvecklingsområden i texterna fokuseras och benämns metaspråkligt av Vilka utvecklingsområden i texterna fokuseras och benämns metaspråkligt av 
eleverna i samtalen?eleverna i samtalen?

2. 2. Hur förhåller sig elevtexterna till den typiska genrestruktur (tes, argument, Hur förhåller sig elevtexterna till den typiska genrestruktur (tes, argument, 
avslutning) som har fokuserats i undervisningen och responsarbetet?avslutning) som har fokuserats i undervisningen och responsarbetet?

3. 3. Vilka funktionella aspekter av skrivandet behöver eleverna ta i bruk för att Vilka funktionella aspekter av skrivandet behöver eleverna ta i bruk för att 
förbättra sina texter enligt vad som framkommer under responssamtalen?förbättra sina texter enligt vad som framkommer under responssamtalen?

Besvarandet av dessa frågeställningar gör det möjligt att diskutera betydelsen av ett Besvarandet av dessa frågeställningar gör det möjligt att diskutera betydelsen av ett 
utvecklat metaspråk i skrivundervisning, som en resurs vid responsgivning och ut-utvecklat metaspråk i skrivundervisning, som en resurs vid responsgivning och ut-
veckling av de egna texterna.veckling av de egna texterna.

Skrivande och metaspråklig kunskap på ett andraspråkSkrivande och metaspråklig kunskap på ett andraspråk
Inom internationell andraspråksforskning urskiljs två olika inriktningar som rör an-Inom internationell andraspråksforskning urskiljs två olika inriktningar som rör an-
draspråkselevers skrivande: draspråkselevers skrivande: second language acquisition second language acquisition och och second language writing second language writing 
(Ferris, 2010). Forskare med second language acquisition i fokus undersöker i första (Ferris, 2010). Forskare med second language acquisition i fokus undersöker i första 
hand hur korrigerande feedback hjälper andraspråkselever att behärska vissa språk-hand hur korrigerande feedback hjälper andraspråkselever att behärska vissa språk-
liga strukturer, medan forskare som undersöker second language writing intresserar liga strukturer, medan forskare som undersöker second language writing intresserar 
sig för skrivande på ett mer holistiskt plan. Det senare ligger i linje med föreliggande sig för skrivande på ett mer holistiskt plan. Det senare ligger i linje med föreliggande 
studie.studie.

Bland de få studier som belyser vuxna andraspråksinlärares skrivande i Sverige Bland de få studier som belyser vuxna andraspråksinlärares skrivande i Sverige 
finns Jakobsons avhandling (2019). Avhandlingen fokuserar nybörjarundervisning i finns Jakobsons avhandling (2019). Avhandlingen fokuserar nybörjarundervisning i 
två kontexter, svenska för invandrare och svenska för internationella studenter, och två kontexter, svenska för invandrare och svenska för internationella studenter, och 
visar att lärarens skrivrespons inriktar sig mot färdighetsaspekter som felrättning visar att lärarens skrivrespons inriktar sig mot färdighetsaspekter som felrättning 
med fokus på grammatik och språklig korrekthet. Detta är även något som eleverna med fokus på grammatik och språklig korrekthet. Detta är även något som eleverna 
efterfrågar. En anledning till att språklig korrekthet får så stort utrymme kan vara efterfrågar. En anledning till att språklig korrekthet får så stort utrymme kan vara 
deltagarnas språkliga nivå. Elever på nybörjarnivå behöver få syn på språkliga struk-deltagarnas språkliga nivå. Elever på nybörjarnivå behöver få syn på språkliga struk-
turer för att kunna närma sig målspråket, något som framgår även av ett flertal andra turer för att kunna närma sig målspråket, något som framgår även av ett flertal andra 
studier (t.ex. Ferris, 2012; Nemati m.fl., 2017). Den målgrupp som vi i denna artikel studier (t.ex. Ferris, 2012; Nemati m.fl., 2017). Den målgrupp som vi i denna artikel 
fokuserar på är vuxna andraspråksinlärare som har passerat SFI och som studerar fokuserar på är vuxna andraspråksinlärare som har passerat SFI och som studerar 
svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning. På den här nivån svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning. På den här nivån 
ställs eleverna inför mer krävande skrivuppgifter som innefattar komplexa sakprosa-ställs eleverna inför mer krävande skrivuppgifter som innefattar komplexa sakprosa-
genrer, såsom längre insändare, och ämnen som inte nödvändigtvis är bekanta för genrer, såsom längre insändare, och ämnen som inte nödvändigtvis är bekanta för 
dem (Skolverket, 2022c, jfr Skolverket, 2022d). Därför behöver eleverna stöttning för dem (Skolverket, 2022c, jfr Skolverket, 2022d). Därför behöver eleverna stöttning för 
att få de kommunikativa och funktionella aspekterna att fungera i sina texter.att få de kommunikativa och funktionella aspekterna att fungera i sina texter.

Även om det finns omfattande forskning om vikten av metaspråklig kunskap för att Även om det finns omfattande forskning om vikten av metaspråklig kunskap för att 
som vuxen utveckla skrivandet på ett andraspråk (t.ex. Ellis, 2006; Simard & Gutiér-som vuxen utveckla skrivandet på ett andraspråk (t.ex. Ellis, 2006; Simard & Gutiér-
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rez, 2018; Swain & Lapkin, 1995; Toropainen m.fl., 2020) har fokuset till större delen rez, 2018; Swain & Lapkin, 1995; Toropainen m.fl., 2020) har fokuset till större delen 
varit på metaspråk för att erövra grammatiska färdigheter som kan underlätta för varit på metaspråk för att erövra grammatiska färdigheter som kan underlätta för 
skrivandet. Vår artikel betonar i stället funktionella aspekter av metaspråklig med-skrivandet. Vår artikel betonar i stället funktionella aspekter av metaspråklig med-
vetenhet som kan främja skrivandet mottagaranpassade texter. Forskningsperspek-vetenhet som kan främja skrivandet mottagaranpassade texter. Forskningsperspek-
tiven överlappar så till vida att andraspråkselevers funktionella språkbehärskning tiven överlappar så till vida att andraspråkselevers funktionella språkbehärskning 
knappast går att särskilja från deras grammatiska färdigheter. En text med många knappast går att särskilja från deras grammatiska färdigheter. En text med många 
och grundläggande språkliga brister får svårt att uppfylla ett kommunikativt syfte. och grundläggande språkliga brister får svårt att uppfylla ett kommunikativt syfte. 
Denna artikel möter dock behovet av studier som sätter den funktionella dimensio-Denna artikel möter dock behovet av studier som sätter den funktionella dimensio-
nen i centrum.nen i centrum.

Genrepedagogisk skrivundervisningGenrepedagogisk skrivundervisning
Vår utgångspunkt ligger i linje med genrepedagogiskt inriktad forskning som har Vår utgångspunkt ligger i linje med genrepedagogiskt inriktad forskning som har 
studerat hur andraspråkselever kan höja sin metaspråkliga medvetenhet och utveck-studerat hur andraspråkselever kan höja sin metaspråkliga medvetenhet och utveck-
la sitt skrivande genom att arbeta medvetet och explicit med genreförståelse (Albino, la sitt skrivande genom att arbeta medvetet och explicit med genreförståelse (Albino, 
2017; Caplan & Farling, 2016). I en studie av Albino (2017) används en genrebaserad 2017; Caplan & Farling, 2016). I en studie av Albino (2017) används en genrebaserad 
undervisningsmetod i syfte att öka läsbarheten i de e-postmeddelanden som andra-undervisningsmetod i syfte att öka läsbarheten i de e-postmeddelanden som andra-
språkstalare av engelska skriver inom ramen för sitt arbete. Studien visar att de vuxna språkstalare av engelska skriver inom ramen för sitt arbete. Studien visar att de vuxna 
elevernas skrivande främjades av en genreteoretiskt underbyggd undervisning som elevernas skrivande främjades av en genreteoretiskt underbyggd undervisning som 
fokuserade på bland annat lämplig textstruktur och analys av språkliga mönster som fokuserade på bland annat lämplig textstruktur och analys av språkliga mönster som 
byggde upp texternas olika innehållsfält. En tidigare studie av kollaborativt genre-byggde upp texternas olika innehållsfält. En tidigare studie av kollaborativt genre-
skrivande (Caplan & Farling, 2016) visade hur eleverna med hjälp av den gemensam-skrivande (Caplan & Farling, 2016) visade hur eleverna med hjälp av den gemensam-
ma lärarledda textkonstruktionen utvecklar sin förståelse för den avsedda genren. ma lärarledda textkonstruktionen utvecklar sin förståelse för den avsedda genren. 
Resultaten i ovan nämnda studier stödjer tidigare studier om hur ett explicit textar-Resultaten i ovan nämnda studier stödjer tidigare studier om hur ett explicit textar-
bete baserat på genrepedagogik kan hjälpa elever att utveckla skrivandet (Fenwick bete baserat på genrepedagogik kan hjälpa elever att utveckla skrivandet (Fenwick 
& Herrington, 2021; Moore m.fl., 2018) med gemensam textkonstruktion och lärar-& Herrington, 2021; Moore m.fl., 2018) med gemensam textkonstruktion och lärar-
ledda metaspråkliga samtal som viktiga led i skrivprocessen. Därutöver har studier av ledda metaspråkliga samtal som viktiga led i skrivprocessen. Därutöver har studier av 
Swain och Lapkin (1995) samt Storch (2019) visat hur kollaborativa inslag kan stärka Swain och Lapkin (1995) samt Storch (2019) visat hur kollaborativa inslag kan stärka 
andraspråkselevers förståelse för den text som ska produceras. Att lärarens kan ha en andraspråkselevers förståelse för den text som ska produceras. Att lärarens kan ha en 
viktig roll i kollaborativa processer betonar Walldén (2020) i en studie genomförd på viktig roll i kollaborativa processer betonar Walldén (2020) i en studie genomförd på 
grundvux. Eleverna hade följt den traditionella argumenterande struktur som hade grundvux. Eleverna hade följt den traditionella argumenterande struktur som hade 
modellerats men behövde lärarens återkoppling för att bygga ut argumenten tillräck-modellerats men behövde lärarens återkoppling för att bygga ut argumenten tillräck-
ligt. Behovet av en innehållsfokuserad skrivundervisning där resonemang utvecklas ligt. Behovet av en innehållsfokuserad skrivundervisning där resonemang utvecklas 
och tydliggörs för att stärka argumentationen bekräftas i en norsk studie av genre-och tydliggörs för att stärka argumentationen bekräftas i en norsk studie av genre-
skrivande på gymnasiet (Thompson, 2020)skrivande på gymnasiet (Thompson, 2020)

Det senaste decenniet har genrepedagogiska arbetssätt vunnit mark även i Sverige. Det senaste decenniet har genrepedagogiska arbetssätt vunnit mark även i Sverige. 
Tidigare forskning har belyst stöttande potentialer i sådan undervisning på grund-Tidigare forskning har belyst stöttande potentialer i sådan undervisning på grund-
skolan (t.ex. Bergh Nestlog, 2017; Sellgren, 2011), men det finns även kritiska röster. skolan (t.ex. Bergh Nestlog, 2017; Sellgren, 2011), men det finns även kritiska röster. 
En effektstudie av Hermansson med kollegor (2019) problematiserar den genrepe-En effektstudie av Hermansson med kollegor (2019) problematiserar den genrepe-
dagogiska undervisningsmodellen genom att visa hur det gemensamma skrivandet, dagogiska undervisningsmodellen genom att visa hur det gemensamma skrivandet, 
ett genrepedagogiskt nyckelmoment, hade liten effekt. Andra studier har lyft fram ett genrepedagogiskt nyckelmoment, hade liten effekt. Andra studier har lyft fram 
risker med att exempelvis valet av genrestruktur och användning av sambandsord i risker med att exempelvis valet av genrestruktur och användning av sambandsord i 
genrepedagogisk undervisning överbetonas framför andra viktiga aspekter av skri-genrepedagogisk undervisning överbetonas framför andra viktiga aspekter av skri-
vandet. I sin avhandlingsstudie problematiserar Walldén (2019) bland annat bruket vandet. I sin avhandlingsstudie problematiserar Walldén (2019) bland annat bruket 
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av modelltexter som överensstämmer med genrestrukturen eleverna ska använda av modelltexter som överensstämmer med genrestrukturen eleverna ska använda 
men var opassande i förhållande till övriga kommunikativa hänsynstaganden såsom men var opassande i förhållande till övriga kommunikativa hänsynstaganden såsom 
innehåll och funktion. I en senare studie av responssamtal under klassrumsarbete innehåll och funktion. I en senare studie av responssamtal under klassrumsarbete 
med rådgivande brev gjordes den förespråkade genrestrukturen funktionell genom med rådgivande brev gjordes den förespråkade genrestrukturen funktionell genom 
att den undervisande bibliotekarien relaterade strukturen till behovet av att övertyga att den undervisande bibliotekarien relaterade strukturen till behovet av att övertyga 
mottagaren och kommunicera ett relevant innehåll (Walldén, 2022). I en studie av mottagaren och kommunicera ett relevant innehåll (Walldén, 2022). I en studie av 
skrivande av insändare på gymnasiet visar Holmberg (2012) att elever med framgång skrivande av insändare på gymnasiet visar Holmberg (2012) att elever med framgång 
frångick den argumenterande struktur som förväntades av läraren genom att i stället frångick den argumenterande struktur som förväntades av läraren genom att i stället 
använda en förklarande struktur.använda en förklarande struktur.

Skrivande som produkt och processSkrivande som produkt och process
Den vidare nationella skrivdidaktiska forskningen har pekat på att undervisning, Den vidare nationella skrivdidaktiska forskningen har pekat på att undervisning, 
utan en funktionell förståelse för skrivande, kan reduceras till en fråga om isolerade utan en funktionell förståelse för skrivande, kan reduceras till en fråga om isolerade 
färdigheter som grammatisk korrekthet, tekniker för referenshantering samt att följa färdigheter som grammatisk korrekthet, tekniker för referenshantering samt att följa 
förutbestämda strukturer (se t.ex. Liberg m.fl., 2012; Sturk m.fl., 2020; Winzell, 2018). förutbestämda strukturer (se t.ex. Liberg m.fl., 2012; Sturk m.fl., 2020; Winzell, 2018). 
Det finns en diskussion om risken att undervisning i just svenska som andraspråk Det finns en diskussion om risken att undervisning i just svenska som andraspråk 
domineras av ett färdighetsperspektiv (se t.ex. Economou, 2018). Såväl nationella (Ja-domineras av ett färdighetsperspektiv (se t.ex. Economou, 2018). Såväl nationella (Ja-
kobson, 2019) som internationella studier (t.ex. Nemati m.fl., 2017) indikerar att både kobson, 2019) som internationella studier (t.ex. Nemati m.fl., 2017) indikerar att både 
lärare och andraspråkselever inriktar sig mot grammatisk korrekthet.lärare och andraspråkselever inriktar sig mot grammatisk korrekthet.

Föreliggande studie av arbete med skrivrespons, som ligger till grund för artikeln, Föreliggande studie av arbete med skrivrespons, som ligger till grund för artikeln, 
genomfördes också i ljuset av den förskjutning som har skett i forskning och under-genomfördes också i ljuset av den förskjutning som har skett i forskning och under-
visning från en produktorienterad syn på skrivande och bedömning till de varierande visning från en produktorienterad syn på skrivande och bedömning till de varierande 
former av återkoppling som kan stödja eleverna under själva skrivprocessen (diskute-former av återkoppling som kan stödja eleverna under själva skrivprocessen (diskute-
ras i Hyland & Hyland, 2006). Ur detta perspektiv blir den respons som erhålls under ras i Hyland & Hyland, 2006). Ur detta perspektiv blir den respons som erhålls under 
skrivprocessen central för att utveckla skrivandet. Forskning har visat att studenter skrivprocessen central för att utveckla skrivandet. Forskning har visat att studenter 
som tränas i att ge respons blir mer medvetna om sitt eget skrivande (Hyland & Hy-som tränas i att ge respons blir mer medvetna om sitt eget skrivande (Hyland & Hy-
land, 2006), vilket i synnerhet gynnar de elever som behöver mycket stöd i sitt skri-land, 2006), vilket i synnerhet gynnar de elever som behöver mycket stöd i sitt skri-
vande (Fung & Mei, 2015; Lundström & Baker, 2009). En aktuell sydafrikansk studie vande (Fung & Mei, 2015; Lundström & Baker, 2009). En aktuell sydafrikansk studie 
visar hur andraspråkselever och förstaårsstudenter i engelska genom kollaborativt visar hur andraspråkselever och förstaårsstudenter i engelska genom kollaborativt 
skrivande på en digital plattform förbättrar sitt akademiska skrivande genom exem-skrivande på en digital plattform förbättrar sitt akademiska skrivande genom exem-
pelvis kamratrespons (Motlhaka, 2020). En liknande studie av Li (2018) visar att del-pelvis kamratrespons (Motlhaka, 2020). En liknande studie av Li (2018) visar att del-
tagarna uppskattar återkopplingen från studiekamraterna, något som kan hjälpa dem tagarna uppskattar återkopplingen från studiekamraterna, något som kan hjälpa dem 
att få nya idéer samt att utveckla sina tankar kring innehållet.att få nya idéer samt att utveckla sina tankar kring innehållet.

Några av ovan nämnda studier visar att det kan vara mer gynnsamt att ge respons Några av ovan nämnda studier visar att det kan vara mer gynnsamt att ge respons 
än att motta respons (Fung & Mei, 2015; Lundström & Baker, 2009). En annan viktig än att motta respons (Fung & Mei, 2015; Lundström & Baker, 2009). En annan viktig 
aspekt är den språkliga stöttning som det kollaborativa skrivandet kan bidra med. aspekt är den språkliga stöttning som det kollaborativa skrivandet kan bidra med. 
Genom samtal i mindre grupper kan andraspråkselever pröva sina språkliga hypo-Genom samtal i mindre grupper kan andraspråkselever pröva sina språkliga hypo-
teser och diskutera olika språkliga val och grammatiska formuleringar, vilket är en teser och diskutera olika språkliga val och grammatiska formuleringar, vilket är en 
förutsättning för att kunna utveckla språket (Lindberg, 2001; Swain, 1995). Vidare förutsättning för att kunna utveckla språket (Lindberg, 2001; Swain, 1995). Vidare 
visar studier att andraspråkselever behöver stöd i använda responsen för att utveckla visar studier att andraspråkselever behöver stöd i använda responsen för att utveckla 
sina texter. Annars är risken stor att elevernas bearbetning av texterna stannar på sina texter. Annars är risken stor att elevernas bearbetning av texterna stannar på 
en lokal nivå (Ruegg, 2016; se även Hoel, 2001). En studie av nyanlända unga vuxnas en lokal nivå (Ruegg, 2016; se även Hoel, 2001). En studie av nyanlända unga vuxnas 
arbete med identitetstexter visade att undervisning om sambandsord underlättade arbete med identitetstexter visade att undervisning om sambandsord underlättade 
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för eleverna att skapa sammanhang i texterna och utveckla sina tankar (Daniel & för eleverna att skapa sammanhang i texterna och utveckla sina tankar (Daniel & 
Elay, 2017). Detta ligger i linje med den andraspråkspedagogiska forskning som har Elay, 2017). Detta ligger i linje med den andraspråkspedagogiska forskning som har 
framhållit vikten av att andraspråkselever ställs inför kognitivt utmanande uppgifter framhållit vikten av att andraspråkselever ställs inför kognitivt utmanande uppgifter 
i kombination med en hög grad av stöttning (t.ex. Cummins, 2000; Gibbons, 2006). i kombination med en hög grad av stöttning (t.ex. Cummins, 2000; Gibbons, 2006). 
Studier av Walldén (2018, 2020) har samtidigt visat att elever utan tydlig modellering Studier av Walldén (2018, 2020) har samtidigt visat att elever utan tydlig modellering 
kan använda sig av föreslagna skriftspråkliga sambandsord på ett sätt som försvårar kan använda sig av föreslagna skriftspråkliga sambandsord på ett sätt som försvårar 
snarare än underlättar att följa med i argumenterande texter.snarare än underlättar att följa med i argumenterande texter.

Aktuellt kunskapsbidragAktuellt kunskapsbidrag
I denna artikel ger vi ett tillskott både till forskningen om andraspråksskrivande som I denna artikel ger vi ett tillskott både till forskningen om andraspråksskrivande som 
process och om möjligheterna och begränsningarna av att använda sig av genrepeda-process och om möjligheterna och begränsningarna av att använda sig av genrepeda-
gogiska arbetssätt. Studien som ligger till grund för artikeln är en masterstudie (se gogiska arbetssätt. Studien som ligger till grund för artikeln är en masterstudie (se 
Sandgaard-Ekdahl, 2020; Sandgaard-Ekdahl & Walldén, 2022) som visade hur sva-Sandgaard-Ekdahl, 2020; Sandgaard-Ekdahl & Walldén, 2022) som visade hur sva-
elever på grundvux i arbete med skrivrespons förhöll sig till de explicita kunskaper elever på grundvux i arbete med skrivrespons förhöll sig till de explicita kunskaper 
om argumenterande genrestruktur och användning av sambandsord som hade va-om argumenterande genrestruktur och användning av sambandsord som hade va-
rit i fokus. Däremot hade eleverna svårare att samtala om utvecklingsområden som rit i fokus. Däremot hade eleverna svårare att samtala om utvecklingsområden som 
gällde användning av källor samt framföra och bemöta argument på tydliga sätt. I gällde användning av källor samt framföra och bemöta argument på tydliga sätt. I 
föreliggande artikel tillförs ett fördjupat perspektiv på materialet genom att belysa de föreliggande artikel tillförs ett fördjupat perspektiv på materialet genom att belysa de 
textutkast eleverna hade skrivit inför responssamtalen samt genom att sätta texterna textutkast eleverna hade skrivit inför responssamtalen samt genom att sätta texterna 
i förhållande till responssamtalen. Vi belyser både kvaliteter och utvecklingsområ-i förhållande till responssamtalen. Vi belyser både kvaliteter och utvecklingsområ-
den som eleverna påtalar direkt och utvecklingsområden som de har svårare att sätta den som eleverna påtalar direkt och utvecklingsområden som de har svårare att sätta 
ord på. Textmaterialet har inte belysts i tidigare publikationer och används här för ord på. Textmaterialet har inte belysts i tidigare publikationer och används här för 
synliggöra hur en genrepedagogiskt influerad skrivundervisning kan stärkas för att synliggöra hur en genrepedagogiskt influerad skrivundervisning kan stärkas för att 
stödja vuxna elevers skrivande. Artikeln ger ett tillskott till den genrepedagogiska stödja vuxna elevers skrivande. Artikeln ger ett tillskott till den genrepedagogiska 
forskningen genom att sätta fokus på texter och metaspråkliga samtal under en del av forskningen genom att sätta fokus på texter och metaspråkliga samtal under en del av 
skrivprocessen. I relation till tidigare processinriktad forskning anläggs ett funktio-skrivprocessen. I relation till tidigare processinriktad forskning anläggs ett funktio-
nellt språkligt perspektiv på elevtexter som en utgångspunkt för att förstå respons-nellt språkligt perspektiv på elevtexter som en utgångspunkt för att förstå respons-
samtal och de metaspråkliga resonemang som de nödvändiggjorde.samtal och de metaspråkliga resonemang som de nödvändiggjorde.

Vidare har mycket av den ovan nämnda forskningen fokuserat på vuxna inlärare Vidare har mycket av den ovan nämnda forskningen fokuserat på vuxna inlärare 
som studerar vid universitet och som har passerat nybörjarnivå i andraspråket (t.ex. som studerar vid universitet och som har passerat nybörjarnivå i andraspråket (t.ex. 
Nemati m.fl., 2017; Ruegg, 2016, diskuteras i Jacobson, 2019). Nationellt finns ett fåtal Nemati m.fl., 2017; Ruegg, 2016, diskuteras i Jacobson, 2019). Nationellt finns ett fåtal 
studier om utveckling av grundläggande skriftkompetens på SFI (Vetenskapsrådet studier om utveckling av grundläggande skriftkompetens på SFI (Vetenskapsrådet 
2019, s. 18, se t.ex. Jakobson, 2019; Wedin m.fl., 2018) men det saknas studier som fo-2019, s. 18, se t.ex. Jakobson, 2019; Wedin m.fl., 2018) men det saknas studier som fo-
kuserar på vuxna andraspråksinlärare utvecklar sitt skrivande på den nivå grundvux kuserar på vuxna andraspråksinlärare utvecklar sitt skrivande på den nivå grundvux 
motsvarar.motsvarar.

Teoretisk utgångspunktTeoretisk utgångspunkt
Studien hämtar inspiration från Martins genreteori (Martin, 1992, 2001; Martin & Rose, Studien hämtar inspiration från Martins genreteori (Martin, 1992, 2001; Martin & Rose, 
2008). Inom denna systemisk-funktionella teoribildning ses genrer som målinriktade 2008). Inom denna systemisk-funktionella teoribildning ses genrer som målinriktade 
sociala processer som rör sig genom olika steg för att förverkliga ett kommunikativt sociala processer som rör sig genom olika steg för att förverkliga ett kommunikativt 
syfte. Den typiska stegstrukturen för argumenterande texter är syfte. Den typiska stegstrukturen för argumenterande texter är testes, , argumentargument för tesen  för tesen 
(inklusive eventuella (inklusive eventuella motargumentmotargument) samt en ) samt en avslutande förstärkning avslutande förstärkning eller eller upprepning upprepning 
av tesenav tesen (Martin & Rose, 2008, s. 118–120. Kopplingen som görs inom teorin mellan ett  (Martin & Rose, 2008, s. 118–120. Kopplingen som görs inom teorin mellan ett 
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kommunikativt syfte (såsom att övertyga) och en given struktur har mött kritik av kommunikativt syfte (såsom att övertyga) och en given struktur har mött kritik av 
forskare som vill peka på att genrer är flexibla (t.ex. Kress, 2003) och att kommunika-forskare som vill peka på att genrer är flexibla (t.ex. Kress, 2003) och att kommunika-
tiva syften kan uppfyllas på olika sätt (t.ex. Hasan, 1995/2016; Holmberg, 2012).tiva syften kan uppfyllas på olika sätt (t.ex. Hasan, 1995/2016; Holmberg, 2012).

För Martin (2001) handlar dock inte genreskrivande om att följa en förutbestämd För Martin (2001) handlar dock inte genreskrivande om att följa en förutbestämd 
struktur utan om att genom texten tillräckligt tydligt signalera vilket syfte som ska struktur utan om att genom texten tillräckligt tydligt signalera vilket syfte som ska 
uppnås. En text som inte känns igen som en argumenterande text har ringa utsikter uppnås. En text som inte känns igen som en argumenterande text har ringa utsikter 
att övertyga en mottagare. Den typiska genrestruktur som associeras med argumen-att övertyga en mottagare. Den typiska genrestruktur som associeras med argumen-
terande texter blir då en resurs bland andra som skribenten kan använda sig av (se terande texter blir då en resurs bland andra som skribenten kan använda sig av (se 
vidare nedan). Att framgångsrikt använda sig av icke-typiska genrestrukturer för att vidare nedan). Att framgångsrikt använda sig av icke-typiska genrestrukturer för att 
uppnå kommunikativa syftet (se t.ex. Holmberg, 2012) benämns inom genreteorin uppnå kommunikativa syftet (se t.ex. Holmberg, 2012) benämns inom genreteorin 
som som kontextuell metafor kontextuell metafor (se Martin & Rose, 2008, s. 247–250; Walldén, 2019, s. 86) (se Martin & Rose, 2008, s. 247–250; Walldén, 2019, s. 86) 
och associeras med skribenter som under gynnsamma förutsättningar redan har ut-och associeras med skribenter som under gynnsamma förutsättningar redan har ut-
vecklat en god genrebehärskning. Sådana skribenter kan använda sig av icke-typiska vecklat en god genrebehärskning. Sådana skribenter kan använda sig av icke-typiska 
strukturer och språkliga företeelser på effektfulla sätt utan att nödvändigtvis vara strukturer och språkliga företeelser på effektfulla sätt utan att nödvändigtvis vara 
medvetna om de val de gör. För att stödja elever med mindre goda förutsättningar, medvetna om de val de gör. För att stödja elever med mindre goda förutsättningar, 
på grund av exempelvis språkbakgrund eller socioekonomiska faktorer, förespråkas på grund av exempelvis språkbakgrund eller socioekonomiska faktorer, förespråkas 
en explicit skrivpedagogik som ger eleverna möjlighet att bekanta sig med typiska en explicit skrivpedagogik som ger eleverna möjlighet att bekanta sig med typiska 
mönster samt göra medvetna och ändamålsenliga val.mönster samt göra medvetna och ändamålsenliga val.

Den australiensiska genrepedagogik som underbyggs av genreteorin har fått stort Den australiensiska genrepedagogik som underbyggs av genreteorin har fått stort 
genomslag internationellt, inklusive i Sverige (se t.ex. Gibbons, 2018; Johansson & genomslag internationellt, inklusive i Sverige (se t.ex. Gibbons, 2018; Johansson & 
Sandell Ring, 2019), och inspirerade även den undervisning som har studerats som Sandell Ring, 2019), och inspirerade även den undervisning som har studerats som 
en grund för föreliggande studie. Medan undervisningens fokus hamnade på typisk en grund för föreliggande studie. Medan undervisningens fokus hamnade på typisk 
genrestruktur och användning av sambandsord (se Metod samt Sandgaard-Ekdahl, genrestruktur och användning av sambandsord (se Metod samt Sandgaard-Ekdahl, 
2020; Sandgaard-Ekdahl & Walldén, 2022) används genreteorin i föreliggande stu-2020; Sandgaard-Ekdahl & Walldén, 2022) används genreteorin i föreliggande stu-
die för att fördjupa diskussionen om språkliga företeelser kopplade till argumenta-die för att fördjupa diskussionen om språkliga företeelser kopplade till argumenta-
tionsskrivande som framträdde i responssamtalen och textmaterialet. Genreteorin tionsskrivande som framträdde i responssamtalen och textmaterialet. Genreteorin 
är användbar för detta ändamål eftersom den inte stannar vid att identifiera typiska är användbar för detta ändamål eftersom den inte stannar vid att identifiera typiska 
strukturer utan beskriver hur genrer använder regelbundna språkliga mönster på strukturer utan beskriver hur genrer använder regelbundna språkliga mönster på re-re-
gisternivågisternivå för att uppnå kommunikativa syften (Martin 1992, s. 495). Medan genrer  för att uppnå kommunikativa syften (Martin 1992, s. 495). Medan genrer 
beskriver språkliga mönster på kulturell nivå är register kopplade till den kommuni-beskriver språkliga mönster på kulturell nivå är register kopplade till den kommuni-
kativa situationen, som definieras av variablerna fält (vad kommunikationen handlar kativa situationen, som definieras av variablerna fält (vad kommunikationen handlar 
om), relation (förhållandet till mottagaren) och kommunikationssätt (språkets roll om), relation (förhållandet till mottagaren) och kommunikationssätt (språkets roll 
för att ordna kommunikationen i ett meningsfullt flöde). Relevanta språkanalytiska för att ordna kommunikationen i ett meningsfullt flöde). Relevanta språkanalytiska 
kategorier kopplade till dessa variabler presenteras i avsnittet om analys.kategorier kopplade till dessa variabler presenteras i avsnittet om analys.

Metod, material och deltagareMetod, material och deltagare
Studien som ligger till grund för artikeln involverar elever som studerar inom senare Studien som ligger till grund för artikeln involverar elever som studerar inom senare 
delen av grundläggande vuxenutbildning. Via forskarnas professionella nätverk er-delen av grundläggande vuxenutbildning. Via forskarnas professionella nätverk er-
hölls kontakter med en lärare som undervisar inom grundläggande vuxenutbildning hölls kontakter med en lärare som undervisar inom grundläggande vuxenutbildning 
och som hade ett intresse av att samarbeta med fokus på elevernas skrivande. Denne och som hade ett intresse av att samarbeta med fokus på elevernas skrivande. Denne 
lärare undervisade vid tidpunkten en elevgrupp som läste en kombinationsutbild-lärare undervisade vid tidpunkten en elevgrupp som läste en kombinationsutbild-
ning vilket innebär att parallellt med omvårdnadsutbildning läser deltagarna kurser i ning vilket innebär att parallellt med omvårdnadsutbildning läser deltagarna kurser i 
svenska som andraspråk på grundläggande nivå som motsvarar grundskolan. Utbild-svenska som andraspråk på grundläggande nivå som motsvarar grundskolan. Utbild-
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ningen förbereder eleverna för ett yrkesliv inom vård och omsorg. Kursdeltagarna, ningen förbereder eleverna för ett yrkesliv inom vård och omsorg. Kursdeltagarna, 
en grupp om cirka 20 elever, har varierande bakgrund när det gäller ålder, ursprung en grupp om cirka 20 elever, har varierande bakgrund när det gäller ålder, ursprung 
och utbildningsbakgrund samt antal år i Sverige och har blivit validerade att befinna och utbildningsbakgrund samt antal år i Sverige och har blivit validerade att befinna 
sig på steg 3–4, i svenska som andraspråk på grundläggande nivå, vilket motsvarar sig på steg 3–4, i svenska som andraspråk på grundläggande nivå, vilket motsvarar 
senare delen av grundskolan.senare delen av grundskolan.

Elevtexterna och responssamtalen som belyses i denna artikel är material som ska-Elevtexterna och responssamtalen som belyses i denna artikel är material som ska-
pades under en studie inspirerad av aktionsforskning (se Rönnerman, 2014). En viktig pades under en studie inspirerad av aktionsforskning (se Rönnerman, 2014). En viktig 
utgångspunkt för aktionen var att synliggöra hur eleverna, efter lärarens genomgång utgångspunkt för aktionen var att synliggöra hur eleverna, efter lärarens genomgång 
och dekonstruktion av modelltext, förstår den argumenterande textens stegstruktur. och dekonstruktion av modelltext, förstår den argumenterande textens stegstruktur. 
Vi fäster särskilt avseende vid textmaterialet eftersom det inte har belysts i tidiga-Vi fäster särskilt avseende vid textmaterialet eftersom det inte har belysts i tidiga-
re publikationer. Analysen av texterna ger möjlighet till fördjupade insikter om hur re publikationer. Analysen av texterna ger möjlighet till fördjupade insikter om hur 
eleverna hanterade funktionella aspekter av skrivandet. Skrivuppgiften som gavs till eleverna hanterade funktionella aspekter av skrivandet. Skrivuppgiften som gavs till 
eleverna var att skriva en insändare som relaterade till en nyhetsartikel om bruk av eleverna var att skriva en insändare som relaterade till en nyhetsartikel om bruk av 
robotar inom vården. Uppgiften anknöt således till elevernas omvårdnadsutbildning. robotar inom vården. Uppgiften anknöt således till elevernas omvårdnadsutbildning. 
I uppgiftsinstruktionen (bilaga 1) betonades genrestruktur (tes, 2–3 argument, mot-I uppgiftsinstruktionen (bilaga 1) betonades genrestruktur (tes, 2–3 argument, mot-
argument) samt referenser till nyhetsartikeln.argument) samt referenser till nyhetsartikeln.

För att synliggöra deltagarnas förståelse av den valda texttypen utformade läraren i För att synliggöra deltagarnas förståelse av den valda texttypen utformade läraren i 
samarbete med forskaren tillfällen under arbetets gång där eleverna fick samtala om samarbete med forskaren tillfällen under arbetets gång där eleverna fick samtala om 
texter inom ramen för ett strukturerat arbete med kamratrespons. I dessa samtal ut-texter inom ramen för ett strukturerat arbete med kamratrespons. I dessa samtal ut-
gjorde ett responsformulär en viktig utgångspunkt. I studien följdes Vetenskapsrådets gjorde ett responsformulär en viktig utgångspunkt. I studien följdes Vetenskapsrådets 
riktlinjer för god forskningssed (2017). En medgivandeblankett delades ut till klassen riktlinjer för god forskningssed (2017). En medgivandeblankett delades ut till klassen 
där eleverna tillfrågades om de önskade delta i studien. De informerades om att det var där eleverna tillfrågades om de önskade delta i studien. De informerades om att det var 
frivilligt att delta samt att de kunde välja att avbryta när som helst. Totalt samtyckte frivilligt att delta samt att de kunde välja att avbryta när som helst. Totalt samtyckte 
15 elever till att delta och dessa elever delades in i fyra responsgrupper. Genom sam-15 elever till att delta och dessa elever delades in i fyra responsgrupper. Genom sam-
tyckesblanketten gav eleverna sitt samtycke till att spelas in med diktafon (ljudinspel-tyckesblanketten gav eleverna sitt samtycke till att spelas in med diktafon (ljudinspel-
ning), att dela sina texter och att låta sig intervjuas. Inga känsliga personuppgifter, ning), att dela sina texter och att låta sig intervjuas. Inga känsliga personuppgifter, 
exempelvis information om elevernas etnicitet, samlades in.exempelvis information om elevernas etnicitet, samlades in.

Tabell 1Tabell 1

Studiens material.Studiens material.Tabell 1 Studiens material 

Typer av material Fokuseras i artikeln Totalt material 
Elevtexter 5 elevtexter: 

Jamil (640 ord) 
Jolanta (366 ord) 
Susan (269 ord) 
Aziza (236 ord) 
Amra (184 ord)  

10 texter 
 

Inspelade 
responssamtal 
(35-40 min/grupp) 

Utdrag från samtal i 2 
responsgrupper  
Medverkande elever:  
Jamil, Jolanta (grupp 1)  
Susan, Aziza, Amra (grupp 
2)  

Samtal i 3 
grupper där 10 
elever deltog  
 

Intervjuer av elever  
(5-10 min/elev) 

Utdrag från 1 intervju  
Medverkande elev: Aziza 

5 intervjuer  

 



63
Sandgaard-Ekdahl & Walldén

forskning om undervisning och lärande  2022: 2 vol. 10

Materialet utgörs av transkriptioner av den respons som gavs i tre grupper, involve-Materialet utgörs av transkriptioner av den respons som gavs i tre grupper, involve-
rande sammanlagt 10 eleverrande sammanlagt 10 elever11, och de texter som låg till grund för samtalen. Likaså , och de texter som låg till grund för samtalen. Likaså 
fick forskaren kopior av de första utkasten som eleverna skrev och som användes fick forskaren kopior av de första utkasten som eleverna skrev och som användes 
som underlag vid kamratresponsen. Fem av dessa utkast analyserades utifrån vad som underlag vid kamratresponsen. Fem av dessa utkast analyserades utifrån vad 
som framkom under responssamtalen (se Analytiskt förfaringssätt) och presenteras som framkom under responssamtalen (se Analytiskt förfaringssätt) och presenteras 
i resultatavsnittet. Elevernas slutliga versioner av texterna och den respons läraren i resultatavsnittet. Elevernas slutliga versioner av texterna och den respons läraren 
gav på dessa utgör inte underlag för analys i denna studie. En översikt över materialet gav på dessa utgör inte underlag för analys i denna studie. En översikt över materialet 
presenteras i tabell 1, ovan.presenteras i tabell 1, ovan.

Kamratresponsen genomfördes gruppvis och spelades in. Eleverna hade under en Kamratresponsen genomfördes gruppvis och spelades in. Eleverna hade under en 
lektion fått förbereda responsen utifrån responsmallen (se bilaga 2). De fick i uppgift lektion fått förbereda responsen utifrån responsmallen (se bilaga 2). De fick i uppgift 
att fokusera på en kamrats text men även att titta på övriga gruppdeltagares texter. att fokusera på en kamrats text men även att titta på övriga gruppdeltagares texter. 
Samtalen spelades in under en längre lektion. Responsmallen som forskaren tog fram Samtalen spelades in under en längre lektion. Responsmallen som forskaren tog fram 
i samråd med läraren har framför allt fokus på anpassning till texttypiska drag och i samråd med läraren har framför allt fokus på anpassning till texttypiska drag och 
till den argumenterande textens genrestruktur, såsom hur innehållet organiseras, till den argumenterande textens genrestruktur, såsom hur innehållet organiseras, 
hur innehållet skrivs fram och hur väl argumentationen fungerar. Studien inriktar sig hur innehållet skrivs fram och hur väl argumentationen fungerar. Studien inriktar sig 
främst på responssamtalen utifrån denna responsmall och de textutkast som ligger främst på responssamtalen utifrån denna responsmall och de textutkast som ligger 
till grund för samtalen. Den förberedande undervisningen dokumenterades i begrän-till grund för samtalen. Den förberedande undervisningen dokumenterades i begrän-
sad utsträckning genom ett samtal som fördes mellan läraren och forskaren samt ob-sad utsträckning genom ett samtal som fördes mellan läraren och forskaren samt ob-
servation av ett lektionspass då en modelltext dekonstruerades med hjälp av respons-servation av ett lektionspass då en modelltext dekonstruerades med hjälp av respons-
mallen. Syftet med denna övning var att eleverna skulle känna sig förtrogna med mallen. Syftet med denna övning var att eleverna skulle känna sig förtrogna med 
responsmallen och kunna använda den för att ge kvalitativ respons på kamraternas responsmallen och kunna använda den för att ge kvalitativ respons på kamraternas 
texter. Tidigare hade läraren haft en genomgång som introducerade argumenterande texter. Tidigare hade läraren haft en genomgång som introducerade argumenterande 
genre. Detta moment observerades inte men läraren delade en bildpresentation som genre. Detta moment observerades inte men läraren delade en bildpresentation som 
synliggjorde genrestruktur och sambandsord i argumenterande texter.synliggjorde genrestruktur och sambandsord i argumenterande texter.

Nästa steg i processen var att låta eleverna bearbeta sina texter under en lektion, Nästa steg i processen var att låta eleverna bearbeta sina texter under en lektion, 
utifrån den respons de hade fått av sina kamrater, detta innan läraren gick in och utifrån den respons de hade fått av sina kamrater, detta innan läraren gick in och 
gav sin respons i elevernas dokument. För att ha möjlighet att ställa följdfrågor till gav sin respons i elevernas dokument. För att ha möjlighet att ställa följdfrågor till 
eleverna om hur de uppfattade erhållen respons genomfördes intervjuer med fem eleverna om hur de uppfattade erhållen respons genomfördes intervjuer med fem 
elever. Detta var ett bekvämlighetsurval baserat på elevernas tillgänglighet under elever. Detta var ett bekvämlighetsurval baserat på elevernas tillgänglighet under 
den aktuella dagen.den aktuella dagen.

Fyra av exemplen som visas i resultatet är hämtade från de ovan beskrivna respons-Fyra av exemplen som visas i resultatet är hämtade från de ovan beskrivna respons-
samtalen mellan elever. Ett exempel är hämtat från en intervju med en elev, för att samtalen mellan elever. Ett exempel är hämtat från en intervju med en elev, för att 
tillföra perspektiv på en text eleverna fann mindre lätt att ge återkoppling påtillföra perspektiv på en text eleverna fann mindre lätt att ge återkoppling på22. Fors-. Fors-
karens medverkan i både intervjuerna och responssamtalen formades av rollen att karens medverkan i både intervjuerna och responssamtalen formades av rollen att 
utforma responsarbetet tillsammans med läraren. Det innebar att samtalen hade utforma responsarbetet tillsammans med läraren. Det innebar att samtalen hade 
karaktären av pedagogiska utbyten om responsen och texterna, där eleverna styrde karaktären av pedagogiska utbyten om responsen och texterna, där eleverna styrde 
inriktningen på samtalen samtidigt som forskaren ställde utvecklande frågor, gav be-inriktningen på samtalen samtidigt som forskaren ställde utvecklande frågor, gav be-
kräftelser och gjorde preciserande omformuleringar (se excerpt 1 och 4 för exempel). kräftelser och gjorde preciserande omformuleringar (se excerpt 1 och 4 för exempel). 
Läraren deltog inte i varken intervjuerna eller responssamtalen. Att forskaren påver-Läraren deltog inte i varken intervjuerna eller responssamtalen. Att forskaren påver-

1 Alla namn är fingerade. I en av grupperna uppstod osämja och samtalet fungerade inte som avsett 
varför det togs bort från materialet av etiska skäl.
2 Bekvämlighetsurvalet av elever som deltog i intervjuerna avviker till större delen från det analy-
tiskt motiverade urvalet av elever som medverkar i utdragen från responssamtalen men överlappade 
i detta fall.
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kar och är synlig i den praktik som studeras ligger i linje med den ansatsen inspirerad kar och är synlig i den praktik som studeras ligger i linje med den ansatsen inspirerad 
av aktionsforskning (Rönnerman, 2014, se t.ex. Sellgren, 2011).av aktionsforskning (Rönnerman, 2014, se t.ex. Sellgren, 2011).

Responsmallen som användes under studien och den förberedande undervisning-Responsmallen som användes under studien och den förberedande undervisning-
en var genrepedagogiskt inspirerad, men saknade momentet gemensamt skrivande en var genrepedagogiskt inspirerad, men saknade momentet gemensamt skrivande 
(jfr Caplan & Farling, 2016; Rose & Martin, 2012; Walldén, 2019). Det huvudsakliga (jfr Caplan & Farling, 2016; Rose & Martin, 2012; Walldén, 2019). Det huvudsakliga 
fokuset för aktionsstudien låg på responsarbetet under skrivprocessen och belyses fokuset för aktionsstudien låg på responsarbetet under skrivprocessen och belyses 
mer utförligt i tidigare publikationer (Sandgaard-Ekdahl, 2020; Sandgaard-Ekdahl & mer utförligt i tidigare publikationer (Sandgaard-Ekdahl, 2020; Sandgaard-Ekdahl & 
Walldén, 2022). Föreliggande artikel skiftar uppmärksamheten genom att belysa fö-Walldén, 2022). Föreliggande artikel skiftar uppmärksamheten genom att belysa fö-
reteelser i elevernas texter mer utförligt som en grund för att fördjupa förståelsen för reteelser i elevernas texter mer utförligt som en grund för att fördjupa förståelsen för 
funktionella aspekter av elevernas skrivande.funktionella aspekter av elevernas skrivande.

Responssamtalen transkriberades enligt skriftspråksnära norm för att förbättra läs-Responssamtalen transkriberades enligt skriftspråksnära norm för att förbättra läs-
barheten (se t.ex. Nikander, 2008). Detta motiveras av att analysen av intervjuerna är barheten (se t.ex. Nikander, 2008). Detta motiveras av att analysen av intervjuerna är 
innehållsbaserad och inte motiverar detaljerad representation av till exempel pauser, innehållsbaserad och inte motiverar detaljerad representation av till exempel pauser, 
överlappningar samt fonologiska och andra talspråkliga aspekter. För autenticitetens överlappningar samt fonologiska och andra talspråkliga aspekter. För autenticitetens 
skull bevaras dock drag av inlärarspråk (t.ex. avvikande morfologi) samt vissa tvekljud.skull bevaras dock drag av inlärarspråk (t.ex. avvikande morfologi) samt vissa tvekljud.

Analytisk processAnalytisk process
Den analytiska processen har utgått från tematisk innehållsanalys (Braun & Clarke, Den analytiska processen har utgått från tematisk innehållsanalys (Braun & Clarke, 
2006) samt språkliga kategorier från SFL och genreteori (se tabell 1). Tematisk inne-2006) samt språkliga kategorier från SFL och genreteori (se tabell 1). Tematisk inne-
hållsanalys valdes eftersom det möjliggör att frilägga mönster i kvalitativa data med en hållsanalys valdes eftersom det möjliggör att frilägga mönster i kvalitativa data med en 
öppenhet för olika teoretiska perspektiv, såsom SFL. Den initiala utgångspunkten var öppenhet för olika teoretiska perspektiv, såsom SFL. Den initiala utgångspunkten var 
upprepande läsningar av transkriberade inspelningar av responssamtal och intervjuer upprepande läsningar av transkriberade inspelningar av responssamtal och intervjuer 
med fokus på vilka utvecklingsområden i texterna som hamnade i fokus och benämn-med fokus på vilka utvecklingsområden i texterna som hamnade i fokus och benämn-
des metaspråkligt (frågeställning 1). Analysens första steg resulterade i fyra teman som des metaspråkligt (frågeställning 1). Analysens första steg resulterade i fyra teman som 
presenteras i resultatet tillsammans med excerpt från responssamtalen. De tre första presenteras i resultatet tillsammans med excerpt från responssamtalen. De tre första 
(Att använda genrestruktur, Att tydliggöra sin åsikt, Att skriva en självbärande text) (Att använda genrestruktur, Att tydliggöra sin åsikt, Att skriva en självbärande text) 
förekom i flera av samtalen medan det fjärde (Att använda en icke-typisk realisering förekom i flera av samtalen medan det fjärde (Att använda en icke-typisk realisering 
av genrestruktur) speglar ett samtal om en enskild text som var särskilt intressant att av genrestruktur) speglar ett samtal om en enskild text som var särskilt intressant att 
belysa. De empiriska exemplen, med fem deltagande elever, har således valts ut för att, belysa. De empiriska exemplen, med fem deltagande elever, har således valts ut för att, 
i linje med syftet, illustrera olika funktionella aspekter av skrivande som framträder i i linje med syftet, illustrera olika funktionella aspekter av skrivande som framträder i 
elevernas arbete med argumenterande texter och responssamtal. I nästa steg tilläm-elevernas arbete med argumenterande texter och responssamtal. I nästa steg tilläm-
pades analytiska kategorier från SFL (se tabell 2) på de fem textutkasten eleverna hade pades analytiska kategorier från SFL (se tabell 2) på de fem textutkasten eleverna hade 
skrivit för att anlägga ett genreteoretiskt perspektiv på hur eleverna organiserade sina skrivit för att anlägga ett genreteoretiskt perspektiv på hur eleverna organiserade sina 
argumenterande texter utifrån den struktur undervisningen hade synliggjort (fråge-argumenterande texter utifrån den struktur undervisningen hade synliggjort (fråge-
ställning 2). I det tredje steget relaterades elevsamtalen till texterna för att belysa vilka ställning 2). I det tredje steget relaterades elevsamtalen till texterna för att belysa vilka 
funktionella aspekter eleverna behöver ta i bruk för att förbättra texterna enligt vad funktionella aspekter eleverna behöver ta i bruk för att förbättra texterna enligt vad 
som framkom under responssamtalet (frågeställning 3).som framkom under responssamtalet (frågeställning 3).

Analysprocessen kan beskrivas som abduktiv eftersom bruket av de genreteore-Analysprocessen kan beskrivas som abduktiv eftersom bruket av de genreteore-
tiska perspektiven både vägleddes av den insamlade empirin och bidrog med en för-tiska perspektiven både vägleddes av den insamlade empirin och bidrog med en för-
djupad förståelse av samma empiri (Timmerman & Tavory, 2012). De språkanalytiska djupad förståelse av samma empiri (Timmerman & Tavory, 2012). De språkanalytiska 
kategorierna är hämtade från systemisk-funktionell genreteori (se Martin & Rose, kategorierna är hämtade från systemisk-funktionell genreteori (se Martin & Rose, 
2008) samt den starkt relaterade appraisalteorin (se Martin & White, 2005).2008) samt den starkt relaterade appraisalteorin (se Martin & White, 2005).
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Tabell 2Tabell 2

Språkanalytiska kategorier.Språkanalytiska kategorier.

Ovanstående språkliga resurser kan tas i bruk på olika sätt i argumenterande texter Ovanstående språkliga resurser kan tas i bruk på olika sätt i argumenterande texter 
och sätts i relation till SFL:s registervariabler (fält, tenor och kommunikationssätt, och sätts i relation till SFL:s registervariabler (fält, tenor och kommunikationssätt, 
se Teoretisk utgångspunkt). En mer expertlik, auktoritativ röst skulle kännetecknas se Teoretisk utgångspunkt). En mer expertlik, auktoritativ röst skulle kännetecknas 
av exempelvis abstrakta och specifika ordval, objektiv modalitet (snarare än subjek-av exempelvis abstrakta och specifika ordval, objektiv modalitet (snarare än subjek-
tiv, se Martin & White, 2005, s. 131), resurser för uppskattning (snarare än affekt), tiv, se Martin & White, 2005, s. 131), resurser för uppskattning (snarare än affekt), 
interna logiska samband som kännetecknar skriftspråk (Martin 1992, s. 416, t.ex. interna logiska samband som kännetecknar skriftspråk (Martin 1992, s. 416, t.ex. för för 
det förstadet första) samt en användning av tema-remastruktur som sätter logiska samband ) samt en användning av tema-remastruktur som sätter logiska samband 
och abstrakta begrepp som utgångspunkt. När ett internt logiskt samband som ”för och abstrakta begrepp som utgångspunkt. När ett internt logiskt samband som ”för 
det första” inleder en sats utgör det ett markerat tema, alltså ett tema som inte är det första” inleder en sats utgör det ett markerat tema, alltså ett tema som inte är 
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subjekt. Den auktoritativa rösten skulle sannolikt också använda sig av varierande subjekt. Den auktoritativa rösten skulle sannolikt också använda sig av varierande 
verbala processer för att förstärka eller markera distans till argument (se Martin & verbala processer för att förstärka eller markera distans till argument (se Martin & 
White, 2005, s. 101–102). Detta kännetecknar ett skriftspråkligt kommunikations-White, 2005, s. 101–102). Detta kännetecknar ett skriftspråkligt kommunikations-
sätt. En mindre auktoritativ röst skulle konstrueras genom språkliga resurser som sätt. En mindre auktoritativ röst skulle konstrueras genom språkliga resurser som 
förknippas med vardags- och talspråk. Detta inkluderar vardagliga ordval, subjektiv förknippas med vardags- och talspråk. Detta inkluderar vardagliga ordval, subjektiv 
modalitet snarare än objektiv (alltså rikligt bruk av ”jag”), evaluerande resurser för modalitet snarare än objektiv (alltså rikligt bruk av ”jag”), evaluerande resurser för 
affekt (snarare än uppskattning), vardagliga logiska samband (affekt (snarare än uppskattning), vardagliga logiska samband (men, ochmen, och), vardagliga, ), vardagliga, 
omarkerade teman (t.ex. ”Jag …”) samt talspråkliga verbala processer. Även om de omarkerade teman (t.ex. ”Jag …”) samt talspråkliga verbala processer. Även om de 
mer skriftspråkliga valen är de som tydligast pekar mot ett typiskt register för of-mer skriftspråkliga valen är de som tydligast pekar mot ett typiskt register för of-
fentlig skriftlig debatt kan givetvis även vardagsspråkliga resurser vara funktionella fentlig skriftlig debatt kan givetvis även vardagsspråkliga resurser vara funktionella 
för att argumentera, exempelvis genom att ta stöd i egna erfarenheter för att invända för att argumentera, exempelvis genom att ta stöd i egna erfarenheter för att invända 
mot orättvisor eller makthavares beslut. Den aktuella uppgiftens konstruktion, där mot orättvisor eller makthavares beslut. Den aktuella uppgiftens konstruktion, där 
eleverna skriver utifrån yrkesroll, kan aktualisera både rollen som kunnig professi-eleverna skriver utifrån yrkesroll, kan aktualisera både rollen som kunnig professi-
onsutövare och ett mer personligt perspektiv som en arbetstagare vars situation kan onsutövare och ett mer personligt perspektiv som en arbetstagare vars situation kan 
påverkas. Angående registervariabeln kommunikationssätt är det också relevant att påverkas. Angående registervariabeln kommunikationssätt är det också relevant att 
beakta graden av distans till det som omskrivs i den argumenterande texten, exem-beakta graden av distans till det som omskrivs i den argumenterande texten, exem-
pelvis om texten bygger på en gemensam erfarenhet eller om den ska kommunicera pelvis om texten bygger på en gemensam erfarenhet eller om den ska kommunicera 
något till en utomstående mottagare (Halliday & Mathiessen, 2014). Argumenterande något till en utomstående mottagare (Halliday & Mathiessen, 2014). Argumenterande 
texter som används i offentlig debatt behöver vara självbärande på så sätt att en ut-texter som används i offentlig debatt behöver vara självbärande på så sätt att en ut-
omstående läsare kan sätta sig in i sammanhanget och följa med i textens olika delar. omstående läsare kan sätta sig in i sammanhanget och följa med i textens olika delar. 
Argumentation som utgår från gemensamma erfarenheter, till exempel inom klass-Argumentation som utgår från gemensamma erfarenheter, till exempel inom klass-
rummets väggar, behöver inte vara självbärande på samma sätt eftersom mottagaren rummets väggar, behöver inte vara självbärande på samma sätt eftersom mottagaren 
kan fylla i eventuella tomrum genom sin förförståelse.kan fylla i eventuella tomrum genom sin förförståelse.

ResultatResultat

Att använda genrestrukturAtt använda genrestruktur
Resultatet av analysen visade att flera av responssamtalen handlade om hur elevtex-Resultatet av analysen visade att flera av responssamtalen handlade om hur elevtex-
terna följde den traditionella argumenterande genrestruktur som hade modellerats terna följde den traditionella argumenterande genrestruktur som hade modellerats 
inför skrivandet. I instruktionen till uppgiften (bilaga 1) framgick det också att texten inför skrivandet. I instruktionen till uppgiften (bilaga 1) framgick det också att texten 
skulle innehålla en rubrik med en tydlig tes, argument för tesen samt ett motargu-skulle innehålla en rubrik med en tydlig tes, argument för tesen samt ett motargu-
ment som besvaras. Nedan visas ett utdrag från ett sådant samtal där Aziza gav åter-ment som besvaras. Nedan visas ett utdrag från ett sådant samtal där Aziza gav åter-
koppling på Susans text.koppling på Susans text.

Excerpt 1Excerpt 1

Aziza:  Ja, det saknas jättemycket. Det saknas argument ett och två, motargument och Aziza:  Ja, det saknas jättemycket. Det saknas argument ett och två, motargument och 
avslutning det fattas det och ja, det som står här motargument. Ja, har skrivit nej avslutning det fattas det och ja, det som står här motargument. Ja, har skrivit nej 
det är ingen motargument och ingen ... det är fakta. Ingen argumenter. Passar med det är ingen motargument och ingen ... det är fakta. Ingen argumenter. Passar med 
texten hennes ämne. Ja, det passar, men det fattas jättemycket.texten hennes ämne. Ja, det passar, men det fattas jättemycket.

Forskaren:  Känner du igen det? Håller du med om det nu när du har tittat på ...?Forskaren:  Känner du igen det? Håller du med om det nu när du har tittat på ...?

Susan:  Ja, det stämmer att jag har varken en argument, en motargument eller en svar eh. Susan:  Ja, det stämmer att jag har varken en argument, en motargument eller en svar eh. 
Jag har fakta lite mer som en referat av artikeln, men jag har en tes [pekar på rubri-Jag har fakta lite mer som en referat av artikeln, men jag har en tes [pekar på rubri-
ken].ken].



67
Sandgaard-Ekdahl & Walldén

forskning om undervisning och lärande  2022: 2 vol. 10

Aziza lyfter fram att det saknas ”jättemycket” och nämner sedan de förväntade de-Aziza lyfter fram att det saknas ”jättemycket” och nämner sedan de förväntade de-
larna ”argument” och ”motargument”. Skribenten, Susan, instämmer men lyfter fram larna ”argument” och ”motargument”. Skribenten, Susan, instämmer men lyfter fram 
att hon i alla fall har en tes. Detta visar hur genrestrukturen hamnar i fokus och även att hon i alla fall har en tes. Detta visar hur genrestrukturen hamnar i fokus och även 
benämns metaspråkligt av eleverna. I Susans text (figur 1) finns mycket riktigt en benämns metaspråkligt av eleverna. I Susans text (figur 1) finns mycket riktigt en 
inledning som tar upp ett känt problem (”Vården är underbemannat … behov för att inledning som tar upp ett känt problem (”Vården är underbemannat … behov för att 
avlastas”, rad 3–4) samt en formulering av tes om att ”det kan göra det mycket lättare” avlastas”, rad 3–4) samt en formulering av tes om att ”det kan göra det mycket lättare” 
att ”satsa på ny teknik” (r. 4–5). Tesen framgår även tydligt av rubriken (r. 1).att ”satsa på ny teknik” (r. 4–5). Tesen framgår även tydligt av rubriken (r. 1).

Figur 1Figur 1

Susans text.Susans text.

Sedan blir, i linje med vad Aziza lyfter fram av texten, den retoriska strukturen mer Sedan blir, i linje med vad Aziza lyfter fram av texten, den retoriska strukturen mer 
problematisk. I texten finns visserligen information som kan användas som argu-problematisk. I texten finns visserligen information som kan användas som argu-
ment, exempelvis att ”en robot blir aldrig trött” och kan ”svara … samma fråga flera ment, exempelvis att ”en robot blir aldrig trött” och kan ”svara … samma fråga flera 
gånger utan att känna frustration” (r. 7–8), samt att ”Redan i asien använder de denna gånger utan att känna frustration” (r. 7–8), samt att ”Redan i asien använder de denna 
teknik” (r. 10). Sedan skulle formuleringen ”många kommer att säga robotar är inte teknik” (r. 10). Sedan skulle formuleringen ”många kommer att säga robotar är inte 
detsamma som mänsklig samvaro” kunna användas som ett motargument (r. 17). Det detsamma som mänsklig samvaro” kunna användas som ett motargument (r. 17). Det 
som sannolikt ligger bakom Azizas uppfattning att dessa delar saknas är att skriben-som sannolikt ligger bakom Azizas uppfattning att dessa delar saknas är att skriben-
ten inte tydligt presenterar detta som argument. Vägledande metaspråkliga ord som ten inte tydligt presenterar detta som argument. Vägledande metaspråkliga ord som 
”argument” eller ”anledningar” saknas, som en del av textens fält. Ur ett relationellt ”argument” eller ”anledningar” saknas, som en del av textens fält. Ur ett relationellt 
perspektiv träder skribenten inte heller fram som källa till argumenten. Det saknas perspektiv träder skribenten inte heller fram som källa till argumenten. Det saknas 
även interna logiska samband som skulle kunna ordna argument och motargument även interna logiska samband som skulle kunna ordna argument och motargument 
i ett meningsfullt flöde vilket kan kopplas till kommunikationssätt (t.ex. ”för det för-i ett meningsfullt flöde vilket kan kopplas till kommunikationssätt (t.ex. ”för det för-
sta”, ”för det andra”, ”ett annat argument”, ”som motargument …”)sta”, ”för det andra”, ”ett annat argument”, ”som motargument …”)
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Formuleringen ”Många kommer att säga att …” kan vara ett sätt att omnämna ett Formuleringen ”Många kommer att säga att …” kan vara ett sätt att omnämna ett 
motargument på som ger det ringa auktoritet (r. 17). Relationen till tidigare argument motargument på som ger det ringa auktoritet (r. 17). Relationen till tidigare argument 
blir dock oklar på grund av ovan nämnda anledningar. Dessutom bemöts inte argu-blir dock oklar på grund av ovan nämnda anledningar. Dessutom bemöts inte argu-
mentet på ett tydligt sätt av skribenten. Det som följer (r. 19–22) verkar i stället vara mentet på ett tydligt sätt av skribenten. Det som följer (r. 19–22) verkar i stället vara 
en formulering lyft ur artikeln som har lästs med ”Thomas Källström” som källa, en formulering lyft ur artikeln som har lästs med ”Thomas Källström” som källa, 
en person som även har citerats tidigare i insändaren men utan att ha presenterats en person som även har citerats tidigare i insändaren men utan att ha presenterats 
för läsaren. Istället för att ge auktoritet åt tesen och argumenten bidrar elevens käl-för läsaren. Istället för att ge auktoritet åt tesen och argumenten bidrar elevens käl-
lanvändning till vad skribenten själv, som svar på forskarens fråga, identifierar som lanvändning till vad skribenten själv, som svar på forskarens fråga, identifierar som 
en genremiss: ”Jag har fakta lite mer som en referat av artikeln”. I den avslutande en genremiss: ”Jag har fakta lite mer som en referat av artikeln”. I den avslutande 
meningen kopplar eleven tillbaka till inledningen genom att återkomma till vårdens meningen kopplar eleven tillbaka till inledningen genom att återkomma till vårdens 
behov av arbetskraft men detta är svårt att skilja från elevens referat av artikeln.behov av arbetskraft men detta är svårt att skilja från elevens referat av artikeln.

Sammanfattningsvis framstår det som att den responsgivande eleven Aziza var nå-Sammanfattningsvis framstår det som att den responsgivande eleven Aziza var nå-
got viktigt på spåren i sin återkoppling om att element saknas i den retoriska struk-got viktigt på spåren i sin återkoppling om att element saknas i den retoriska struk-
turen. Som senare analyser också kommer att peka på handlar dock förbättringsut-turen. Som senare analyser också kommer att peka på handlar dock förbättringsut-
rymmet mindre om huruvida de olika stegen är inkluderade och desto mer om hur rymmet mindre om huruvida de olika stegen är inkluderade och desto mer om hur 
de tydliggörs och byggs ut med ändamålsenliga språkliga resurser. Ur ett funktionellt de tydliggörs och byggs ut med ändamålsenliga språkliga resurser. Ur ett funktionellt 
språkligt perspektiv hade texten gynnats av att eleven tog interna sambandsord och språkligt perspektiv hade texten gynnats av att eleven tog interna sambandsord och 
tydligare informationsflöde mellan stycken i bruk (kommunikationssätt), tillsam-tydligare informationsflöde mellan stycken i bruk (kommunikationssätt), tillsam-
mans med metaspråkliga termer relaterade till argumentation (fält) samt subjektiv mans med metaspråkliga termer relaterade till argumentation (fält) samt subjektiv 
modalitet (relation). Dessa aspekter kan relateras till det behov av en tydligare struk-modalitet (relation). Dessa aspekter kan relateras till det behov av en tydligare struk-
tur som den responsgivande eleven pekade på, samtidigt som eleven tycktes sakna tur som den responsgivande eleven pekade på, samtidigt som eleven tycktes sakna 
den metaspråkliga vokabulär som krävdes för att benämna dem mer explicit.den metaspråkliga vokabulär som krävdes för att benämna dem mer explicit.

Utmaningar kopplade till genrestruktur diskuterades också när Jolanta gav respons Utmaningar kopplade till genrestruktur diskuterades också när Jolanta gav respons 
på Jamils text. De var dock av något annorlunda karaktär.på Jamils text. De var dock av något annorlunda karaktär.

Excerpt 2Excerpt 2

Jolanta:  Jag förstår inte om han är med eller emot. För att han hade små stycken och jag Jolanta:  Jag förstår inte om han är med eller emot. För att han hade små stycken och jag 
tyckte styckena skulle behöva lite mer eh … styckena skulle vara lite större och lite tyckte styckena skulle behöva lite mer eh … styckena skulle vara lite större och lite 
mer förklaring och djup i en. Så att du ska typ sortera lite. Till exempel om du börjar mer förklaring och djup i en. Så att du ska typ sortera lite. Till exempel om du börjar 
skriva så hade jag gjort ... Om du ska börja skriva så du planerar lite först. Detta äm-skriva så hade jag gjort ... Om du ska börja skriva så du planerar lite först. Detta äm-
net liksom detta stycket ska handla om detta så att du inte förvirrar dig själv. Nästa net liksom detta stycket ska handla om detta så att du inte förvirrar dig själv. Nästa 
stycke ska vara argument och sen motargument. Att du ska liksom sortera lite.stycke ska vara argument och sen motargument. Att du ska liksom sortera lite.

Jolanta uttrycker sig ha svårt att följa med i och mellan textens olika stycken. Hennes Jolanta uttrycker sig ha svårt att följa med i och mellan textens olika stycken. Hennes 
återkoppling berör både utbyggnaden av textens fält (”lite mer förklaring och djup”) återkoppling berör både utbyggnaden av textens fält (”lite mer förklaring och djup”) 
och kommunikationssätt (”du ska typ sortera lite”). Mest explicit blir eleven genom och kommunikationssätt (”du ska typ sortera lite”). Mest explicit blir eleven genom 
att hänvisa till att Jamil bör följa den föreskrivna genrestrukturen: ”argument sen att hänvisa till att Jamil bör följa den föreskrivna genrestrukturen: ”argument sen 
motargument”. Jamils text tillhör de längsta som skrevs i gruppen (figur 2) och har, motargument”. Jamils text tillhör de längsta som skrevs i gruppen (figur 2) och har, 
precis som Jolantas kommentar indikerar, många korta stycken.precis som Jolantas kommentar indikerar, många korta stycken.

Texten inleds med en tydlig tes om att ”robotar kan lösa … problem” (r. 1–3). Eleven Texten inleds med en tydlig tes om att ”robotar kan lösa … problem” (r. 1–3). Eleven 
använder sig av positivt laddade ord (”avlasta” (r. 7), ”med glädje” (r. 9)) samt modali-använder sig av positivt laddade ord (”avlasta” (r. 7), ”med glädje” (r. 9)) samt modali-
tet som uttrycker möjlighet och förpliktelse (”kan lösa” (r. 2), ”behöver vi satsa” (r. 6), tet som uttrycker möjlighet och förpliktelse (”kan lösa” (r. 2), ”behöver vi satsa” (r. 6), 
”måste jämföra” (r. 10)). Utifrån registervariabeln relation bidrar dessa interpersonella ”måste jämföra” (r. 10)). Utifrån registervariabeln relation bidrar dessa interpersonella 
resurser till att visa skribentens ställningstagande i det inledande steget. Tesen åter-resurser till att visa skribentens ställningstagande i det inledande steget. Tesen åter-
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anknyter sedan eleven till i avslutningen genom en förstärkande formulering (”kan anknyter sedan eleven till i avslutningen genom en förstärkande formulering (”kan 
verkligen … samarbeta med vårdpersonal och underlätta” (r. 50). I dessa avseenden verkligen … samarbeta med vårdpersonal och underlätta” (r. 50). I dessa avseenden 
följer eleven de förespråkade konventionerna för argumenterande text.följer eleven de förespråkade konventionerna för argumenterande text.

Figur 2Figur 2

Jamils text.Jamils text.
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Svårigheten att följa med i argumentationen kan till stor del kopplas till textens kom-Svårigheten att följa med i argumentationen kan till stor del kopplas till textens kom-
munikationssätt. Formuleringar saknas som kan vägleda läsaren mellan olika argu-munikationssätt. Formuleringar saknas som kan vägleda läsaren mellan olika argu-
ment och perspektiv. Efter det tredje stycket skriver eleven punkter (r. 13–21). Dessa ment och perspektiv. Efter det tredje stycket skriver eleven punkter (r. 13–21). Dessa 
visar olika argument som stödjer tesen, men utan att introduceras som argument. visar olika argument som stödjer tesen, men utan att introduceras som argument. 
Det avvikande formatet (en punktlista) kan även framstå som förvirrande i sig ef-Det avvikande formatet (en punktlista) kan även framstå som förvirrande i sig ef-
tersom eleven redan hade påbörjat en argumentation. Efter punktlistan tycks eleven tersom eleven redan hade påbörjat en argumentation. Efter punktlistan tycks eleven 
börja presentera motargument (r. 23 ff.), men återigen saknas formuleringar, exem-börja presentera motargument (r. 23 ff.), men återigen saknas formuleringar, exem-
pelvis interna logiska samband eller anförande formuleringar (t.ex. ”vissa anser att”), pelvis interna logiska samband eller anförande formuleringar (t.ex. ”vissa anser att”), 
som signalerar att texten rör sig mot ett nytt steg. Ett internt logiskt samband, ”för som signalerar att texten rör sig mot ett nytt steg. Ett internt logiskt samband, ”för 
det första”, används i början av sjunde stycket (r. 30), men detta bidrar knappast till det första”, används i början av sjunde stycket (r. 30), men detta bidrar knappast till 
informationsflödet eftersom eleven redan har visat flera argument och motargument. informationsflödet eftersom eleven redan har visat flera argument och motargument. 
Textens form framstår dock inte som överraskande om den betraktas som en pro-Textens form framstår dock inte som överraskande om den betraktas som en pro-
cesstext där eleven kort tecknar ned olika argument innan de utvecklas.cesstext där eleven kort tecknar ned olika argument innan de utvecklas.

Om man tittar närmare på sättet eleven inleder stycken framstår det som att han Om man tittar närmare på sättet eleven inleder stycken framstår det som att han 
har ett intresse av att reda ut vad robotar kan och inte kan göra inom vården: ””Robo-har ett intresse av att reda ut vad robotar kan och inte kan göra inom vården: ””Robo-
tar som har olika funktioner” (r. 9), ”Robotar kan inte jobba som en vårdpersonal” (r. tar som har olika funktioner” (r. 9), ”Robotar kan inte jobba som en vårdpersonal” (r. 
23), ”Det är inte bara att robotar kan prata … (r. 26)”, ”Vårdpersonal ska inte jämföras 23), ”Det är inte bara att robotar kan prata … (r. 26)”, ”Vårdpersonal ska inte jämföras 
med robotar” (r. 34), ”Robotar är en teknik” (r. 38). Möjligen hade eleven, med hänsyn med robotar” (r. 34), ”Robotar är en teknik” (r. 38). Möjligen hade eleven, med hänsyn 
till dessa textuella val, funnit det enklare att använda sig av en förklarande struktur till dessa textuella val, funnit det enklare att använda sig av en förklarande struktur 
i stället för en prototypiskt argumenterande struktur för att skriva sin insändare, ex-i stället för en prototypiskt argumenterande struktur för att skriva sin insändare, ex-
empelvis genom att ordna texten utifrån olika faktorer som påverkar förutsättning-empelvis genom att ordna texten utifrån olika faktorer som påverkar förutsättning-
arna för att använda robotar i vården. I nuläget står dock de potentiellt förklarande arna för att använda robotar i vården. I nuläget står dock de potentiellt förklarande 
formuleringarna i ett spänningsförhållande till den förväntade argumenterande formuleringarna i ett spänningsförhållande till den förväntade argumenterande 
strukturen som undervisningen och responsmallen har utgått ifrån. Som Jolantas re-strukturen som undervisningen och responsmallen har utgått ifrån. Som Jolantas re-
spons indikerar saknas det nu den tydlig rörelse mellan olika argument som främjas spons indikerar saknas det nu den tydlig rörelse mellan olika argument som främjas 
av denna typiska argumenterande struktur.av denna typiska argumenterande struktur.

Precis som i det förra exemplet framstår det som att den responsgivande eleven Precis som i det förra exemplet framstår det som att den responsgivande eleven 
identifierade ett viktigt förbättringsområde när det gäller att bygga ut och ”sortera” identifierade ett viktigt förbättringsområde när det gäller att bygga ut och ”sortera” 
texten så att den retoriska strukturen blir tydlig. De resurser eleven skulle behöva ta i texten så att den retoriska strukturen blir tydlig. De resurser eleven skulle behöva ta i 
bruk är interna logiska samband, anförande formuleringar och mer utvecklade reso-bruk är interna logiska samband, anförande formuleringar och mer utvecklade reso-
nemang som även rymmer värderande formuleringar. Ovanstående analys av elevens nemang som även rymmer värderande formuleringar. Ovanstående analys av elevens 
text visar samtidigt potentialen i att använda en förklarande struktur istället för en text visar samtidigt potentialen i att använda en förklarande struktur istället för en 
argumenterande. En förklarande struktur skulle dock behöva en annan form av ut-argumenterande. En förklarande struktur skulle dock behöva en annan form av ut-
byggnad, främst genom ett mer utvecklat fält och logiska samband som markerar byggnad, främst genom ett mer utvecklat fält och logiska samband som markerar 
inte främst retorisk struktur utan orsak och verkan (Martin & Rose, 2008).inte främst retorisk struktur utan orsak och verkan (Martin & Rose, 2008).

Att tydliggöra sin åsiktAtt tydliggöra sin åsikt
En aspekt av det argumenterande skrivandet som är kopplad till genrestruktur och En aspekt av det argumenterande skrivandet som är kopplad till genrestruktur och 
som blev särskilt framträdande i vissa responssamtal är nödvändigheten att ange som blev särskilt framträdande i vissa responssamtal är nödvändigheten att ange 
tydliga källor till de argument och motargument som framförs i texten, antingen tydliga källor till de argument och motargument som framförs i texten, antingen 
skribenten själv eller någon annan. Detta aktualiserar registervariabeln relation och skribenten själv eller någon annan. Detta aktualiserar registervariabeln relation och 
illustreras tydligt av Azizas text (se nedan). Under responssamtalet var det dock svårt illustreras tydligt av Azizas text (se nedan). Under responssamtalet var det dock svårt 
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för eleverna att sätta fingret på textens utvecklingsområde. Ett utdrag från Susans för eleverna att sätta fingret på textens utvecklingsområde. Ett utdrag från Susans 
återkoppling visas nedan:återkoppling visas nedan:

Excerpt 3Excerpt 3

Susan:  Den första argumenten här den följer lite den här [pekar på tesen], men sen tappar Susan:  Den första argumenten här den följer lite den här [pekar på tesen], men sen tappar 
du tråden här. Men det kan också vara språket, att du menar någonting annat. Att du tråden här. Men det kan också vara språket, att du menar någonting annat. Att 
man ska förstå det på ett annat sätt.man ska förstå det på ett annat sätt.

Susan menar att det första argumentet följer någorlunda på tesen men att Aziza sedan Susan menar att det första argumentet följer någorlunda på tesen men att Aziza sedan 
”tappar tråden”. Hon antyder även att Aziza kanske har svårt att förmedla vad hon ”tappar tråden”. Hon antyder även att Aziza kanske har svårt att förmedla vad hon 
egentligen menar med sin användning av svenska språket. Behovet av att förbättra egentligen menar med sin användning av svenska språket. Behovet av att förbättra 
genrestrukturen framgår av samtalet men utan att preciseras närmare. Utvecklings-genrestrukturen framgår av samtalet men utan att preciseras närmare. Utvecklings-
områden speglas tydligare i samtalet mellan Aziza och forskaren nedan, där eleven i områden speglas tydligare i samtalet mellan Aziza och forskaren nedan, där eleven i 
en intervju kommenterar den respons hon har fått av läraren på sitt utkast.en intervju kommenterar den respons hon har fått av läraren på sitt utkast.

Excerpt 4Excerpt 4

Aziza: Jag förstår vad (x) hennes kommentar, men som här jag har skrivit första argument Aziza: Jag förstår vad (x) hennes kommentar, men som här jag har skrivit första argument 
det hon säger: Är det din? Jag förstår inte. Vad menar hon på det? Är det din argu-det hon säger: Är det din? Jag förstår inte. Vad menar hon på det? Är det din argu-
ment har hon skrivit till mig. Och jag blir helt, ja ….ment har hon skrivit till mig. Och jag blir helt, ja ….

Forskaren: Ja, jag tror att det är det att du skriver ”Första argumentet om roboten tycker jag Forskaren: Ja, jag tror att det är det att du skriver ”Första argumentet om roboten tycker jag 
inte är bra”. Alltså, vems argument undrar man då. Vem är det som presenterar inte är bra”. Alltså, vems argument undrar man då. Vem är det som presenterar 
första argumentet? Är det artikeln?första argumentet? Är det artikeln?

Aziza:  Mm, jag har tagit den här (x). Det är från artikeln.Aziza:  Mm, jag har tagit den här (x). Det är från artikeln.

Forskaren:  Då måste du vara tydlig med det och tala om att i artikeln kan man läsa att robotar Forskaren:  Då måste du vara tydlig med det och tala om att i artikeln kan man läsa att robotar 
kan avlasta vårdpersonalen, men jag håller inte med om det för att …kan avlasta vårdpersonalen, men jag håller inte med om det för att …

Aziza:  Jaja, det är så.Aziza:  Jaja, det är så.

Forskaren:  Förstår du varför Sara har kommenterat det? Vad hon menar med det?Forskaren:  Förstår du varför Sara har kommenterat det? Vad hon menar med det?

Aziza:  Nej, alltså jag förstår. Jag bara tänkt när du förklarar till mig det är samma här. Alltså Aziza:  Nej, alltså jag förstår. Jag bara tänkt när du förklarar till mig det är samma här. Alltså 
hon vill att jag ska använda artikeln. De artikeln säger så och sen jag följer efter va?hon vill att jag ska använda artikeln. De artikeln säger så och sen jag följer efter va?

Forskaren: Ja, du ska göra en referatmarkör.Forskaren: Ja, du ska göra en referatmarkör.

Aziza: Mm, ja den.Aziza: Mm, ja den.

Forskaren:  Har ni pratat om referatmarkörer?Forskaren:  Har ni pratat om referatmarkörer?

Aziza:  Ja, det är den som här: Enligt?Aziza:  Ja, det är den som här: Enligt?

Som framgår ovan fick eleven hjälp av forskaren med att tolka återkoppling som rörde Som framgår ovan fick eleven hjälp av forskaren med att tolka återkoppling som rörde 
oklarheter kring källan till argument. När eleven uttrycker att hon inte förstår ger oklarheter kring källan till argument. När eleven uttrycker att hon inte förstår ger 
forskaren exempel på en formulering (”Första argumentet om roboten tycker jag inte forskaren exempel på en formulering (”Första argumentet om roboten tycker jag inte 
är bra”) och pekar på oklarheten i vad argumentet kommer ifrån. Eleven föreslår att är bra”) och pekar på oklarheten i vad argumentet kommer ifrån. Eleven föreslår att 
hon ska ”följa efter” artikeln som lästs vilket forskaren omformulerar som att hon ska hon ska ”följa efter” artikeln som lästs vilket forskaren omformulerar som att hon ska 
göra en referatmarkör. Att detta metaspråkliga begrepp känns igen av eleven förklaras göra en referatmarkör. Att detta metaspråkliga begrepp känns igen av eleven förklaras 
av att det har förberetts i undervisningen och förekommer i responsmallen. Eleven gav av att det har förberetts i undervisningen och förekommer i responsmallen. Eleven gav 
även ett exempel på en referatmarkör, ”enligt”. Analysen av elevtexten (figur 3) visar även ett exempel på en referatmarkör, ”enligt”. Analysen av elevtexten (figur 3) visar 
att Aziza, till skillnad från Susan, använde ordet ”argument” och explicit ordnade ar-att Aziza, till skillnad från Susan, använde ordet ”argument” och explicit ordnade ar-
gumenten i relation till varandra: ”Första argument … Andra argument” (r. 5, 10).gumenten i relation till varandra: ”Första argument … Andra argument” (r. 5, 10).
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Figur 3Figur 3

Azizas text.Azizas text.

Dessa metaspråkliga termer på temaposition i satsen ger texten en tydligare argu-Dessa metaspråkliga termer på temaposition i satsen ger texten en tydligare argu-
menterande struktur som en del av registervariabeln kommunikationssätt. Precis menterande struktur som en del av registervariabeln kommunikationssätt. Precis 
som responssamtalet indikerar är dock inte källan till argumenten helt tydligt.som responssamtalet indikerar är dock inte källan till argumenten helt tydligt.

Eleven har valt att i det inledande stycket klargöra och lägga upp en länk till arti-Eleven har valt att i det inledande stycket klargöra och lägga upp en länk till arti-
keln hon har läst. Formuleringen ”jag har olika argument om detta” (r. 2) visar inget keln hon har läst. Formuleringen ”jag har olika argument om detta” (r. 2) visar inget 
tydligt ställningstagande. Med andra ord vävs inte referensen in i texten på ett sätt tydligt ställningstagande. Med andra ord vävs inte referensen in i texten på ett sätt 
som bidrar till att tydliggöra den tes studenten vill framföra. Att en tydlig position som bidrar till att tydliggöra den tes studenten vill framföra. Att en tydlig position 
inte intas initialt har sannolikt betydelse för frågan som framkom i responsarbetet, inte intas initialt har sannolikt betydelse för frågan som framkom i responsarbetet, 
”Är det din argument”. Sedan tycks eleven presentera ett argument från artikeln hon ”Är det din argument”. Sedan tycks eleven presentera ett argument från artikeln hon 
har läst som hon vill ta avstånd ifrån (r. 5). Eftersom en referatmarkör saknas får lä-har läst som hon vill ta avstånd ifrån (r. 5). Eftersom en referatmarkör saknas får lä-
saren inferera att argumentet kommer från artikeln. Avfärdandet av motargumentet saren inferera att argumentet kommer från artikeln. Avfärdandet av motargumentet 
blir också något otydligt genom formuleringen ”Jag tycker inte att det ska komma blir också något otydligt genom formuleringen ”Jag tycker inte att det ska komma 
bli bra med roboten”, eftersom ”med roboten” kommer sent i satsen och anknyter bli bra med roboten”, eftersom ”med roboten” kommer sent i satsen och anknyter 
till motargumentet på ett mindre tydligt sätt. Att inleda sin argumentation med att till motargumentet på ett mindre tydligt sätt. Att inleda sin argumentation med att 
bemöta ett motargument är givetvis möjligt, men när den valda strukturen går emot bemöta ett motargument är givetvis möjligt, men när den valda strukturen går emot 
typiska genreförväntningar (att presentera argument innan motargument) blir det typiska genreförväntningar (att presentera argument innan motargument) blir det 
extra viktigt att använda språkliga medel för att vägleda läsaren genom strukturen. extra viktigt att använda språkliga medel för att vägleda läsaren genom strukturen. 
Utvecklingsområden relaterade till samtliga registervariablerna aktualiseras här ef-Utvecklingsområden relaterade till samtliga registervariablerna aktualiseras här ef-
tersom de berör källhänvisning (relation), brist på precisa formuleringar (fält) samt tersom de berör källhänvisning (relation), brist på precisa formuleringar (fält) samt 
oklart informationsflöde (kommunikationssätt).oklart informationsflöde (kommunikationssätt).

Svårigheten att följa med i argumentationen består när eleven, efter att ha resonerat Svårigheten att följa med i argumentationen består när eleven, efter att ha resonerat 
kring hur robotar påverkar äldre som inte är dementa, tycks byta perspektiv genom kring hur robotar påverkar äldre som inte är dementa, tycks byta perspektiv genom 
att framföra ett eget argument som nummer två i stället för att, som innan, bemöta att framföra ett eget argument som nummer två i stället för att, som innan, bemöta 
ett argument av robotförespråkare i artikeln (r. 10). Svårigheten att följa texten här på-ett argument av robotförespråkare i artikeln (r. 10). Svårigheten att följa texten här på-
pekades även av den responsgivande eleven. Den vaga formuleringen ”problem med pekades även av den responsgivande eleven. Den vaga formuleringen ”problem med 
jobb” tycks i ljuset av det följande resonemanget syfta på att det kan bli svårt att få jobb” tycks i ljuset av det följande resonemanget syfta på att det kan bli svårt att få 
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jobb i vården och att många redan väntar på att få jobb. Mer precisa formuleringar, jobb i vården och att många redan väntar på att få jobb. Mer precisa formuleringar, 
om till exempel hotande arbetsbrist, hade kunnat vara en resurs samtidigt som det om till exempel hotande arbetsbrist, hade kunnat vara en resurs samtidigt som det 
kräver användning av flera grammatiska metaforer: kräver användning av flera grammatiska metaforer: hotande hotande från verbet hota, från verbet hota, arbetsarbets- - 
från från arbetaarbeta samt  samt bristbrist från  från bristabrista. Anknytningen till tesen blir återigen vag: ”problem . Anknytningen till tesen blir återigen vag: ”problem 
på grund av detta roboten”, samtidigt som argumentet motsäger vad som har fram-på grund av detta roboten”, samtidigt som argumentet motsäger vad som har fram-
gått innan om att vårdpersonal har avlastats. Detta hade behövt ytterligare utveck-gått innan om att vårdpersonal har avlastats. Detta hade behövt ytterligare utveck-
ling för att göras trovärdigt.ling för att göras trovärdigt.

Eleven avslutar det sista stycket med ”sist men inte minst” (s. 19), ett internt logiskt Eleven avslutar det sista stycket med ”sist men inte minst” (s. 19), ett internt logiskt 
samband tillika markerat tema som väcker en förväntan om att eleven kommer att samband tillika markerat tema som väcker en förväntan om att eleven kommer att 
leverera ett nytt och extra starkt argument. I stället tycks eleven sammanfatta sina leverera ett nytt och extra starkt argument. I stället tycks eleven sammanfatta sina 
två huvudsakliga argument: att det måste finnas goda arbetsmöjligheter inom vården två huvudsakliga argument: att det måste finnas goda arbetsmöjligheter inom vården 
samt formuleringen ”Man tänker också på äldre människor och vad de tänker och samt formuleringen ”Man tänker också på äldre människor och vad de tänker och 
tycker” (r. 19–20), ett vagt påstående som inte kan fylla sin potentiellt förstärkande tycker” (r. 19–20), ett vagt påstående som inte kan fylla sin potentiellt förstärkande 
funktion i textens avslutande steg. Här hade användning av modalitet (”måste tän-funktion i textens avslutande steg. Här hade användning av modalitet (”måste tän-
ka”) varit ett sätt att förtydliga genresteget. Vad som saknas på en textövergripande ka”) varit ett sätt att förtydliga genresteget. Vad som saknas på en textövergripande 
nivå är en återanknytning till själva tesen, om att robotar inte bör få plats.nivå är en återanknytning till själva tesen, om att robotar inte bör få plats.

Sammanfattningsvis finns det, vid sidan av otydlig markering av källor, brister i Sammanfattningsvis finns det, vid sidan av otydlig markering av källor, brister i 
informationsflödet på olika nivåer som påverkar förutsättningarna för en tydlig och informationsflödet på olika nivåer som påverkar förutsättningarna för en tydlig och 
sammanhängande argumentation. Det gäller både textnivå, gällande återanknyt-sammanhängande argumentation. Det gäller både textnivå, gällande återanknyt-
ningen mellan inledning och avslutning, som mellan stycken-genresteg och me-ningen mellan inledning och avslutning, som mellan stycken-genresteg och me-
ningar. Att skriva en text av detta slag på ett mer skriftspråkligt integrerat sätt nöd-ningar. Att skriva en text av detta slag på ett mer skriftspråkligt integrerat sätt nöd-
vändiggör ett bruk av språkliga resurser som eleven sannolikt inte är redo för. Det vändiggör ett bruk av språkliga resurser som eleven sannolikt inte är redo för. Det 
skulle exempelvis krävas mer precisa ordval för att bygga ut fältet. Även om eleven skulle exempelvis krävas mer precisa ordval för att bygga ut fältet. Även om eleven 
använder vissa relevanta ord för både det specifika fältet (använder vissa relevanta ord för både det specifika fältet (dementadementa, , anhörigaanhöriga) fram-) fram-
står ordförrådet överlag som mindre väl utvecklat vilket minskar möjligheterna att står ordförrådet överlag som mindre väl utvecklat vilket minskar möjligheterna att 
skapa sammanhang i texten. Det är påtagligt genom upprepningar av snarlika fraser skapa sammanhang i texten. Det är påtagligt genom upprepningar av snarlika fraser 
som ”problem med robot” och ”kanske komma”, liksom det ökade betydelseomfånget som ”problem med robot” och ”kanske komma”, liksom det ökade betydelseomfånget 
eleven ger verben ”tycker” (r. 5) och ”är” (t.ex. ”Finns gamla som … fysiskt och psykiskt eleven ger verben ”tycker” (r. 5) och ”är” (t.ex. ”Finns gamla som … fysiskt och psykiskt 
är bra”, r. 6–7). Vidare framgår mycket av skribentens ställningstaganden i separata är bra”, r. 6–7). Vidare framgår mycket av skribentens ställningstaganden i separata 
satser istället för att integreras på ett mer skriftspråkligt sätt, till exempel i formule-satser istället för att integreras på ett mer skriftspråkligt sätt, till exempel i formule-
ringen ”Jag tycker det inte ska komma bli bra med roboten” (r. 5–6). Att utveckla den ringen ”Jag tycker det inte ska komma bli bra med roboten” (r. 5–6). Att utveckla den 
mer avancerade språkbehärskning som uppgiften tycks kräva ligger långt bortom vad mer avancerade språkbehärskning som uppgiften tycks kräva ligger långt bortom vad 
som rimligen kan hanteras inom ramen för det aktuella responsarbetet.som rimligen kan hanteras inom ramen för det aktuella responsarbetet.

Att skriva en självbärande textAtt skriva en självbärande text
Avsaknaden av tydliga källor och svårigheten att följa med genom textens olika de-Avsaknaden av tydliga källor och svårigheten att följa med genom textens olika de-
lar som aktualiserades i ovanstående responssamtal behöver även ses i ljuset av hur lar som aktualiserades i ovanstående responssamtal behöver även ses i ljuset av hur 
skrivuppgiften var konstruerad. Upplägget att låta eleverna läsa en yrkesrelevant ar-skrivuppgiften var konstruerad. Upplägget att låta eleverna läsa en yrkesrelevant ar-
tikel och skriva en insändare utifrån ämnet den behandlar kan ses som ett sätt att tikel och skriva en insändare utifrån ämnet den behandlar kan ses som ett sätt att 
göra uppgiften meningsfull. Azizas text (figur 3) och samtalet med forskaren (Excerpt göra uppgiften meningsfull. Azizas text (figur 3) och samtalet med forskaren (Excerpt 
4) tyder dock på att skribenten har byggt argumentationen för nära på den aktuella 4) tyder dock på att skribenten har byggt argumentationen för nära på den aktuella 
texten. Eftersom detta handlar om graden av distans till det som omskrivs aktualise-texten. Eftersom detta handlar om graden av distans till det som omskrivs aktualise-
ras registervariabeln kommunikationssätt. Behovet av att tydliggöra vilken källa te-ras registervariabeln kommunikationssätt. Behovet av att tydliggöra vilken källa te-
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sen förhåller sig till kan därmed ses i ljuset av både relation och kommunikationssätt. sen förhåller sig till kan därmed ses i ljuset av både relation och kommunikationssätt. 
Vidare är både inledningen (r. 2–3) och introduktionen av det första argumentet (r. 5) Vidare är både inledningen (r. 2–3) och introduktionen av det första argumentet (r. 5) 
mer anpassat till skolsammanhanget, där lärarna och eleverna nyss har läst artikeln mer anpassat till skolsammanhanget, där lärarna och eleverna nyss har läst artikeln 
insändaren bygger på, än till kommunikation med en utomstående tänkt läsare av insändaren bygger på, än till kommunikation med en utomstående tänkt läsare av 
insändaren (figur 3). Samma utmaning är påtaglig i samtalet mellan Susan och Amra insändaren (figur 3). Samma utmaning är påtaglig i samtalet mellan Susan och Amra 
nedan.nedan.

Excerpt 5Excerpt 5

Susan:  Om jag aldrig hade läst den här artikeln om roboten så skulle jag nog inte förstå Susan:  Om jag aldrig hade läst den här artikeln om roboten så skulle jag nog inte förstå 
vad vi pratar om här. Den är svår att hänga med i tycker jag. /…/ Ja, för du börjar här vad vi pratar om här. Den är svår att hänga med i tycker jag. /…/ Ja, för du börjar här 
till exempel bara sån från ingenstans: Intensiva, lätta, korta kurser genom vården till exempel bara sån från ingenstans: Intensiva, lätta, korta kurser genom vården 
brukar funka.brukar funka.

Amra:  Råd till staten. Om jag vill uttrycka den råd till staten så att istället för robotar an-Amra:  Råd till staten. Om jag vill uttrycka den råd till staten så att istället för robotar an-
vänd människor.vänd människor.

Susan:  Men du har inte skrivit råd till staten!Susan:  Men du har inte skrivit råd till staten!

Amra:  Men jag tänker. Jag har dom i tanken.Amra:  Men jag tänker. Jag har dom i tanken.

Den responsgivande eleven pekar på att det hade varit svårt att förstå texten för nå-Den responsgivande eleven pekar på att det hade varit svårt att förstå texten för nå-
gon som inte har läst den innan. Hon ifrågasätter särskilt inledningen som ”kommer gon som inte har läst den innan. Hon ifrågasätter särskilt inledningen som ”kommer 
från ingenstans” (figur 4).från ingenstans” (figur 4).

Figur 4Figur 4

Del av Amras text.Del av Amras text.

Amra svarar genom att muntligt förtydliga sin tes ”istället för robotar använd männ-Amra svarar genom att muntligt förtydliga sin tes ”istället för robotar använd männ-
iskor” och att hon vill ”uttrycka … råd till staten”. Att eleven vill driva denna tes fram-iskor” och att hon vill ”uttrycka … råd till staten”. Att eleven vill driva denna tes fram-
går tydligare i rubriken (r. 1) och i det följande stycket, där eleven använder flera går tydligare i rubriken (r. 1) och i det följande stycket, där eleven använder flera 
värderande formuleringar för att klargöra en ståndpunkt: ”Både psykiskt och fysiskt värderande formuleringar för att klargöra en ståndpunkt: ”Både psykiskt och fysiskt 
kommer patient att kommer patient att må bramå bra på att prata med en vårdare och känna på deras  på att prata med en vårdare och känna på deras omtycktaomtyckta, , 
istället för en robot som är istället för en robot som är utan känslorutan känslor” (r. 5–7). Precis som i Jamils text (figur 2) ” (r. 5–7). Precis som i Jamils text (figur 2) 
är värderande språkliga resurser betydelsefulla för argumentationen. Kopplingen till är värderande språkliga resurser betydelsefulla för argumentationen. Kopplingen till 
föregående stycke framstår dock som oklar. Möjligen har eleven tagit fasta på in-föregående stycke framstår dock som oklar. Möjligen har eleven tagit fasta på in-
struktionen om att tesen ska framgå i rubriken (bilaga 1) och därmed inte utvecklat struktionen om att tesen ska framgå i rubriken (bilaga 1) och därmed inte utvecklat 
den i introduktionen. Den responsgivande elevens uttryckta svårigheter att, utifrån den i introduktionen. Den responsgivande elevens uttryckta svårigheter att, utifrån 
en utomstående läsares perspektiv, förstå vad artikeln handlar om tycks därmed i en utomstående läsares perspektiv, förstå vad artikeln handlar om tycks därmed i 
hög grad bottna i att introduktionen inte ger tillräckligt med information för att sätta hög grad bottna i att introduktionen inte ger tillräckligt med information för att sätta 
texten i sitt sammanhang. Med andra ord hade eleven behövt bygga ut det inledande texten i sitt sammanhang. Med andra ord hade eleven behövt bygga ut det inledande 
genresteget med fokus på registervariabeln fält, för att presentera ämnet och sin tes, genresteget med fokus på registervariabeln fält, för att presentera ämnet och sin tes, 
innan den värderande argumentationen tog vid.innan den värderande argumentationen tog vid.
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Att använda en icke-typisk realisering av genrestrukturAtt använda en icke-typisk realisering av genrestruktur
Som tidigare har konstaterats lade läraren en stark tonvikt vid att eleverna skulle Som tidigare har konstaterats lade läraren en stark tonvikt vid att eleverna skulle 
följa en argumenterande genrestruktur i sina insändare. Detta blev en viktig ut-följa en argumenterande genrestruktur i sina insändare. Detta blev en viktig ut-
gångspunkt både för de elevtexter och de responssamtal som har belysts. Tidigare gångspunkt både för de elevtexter och de responssamtal som har belysts. Tidigare 
avsnitt har utifrån responssamtalen satt strålkastarljuset på språkliga dimensioner i avsnitt har utifrån responssamtalen satt strålkastarljuset på språkliga dimensioner i 
texterna som är betydelsefulla för att iscensätta den förespråkade strukturen, samt texterna som är betydelsefulla för att iscensätta den förespråkade strukturen, samt 
hur texterna i vissa fall hade drag av andra genrer (referat respektive förklaring) som hur texterna i vissa fall hade drag av andra genrer (referat respektive förklaring) som 
gjorde argumentationen oklar. I detta avsnitt riktar vi uppmärksamheten mot en gjorde argumentationen oklar. I detta avsnitt riktar vi uppmärksamheten mot en 
text, skriven av eleven Jolanta, som med relativ framgång lutade sig mot alternativa text, skriven av eleven Jolanta, som med relativ framgång lutade sig mot alternativa 
genrekonventioner. Avvikelsen från ett typiskt sätt att argumentera framgår av Ja-genrekonventioner. Avvikelsen från ett typiskt sätt att argumentera framgår av Ja-
mils återkoppling nedan.mils återkoppling nedan.

Excerpt 6Excerpt 6

Jamil:  Det har börjat som ett brev. Sånt om du tittar på den som jag studerar Jamil:  Det har börjat som ett brev. Sånt om du tittar på den som jag studerar till en un-till en un-
dersköterska eh … så det ska vara inte som ett brev att du ska skriva om dersköterska eh … så det ska vara inte som ett brev att du ska skriva om 
dig själv. Du ska skriva som /…/ att en samhälle skulle prata om annat. dig själv. Du ska skriva som /…/ att en samhälle skulle prata om annat. 
Inte om dig själv som om du själv så det blir ett brev tycker jag … Men Inte om dig själv som om du själv så det blir ett brev tycker jag … Men 
jag vet inte.jag vet inte.

Jamil tycks, liksom Aziza i det inledande exemplet, uppfatta det som att skribenten Jamil tycks, liksom Aziza i det inledande exemplet, uppfatta det som att skribenten 
inte har träffat rätt genremässigt. Detta uttrycks genom att hänvisa till en vardaglig inte har träffat rätt genremässigt. Detta uttrycks genom att hänvisa till en vardaglig 
genre (”inte som brev”) och en formulering som riktar sig mot användningen av sub-genre (”inte som brev”) och en formulering som riktar sig mot användningen av sub-
jektiv modalitet, som en del av registervariabeln relation: ”du ska skriva… inte om dig jektiv modalitet, som en del av registervariabeln relation: ”du ska skriva… inte om dig 
själv”. Texten visas nedan (figur 5).själv”. Texten visas nedan (figur 5).

Figur 5Figur 5

Jolantas text.Jolantas text.
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Det som ger sken av ett brev är sannolikt att den frekventa användningen av prono-Det som ger sken av ett brev är sannolikt att den frekventa användningen av prono-
men i första person och den personliga hållningen i formuleringar som ”hade jag en men i första person och den personliga hållningen i formuleringar som ”hade jag en 
del tankar” (r. 3), ”då känner jag” (r. 7) och ”jag har ju gått min utbildning, inte för att del tankar” (r. 3), ”då känner jag” (r. 7) och ”jag har ju gått min utbildning, inte för att 
en robot ska ta mina arbetsuppgifter” (r. 23–24). Detta gör textens relation personligt en robot ska ta mina arbetsuppgifter” (r. 23–24). Detta gör textens relation personligt 
hållen. Dessutom väljer eleven i de inledande styckena att lyfta fram sina ”tankar” (r. hållen. Dessutom väljer eleven i de inledande styckena att lyfta fram sina ”tankar” (r. 
3) om ämnet och berätta vad hon ”känner” (r. 7). Dessa ordval är mentala processer 3) om ämnet och berätta vad hon ”känner” (r. 7). Dessa ordval är mentala processer 
som står i kontrast till ordval som mer tydligt pekar mot argumentation, exempelvis som står i kontrast till ordval som mer tydligt pekar mot argumentation, exempelvis 
”åsikt” eller ”argument”. Även om det kan vara komplext för andraspråksinlärare att ”åsikt” eller ”argument”. Även om det kan vara komplext för andraspråksinlärare att 
navigera skillnader mellan verb som signalerar tankar respektive åsikter kan dessa navigera skillnader mellan verb som signalerar tankar respektive åsikter kan dessa 
ordval ses som ett medvetet försiktigt sätt att framföra argument. Det senare ligger i ordval ses som ett medvetet försiktigt sätt att framföra argument. Det senare ligger i 
linje med andra val av språkliga resurser för att konstruera textens relation.linje med andra val av språkliga resurser för att konstruera textens relation.

När eleven i fjärde stycket mer tydligt tar ställning sker det med subjektiv modali-När eleven i fjärde stycket mer tydligt tar ställning sker det med subjektiv modali-
tet: ”jag har en åsikt att jag tycker …” (r. 16–17). Vidare använder sig eleven av en tal-tet: ”jag har en åsikt att jag tycker …” (r. 16–17). Vidare använder sig eleven av en tal-
språklig argumentationsstrategi genom att referera innehåll från den lästa artikeln språklig argumentationsstrategi genom att referera innehåll från den lästa artikeln 
och markera sin avvikande uppfattning med ”men”, en konjunktion som är vanlig i och markera sin avvikande uppfattning med ”men”, en konjunktion som är vanlig i 
talspråk. Sannolikt är det dessa drag som bidrar till den responsgivande elevens bild talspråk. Sannolikt är det dessa drag som bidrar till den responsgivande elevens bild 
av att texten liknar ett brev. Genom att exempelvis använda interna konjunktioner av att texten liknar ett brev. Genom att exempelvis använda interna konjunktioner 
hade argumentationen blivit mer skriftspråklig, auktoritativ och följt genrestruktu-hade argumentationen blivit mer skriftspråklig, auktoritativ och följt genrestruktu-
ren på ett mer prototypiskt sätt.ren på ett mer prototypiskt sätt.

Samtidigt är textens informationsflöde välfungerande så till vida att samtliga delar Samtidigt är textens informationsflöde välfungerande så till vida att samtliga delar 
(tes, argument, motargument, förstärkning) finns med och går att följa relativt enkelt (tes, argument, motargument, förstärkning) finns med och går att följa relativt enkelt 
genom texten. Referat till Thomas Hellström inleder tre av styckena och bidrar till genom texten. Referat till Thomas Hellström inleder tre av styckena och bidrar till 
en tydlig struktur, som en utgångspunkt för de motargument eleven ger. I det tredje en tydlig struktur, som en utgångspunkt för de motargument eleven ger. I det tredje 
stycket lyckas eleven väva in referensen genom en inbäddad sats på ett smidigt och stycket lyckas eleven väva in referensen genom en inbäddad sats på ett smidigt och 
utredande sätt: ”Vad Thomas Hellström strävar efter är … ”(r. 12). De upprepande hän-utredande sätt: ”Vad Thomas Hellström strävar efter är … ”(r. 12). De upprepande hän-
visningarna till samma källa ger texten ett dialogiskt kommunikationssätt (Halliday visningarna till samma källa ger texten ett dialogiskt kommunikationssätt (Halliday 
& Mathiessen, 2014) samtidigt som en utomstående läsare har tillräcklig information & Mathiessen, 2014) samtidigt som en utomstående läsare har tillräcklig information 
för att följa den. Elevens förhållandevis säkra språkbehärskning bidrar till en tydlig-för att följa den. Elevens förhållandevis säkra språkbehärskning bidrar till en tydlig-
het. Två undantag är det tredje stycket, där eleven inte använder något sambandsord het. Två undantag är det tredje stycket, där eleven inte använder något sambandsord 
för att markera sitt avståndstagande (r. 13), och en passage i det fjärde stycket där för att markera sitt avståndstagande (r. 13), och en passage i det fjärde stycket där 
eleven varvar avståndstaganden och referat från texten på ett sätt som inte blir fullt eleven varvar avståndstaganden och referat från texten på ett sätt som inte blir fullt 
ut sammanhängande: ”men jag har en åsikt … delvis för att han säger … Men jag ut sammanhängande: ”men jag har en åsikt … delvis för att han säger … Men jag 
tycker helt tvärt om …” (r. 16–18). Här blir det påtagligt att texten skulle ha vunnit på tycker helt tvärt om …” (r. 16–18). Här blir det påtagligt att texten skulle ha vunnit på 
ett mer skriftspråkligt integrerat resonemang. Dessutom använder eleven ett sam-ett mer skriftspråkligt integrerat resonemang. Dessutom använder eleven ett sam-
bandsord, ”Delvis” (r. 17), som tycks platsa mindre väl in sammanhanget. I stället för bandsord, ”Delvis” (r. 17), som tycks platsa mindre väl in sammanhanget. I stället för 
att markera ett tillägg avsåg eleven möjligen att göra ett medgivande (”visserligen …”, att markera ett tillägg avsåg eleven möjligen att göra ett medgivande (”visserligen …”, 
se Martin & Rose, 2007).se Martin & Rose, 2007).

Trots det personliga och i vissa avseenden talspråkliga anslaget förefaller det som Trots det personliga och i vissa avseenden talspråkliga anslaget förefaller det som 
att eleven lyckades med uppgiften relativt väl. Textexemplet indikerar därmed hur en att eleven lyckades med uppgiften relativt väl. Textexemplet indikerar därmed hur en 
genrestruktur kan realiseras och uppfylla sitt syfte på ett icke-typiskt sätt, i detta fall genrestruktur kan realiseras och uppfylla sitt syfte på ett icke-typiskt sätt, i detta fall 
genom språkliga resurser som pekar mot en nära relation och en interaktiv hållning genom språkliga resurser som pekar mot en nära relation och en interaktiv hållning 
istället för att kommunicera genom en distanserad expertröst. Textanalysen visar istället för att kommunicera genom en distanserad expertröst. Textanalysen visar 
därmed att språkliga resurser som inte ses som genretypiska ändå kan vara funktio-därmed att språkliga resurser som inte ses som genretypiska ändå kan vara funktio-
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nella för att uppfylla det aktuella kommunikativa syftet, i detta fall att förmedla en nella för att uppfylla det aktuella kommunikativa syftet, i detta fall att förmedla en 
åsikt för att övertyga en mottagare.åsikt för att övertyga en mottagare.

DiskussionDiskussion
I artikeln har vi synliggjort metaspråkliga samtal som ett led i skrivprocessen för att I artikeln har vi synliggjort metaspråkliga samtal som ett led i skrivprocessen för att 
utforska vuxna andraspråkslevers möjligheter att stärka sitt skrivande ur ett funktio-utforska vuxna andraspråkslevers möjligheter att stärka sitt skrivande ur ett funktio-
nellt perspektiv. Istället för att inrikta oss på grammatisk korrekthet (jfr. Simard & nellt perspektiv. Istället för att inrikta oss på grammatisk korrekthet (jfr. Simard & 
Gutiérrez, 2018; Toropainen m.fl., 2020) bidrar vi till fältet second language writing Gutiérrez, 2018; Toropainen m.fl., 2020) bidrar vi till fältet second language writing 
genom att synliggöra de funktionella aspekter av skrivandet som aktualiseras i en genom att synliggöra de funktionella aspekter av skrivandet som aktualiseras i en 
situation då eleverna får respons på och ska utveckla textutkast. I resultatet har ana-situation då eleverna får respons på och ska utveckla textutkast. I resultatet har ana-
lysen av elevernas texter en framträdande roll för att synliggöra både de utvecklings-lysen av elevernas texter en framträdande roll för att synliggöra både de utvecklings-
områden som eleverna påtalar under responssamtalen och utvecklingsområden som områden som eleverna påtalar under responssamtalen och utvecklingsområden som 
inte pekas ut lika tydligt.inte pekas ut lika tydligt.

I analysen av vilka utvecklingsområden i texterna som fokuserades och benämns I analysen av vilka utvecklingsområden i texterna som fokuserades och benämns 
metaspråkligt i samtalen framkom att eleverna använder sig flitigt av metaspråkliga metaspråkligt i samtalen framkom att eleverna använder sig flitigt av metaspråkliga 
begrepp som tes, argument och motargument. Således går det att anta att eleverna begrepp som tes, argument och motargument. Således går det att anta att eleverna 
har tillägnat sig en förståelse för den retoriska strukturen i en argumenterande text har tillägnat sig en förståelse för den retoriska strukturen i en argumenterande text 
och att arbetet med responsmallen till viss del har hjälpt eleverna att utveckla denna och att arbetet med responsmallen till viss del har hjälpt eleverna att utveckla denna 
medvetenhet. Detta bekräftar betydelsen av en explicit och stöttande skrivunder-medvetenhet. Detta bekräftar betydelsen av en explicit och stöttande skrivunder-
visning (Moore m.fl., 2018 Thompson, 2020; Walldén, 2020). Å andra sidan framgår visning (Moore m.fl., 2018 Thompson, 2020; Walldén, 2020). Å andra sidan framgår 
det att flera av eleverna, trots en förståelse för genrestrukturen, har svårt att skriva det att flera av eleverna, trots en förståelse för genrestrukturen, har svårt att skriva 
självbärande texter med utsikt att uppnå ett argumenterande syfte. Även om eleverna självbärande texter med utsikt att uppnå ett argumenterande syfte. Även om eleverna 
kan se utvecklingsområden i relation till genrestegen saknas en djupare metaspråklig kan se utvecklingsområden i relation till genrestegen saknas en djupare metaspråklig 
förståelse för vad som krävs för att bygga ut texterna. Detta begränsar också deras förståelse för vad som krävs för att bygga ut texterna. Detta begränsar också deras 
möjligheter att själva producera texter som lever upp till den förväntade retoriska möjligheter att själva producera texter som lever upp till den förväntade retoriska 
strukturen.strukturen.

Ett återkommande problem är avsaknaden av formuleringar som kan vägleda lä-Ett återkommande problem är avsaknaden av formuleringar som kan vägleda lä-
saren mellan olika argument och perspektiv (se t.ex. figur 1 och 2). Texterna sak-saren mellan olika argument och perspektiv (se t.ex. figur 1 och 2). Texterna sak-
nar viktiga delar i den retoriska strukturen och även andra egenskaper som påverkar nar viktiga delar i den retoriska strukturen och även andra egenskaper som påverkar 
textens informationsflöde. Det saknas exempelvis vägledande metaspråkliga ord och textens informationsflöde. Det saknas exempelvis vägledande metaspråkliga ord och 
interna logiska samband som kan vägleda läsaren genom de olika stegen, och det är interna logiska samband som kan vägleda läsaren genom de olika stegen, och det är 
oklart var skribenten står i relation till de argument som framförs. Resultatet indi-oklart var skribenten står i relation till de argument som framförs. Resultatet indi-
kerar därmed att eleverna behöver mer explicit språklig stöttning för att skapa en kerar därmed att eleverna behöver mer explicit språklig stöttning för att skapa en 
rörelse mellan olika argument för att tydliggöra den retoriska strukturen, exempelvis rörelse mellan olika argument för att tydliggöra den retoriska strukturen, exempelvis 
genom att lyfta fram betydelsen av metaspråkliga ord och interna logiska samband. genom att lyfta fram betydelsen av metaspråkliga ord och interna logiska samband. 
En sådan språklig stöttning är av särskilt vikt för att främja elevers skrivande på ett En sådan språklig stöttning är av särskilt vikt för att främja elevers skrivande på ett 
andraspråk. Daniel och Elay (2017) har visat att ett starkare fokus på textbindning kan andraspråk. Daniel och Elay (2017) har visat att ett starkare fokus på textbindning kan 
hjälpa andraspråkselever att skapa tydliga sammanhang i texter. Att läraren i genom-hjälpa andraspråkselever att skapa tydliga sammanhang i texter. Att läraren i genom-
gången har fokuserat på sambandsord framgår av texterna, men när eleverna saknar gången har fokuserat på sambandsord framgår av texterna, men när eleverna saknar 
en djupare förståelse för hur sambandsorden kan användas ser vi hur en avvikande en djupare förståelse för hur sambandsorden kan användas ser vi hur en avvikande 
användning av dessa (figur 2 och 3) rentav blir ett hinder för textens logiska struktur. användning av dessa (figur 2 och 3) rentav blir ett hinder för textens logiska struktur. 
Svårigheter att använda skriftspråkliga sambandsord som föreslås utan närmare för-Svårigheter att använda skriftspråkliga sambandsord som föreslås utan närmare för-
klaring eller modellering har lyfts fram även i tidigare studier (Walldén, 2018, 2020). klaring eller modellering har lyfts fram även i tidigare studier (Walldén, 2018, 2020). 
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Ur ett relationellt perspektiv använder vissa av eleverna resurser som värdeladdade Ur ett relationellt perspektiv använder vissa av eleverna resurser som värdeladdade 
ord och modalitetsmarkörer på ändamålsenliga sätt (se figur 2 och 4). Betydelsen ord och modalitetsmarkörer på ändamålsenliga sätt (se figur 2 och 4). Betydelsen 
av dessa påtalas inte i samtalen och fokuserades heller inte i den förberedande un-av dessa påtalas inte i samtalen och fokuserades heller inte i den förberedande un-
dervisningen, trots att de är viktiga för att markera hur skribenten positionerar sig i dervisningen, trots att de är viktiga för att markera hur skribenten positionerar sig i 
förhållande till argumenten. Således är sådana resurser ytterligare en aspekt av argu-förhållande till argumenten. Således är sådana resurser ytterligare en aspekt av argu-
mentativt skrivande (Martin & Rose, 2008; Martin & White, 2005) som kan lyftas för mentativt skrivande (Martin & Rose, 2008; Martin & White, 2005) som kan lyftas för 
att stödja skrivandet och synliggöra kvaliteter i texterna.att stödja skrivandet och synliggöra kvaliteter i texterna.

Resultatet bekräftar vikten av att skrivandet förbereds grundligt (Caplan & Far-Resultatet bekräftar vikten av att skrivandet förbereds grundligt (Caplan & Far-
ling, 2016; Moore m.fl., 2018), till exempel genom att arbeta mer med den text som ling, 2016; Moore m.fl., 2018), till exempel genom att arbeta mer med den text som 
ska ligga till grund för skrivuppgiften. Att stärka elevernas register inom variabeln ska ligga till grund för skrivuppgiften. Att stärka elevernas register inom variabeln 
fält kan utöka deras möjligheter att argumentera utifrån ett komplext ämne (Martin, fält kan utöka deras möjligheter att argumentera utifrån ett komplext ämne (Martin, 
2001). Figur 3 visar hur språkliga begränsningar såsom mer precisa formuleringar och 2001). Figur 3 visar hur språkliga begränsningar såsom mer precisa formuleringar och 
ordval hindrar skribenten från att argumentera övertygande. Genom ett starkare fo-ordval hindrar skribenten från att argumentera övertygande. Genom ett starkare fo-
kus på skriftspråkliga formuleringar med hjälp av utbyggda nominalfraser och gram-kus på skriftspråkliga formuleringar med hjälp av utbyggda nominalfraser och gram-
matiska metaforer för att framställa ett innehåll utökas elevernas språkliga register matiska metaforer för att framställa ett innehåll utökas elevernas språkliga register 
(t.ex. Fenwick & Herrington, 2021; Moore m.fl., 2018). Likaså kan samtal kring ver-(t.ex. Fenwick & Herrington, 2021; Moore m.fl., 2018). Likaså kan samtal kring ver-
bala processer, för att smidigare kunna referera till artikeln, klargöra argumentatio-bala processer, för att smidigare kunna referera till artikeln, klargöra argumentatio-
nen och ge skribenten ökade möjligheter att röra sig mellan egna och andras tankar nen och ge skribenten ökade möjligheter att röra sig mellan egna och andras tankar 
(Martin & White, 2005; Walldén, 2020). Den språkliga analysmodellen som används (Martin & White, 2005; Walldén, 2020). Den språkliga analysmodellen som används 
i denna artikel (tabell 2), inspirerad av genreteori, synliggör den typen av resurser i denna artikel (tabell 2), inspirerad av genreteori, synliggör den typen av resurser 
för att samtala om texter och visa hur olika språkliga val kan användas för uppfylla för att samtala om texter och visa hur olika språkliga val kan användas för uppfylla 
ett argumenterande syfte. I det pedagogiska upplägget som förberedde skrivandet ett argumenterande syfte. I det pedagogiska upplägget som förberedde skrivandet 
saknades gemensamt skrivande, vilket är ett viktigt led i att utveckla en förståelse för saknades gemensamt skrivande, vilket är ett viktigt led i att utveckla en förståelse för 
hur man kan uppnå olika kommunikativa syften i texter (Rose & Martin, 2012). Inom hur man kan uppnå olika kommunikativa syften i texter (Rose & Martin, 2012). Inom 
genrepedagogisk forskning tillskrivs ofta det här steget en starkt stöttande funktion genrepedagogisk forskning tillskrivs ofta det här steget en starkt stöttande funktion 
(Caplan & Farling, 2016; Rose & Martin, 2012; Walldén, 2019). En effektstudie av Her-(Caplan & Farling, 2016; Rose & Martin, 2012; Walldén, 2019). En effektstudie av Her-
mansson med kollegor (2019) har visserligen problematiserat detta steg på grund av mansson med kollegor (2019) har visserligen problematiserat detta steg på grund av 
svag mätbar effekt, men den dekonstruktion som kort beskrivs i studien tycks kretsa svag mätbar effekt, men den dekonstruktion som kort beskrivs i studien tycks kretsa 
kring sambandsord och genrestruktur, alltså samma språkliga företeelser som hade kring sambandsord och genrestruktur, alltså samma språkliga företeelser som hade 
fokuserats i föreliggande studie. Ett upplägg där läraren tillsammans med eleverna fokuserats i föreliggande studie. Ett upplägg där läraren tillsammans med eleverna 
modellerar en insändare och mer grundligt diskuterar språkliga mönster på register-modellerar en insändare och mer grundligt diskuterar språkliga mönster på register-
nivå i linje med tabell 2 hade sannolikt resulterat i större språklig säkerhet och mer nivå i linje med tabell 2 hade sannolikt resulterat i större språklig säkerhet och mer 
utbyggda genresteg.utbyggda genresteg.

En avgörande faktor för flera av eleverna är deras förutsättningar att uttrycka sig på En avgörande faktor för flera av eleverna är deras förutsättningar att uttrycka sig på 
sitt andraspråk. Uppgiften är komplex på så sätt att eleverna behöver förhålla sig till sitt andraspråk. Uppgiften är komplex på så sätt att eleverna behöver förhålla sig till 
flera olika led i skrivandet. Eleverna behöver inte bara förstå stegstrukturen för en in-flera olika led i skrivandet. Eleverna behöver inte bara förstå stegstrukturen för en in-
sändare utan även kunna underbygga sin argumentation med hjälp av en källa för att sändare utan även kunna underbygga sin argumentation med hjälp av en källa för att 
texten ska bli mer expertlik (Martin & White, 2005). Att skriva en argumenterande texten ska bli mer expertlik (Martin & White, 2005). Att skriva en argumenterande 
text utifrån ett komplext ämne och att ta avstamp i en artikel på ett rättvisande sätt text utifrån ett komplext ämne och att ta avstamp i en artikel på ett rättvisande sätt 
samt att kunna inkorporera denna artikel i argumentationen är ingen enkel sak att samt att kunna inkorporera denna artikel i argumentationen är ingen enkel sak att 
göra på ett andraspråk. Studien väcker därmed frågor som rör förhållandet mellan göra på ett andraspråk. Studien väcker därmed frågor som rör förhållandet mellan 
det kontextuella stöd och den kognitiva utmaning som erbjuds eleverna (se Gibbons, det kontextuella stöd och den kognitiva utmaning som erbjuds eleverna (se Gibbons, 
2006). En av eleverna lyckades att gå i dialog med artikeln och använda den som 2006). En av eleverna lyckades att gå i dialog med artikeln och använda den som 
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en utgångspunkt för en argumenterande struktur (figur 5) medan andra elever hade en utgångspunkt för en argumenterande struktur (figur 5) medan andra elever hade 
påtagliga svårigheter att använda och samtidigt förhålla sig självständigt till källan påtagliga svårigheter att använda och samtidigt förhålla sig självständigt till källan 
(figur 3, se även excerpt 5). Svårigheten att skriva självbärande texter bottnar bland (figur 3, se även excerpt 5). Svårigheten att skriva självbärande texter bottnar bland 
annat i graden av distans till det som omskrivs i texten och att texten ska kunna annat i graden av distans till det som omskrivs i texten och att texten ska kunna 
användas för en mottagare som inte nödvändigtvis har samma förförståelse för inne-användas för en mottagare som inte nödvändigtvis har samma förförståelse för inne-
hållet. Detta är kännetecknande för ett skriftspråkligt kommunikationssätt (Halliday hållet. Detta är kännetecknande för ett skriftspråkligt kommunikationssätt (Halliday 
& Mathiessen, 2014). Även om det, såsom diskussionen ovan visar, hade varit möjligt & Mathiessen, 2014). Även om det, såsom diskussionen ovan visar, hade varit möjligt 
att tillföra mer språkligt stöd hade många av eleverna sannolikt gynnats av en något att tillföra mer språkligt stöd hade många av eleverna sannolikt gynnats av en något 
enklare argumenterande uppgift utifrån ett ämne som ligger dem närmare (jfr Wall-enklare argumenterande uppgift utifrån ett ämne som ligger dem närmare (jfr Wall-
dén, 2020). Även om det är önskvärt att vuxna elever utmanas såväl språkligt som dén, 2020). Även om det är önskvärt att vuxna elever utmanas såväl språkligt som 
kognitivt hade undervisningen i högre grad behövt ta hänsyn till att flertalet elever kognitivt hade undervisningen i högre grad behövt ta hänsyn till att flertalet elever 
saknade tidigare erfarenhet av att skriva argumenterande texter på målspråket. En saknade tidigare erfarenhet av att skriva argumenterande texter på målspråket. En 
högre grad av kontextuellt stöd och en något lägre utmaning kan då vara motiverad.högre grad av kontextuellt stöd och en något lägre utmaning kan då vara motiverad.

Insändares strukturellt fria utformning stod liksom i Holmberg (2012) i ett spän-Insändares strukturellt fria utformning stod liksom i Holmberg (2012) i ett spän-
ningsförhållande till de mer specifika förväntningarna om textstruktur som kommu-ningsförhållande till de mer specifika förväntningarna om textstruktur som kommu-
nicerades i undervisningen. Av samtalen och texterna framgår till exempel hur elev-nicerades i undervisningen. Av samtalen och texterna framgår till exempel hur elev-
erna gör avsteg från den förväntade retoriska strukturen för en argumenterande text erna gör avsteg från den förväntade retoriska strukturen för en argumenterande text 
med mer eller mindre goda resultat. Den av eleverna som bäst lyckades att uppnå ett med mer eller mindre goda resultat. Den av eleverna som bäst lyckades att uppnå ett 
argumenterande syfte med sin text hade, som framgår av figur 4, antingen medvetet argumenterande syfte med sin text hade, som framgår av figur 4, antingen medvetet 
eller omedvetet valt att skriva en mer personligt hållen insändare. För den respons-eller omedvetet valt att skriva en mer personligt hållen insändare. För den respons-
givande eleven uppfattades denna text som brevlik, vilket motsvarar en icke-typisk givande eleven uppfattades denna text som brevlik, vilket motsvarar en icke-typisk 
realisering av den genrestruktur som kommunicerats till eleverna (excerpt 6). Detta realisering av den genrestruktur som kommunicerats till eleverna (excerpt 6). Detta 
visar att samtal om modelltexter med fördel kan fokusera fler aspekter av skrivande visar att samtal om modelltexter med fördel kan fokusera fler aspekter av skrivande 
än att bara följa en given genrestruktur. Eleverna behöver förstå hur olika språkliga än att bara följa en given genrestruktur. Eleverna behöver förstå hur olika språkliga 
register kan användas för att uppnå ett argumenterande syfte. Genreteorin öppnar register kan användas för att uppnå ett argumenterande syfte. Genreteorin öppnar 
för att alternativa strukturer, såsom berättande och förklarande, kan användas för att för att alternativa strukturer, såsom berättande och förklarande, kan användas för att 
underbygga en argumentation (se Martin & Rose, 2008, s. 247–250; Walldén, 2019, s. underbygga en argumentation (se Martin & Rose, 2008, s. 247–250; Walldén, 2019, s. 
86). Således kan det finnas ett stort värde i att samtala om och jämföra olika modell-86). Således kan det finnas ett stort värde i att samtala om och jämföra olika modell-
texter eftersom modelltexter kan visa en variation i hur man uttrycker sig. Jämförel-texter eftersom modelltexter kan visa en variation i hur man uttrycker sig. Jämförel-
ser av modelltexter är därtill värdefulla för att synliggöra skillnader gällande relation ser av modelltexter är därtill värdefulla för att synliggöra skillnader gällande relation 
och fält, till exempel genom att välja mellan objektiv och subjektiv modalitet (rela-och fält, till exempel genom att välja mellan objektiv och subjektiv modalitet (rela-
tion), samt mellan vardaglig och abstrakt/specialiserad vokabulär (fält). Att det finns tion), samt mellan vardaglig och abstrakt/specialiserad vokabulär (fält). Att det finns 
vinster med att utforma ett undervisningsupplägg som bereder plats för att granska vinster med att utforma ett undervisningsupplägg som bereder plats för att granska 
och skriva texter tillsammans, stöds av tidigare studier (Caplan & Farling, 2016; Rose och skriva texter tillsammans, stöds av tidigare studier (Caplan & Farling, 2016; Rose 
& Martin, 2012). Även om en elev med relativ framgång valde en icke-typisk genre-& Martin, 2012). Även om en elev med relativ framgång valde en icke-typisk genre-
struktur (se Holmberg, 2012) hade en mer utvecklad undervisning om den typiska struktur (se Holmberg, 2012) hade en mer utvecklad undervisning om den typiska 
strukturen sannolikt gynnat flertalet elever. Att kunna välja alternativa strukturer strukturen sannolikt gynnat flertalet elever. Att kunna välja alternativa strukturer 
för att uppnå ett argumenterande syfte kräver en driven skribent (Martin & Rose, för att uppnå ett argumenterande syfte kräver en driven skribent (Martin & Rose, 
2008). I undervisning av vuxna andraspråkselever behöver undervisningen även för-2008). I undervisning av vuxna andraspråkselever behöver undervisningen även för-
hålla sig till elevernas varierande språkutvecklingsnivå och deras olika erfarenheter hålla sig till elevernas varierande språkutvecklingsnivå och deras olika erfarenheter 
av att skrivande utbildningssammanhang.av att skrivande utbildningssammanhang.

Ovanstående för återigen uppmärksamheten till de komplexa didaktiska avväg-Ovanstående för återigen uppmärksamheten till de komplexa didaktiska avväg-
ningar som behöver göras mellan att ge kontextuellt stöd, vilket ofta innebär en ningar som behöver göras mellan att ge kontextuellt stöd, vilket ofta innebär en 
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begränsning av frihetsgrad (se Walldén, 2019), och ge utrymme åt olika sätt att ar-begränsning av frihetsgrad (se Walldén, 2019), och ge utrymme åt olika sätt att ar-
gumentera i skrift på ett funktionellt sätt. En slutsats blir att lärare behöver vara be-gumentera i skrift på ett funktionellt sätt. En slutsats blir att lärare behöver vara be-
redda att både tillföra en hög grad av stöttning och visa en öppenhet för och stödja de redda att både tillföra en hög grad av stöttning och visa en öppenhet för och stödja de 
olika sätt att uppnå kommunikativa syften som vissa elever kan ge uttryck för. Målet olika sätt att uppnå kommunikativa syften som vissa elever kan ge uttryck för. Målet 
är, likt Martin (2001) framhäver, att signalera det kommunikativa syftet tillräckligt är, likt Martin (2001) framhäver, att signalera det kommunikativa syftet tillräckligt 
tydligt för att uppnå det avsedda syftet. Typiska genrestrukturer kan vara en viktig tydligt för att uppnå det avsedda syftet. Typiska genrestrukturer kan vara en viktig 
resurs, men det kan behövas en omfattande språklig stöttning för att eleverna ska resurs, men det kan behövas en omfattande språklig stöttning för att eleverna ska 
kunna använda sig av dem framgångsrikt.kunna använda sig av dem framgångsrikt.

Responssamtalen visar vidare att eleverna är kompetenta responsgivare på så sätt Responssamtalen visar vidare att eleverna är kompetenta responsgivare på så sätt 
att de ofta kunde sätta fingret på vad som brister i texterna. Det finns studier som att de ofta kunde sätta fingret på vad som brister i texterna. Det finns studier som 
visar att det kan vara mer gynnsamt att ge respons än att ta emot respons, och att visar att det kan vara mer gynnsamt att ge respons än att ta emot respons, och att 
responssamtalen i synnerhet gynnar skrivovana skribenter (Fung & Mei, 2015; Lund-responssamtalen i synnerhet gynnar skrivovana skribenter (Fung & Mei, 2015; Lund-
ström & Baker, 2009). Vi ser exempel på hur eleverna tar sig an skrivuppgiften på ström & Baker, 2009). Vi ser exempel på hur eleverna tar sig an skrivuppgiften på 
olika sätt, men att bristerna ofta kan härledas till samma grundläggande problema-olika sätt, men att bristerna ofta kan härledas till samma grundläggande problema-
tik: svårigheter att lotsa läsaren genom texten och argumentationen. Ytterligare en tik: svårigheter att lotsa läsaren genom texten och argumentationen. Ytterligare en 
viktig slutsats är att eleverna behöver stöd i att använda den respons de får, vilket viktig slutsats är att eleverna behöver stöd i att använda den respons de får, vilket 
bekräftas av tidigare forskning (Ruegg, 2016, se även Skolforskningsinstitutet, 2018). bekräftas av tidigare forskning (Ruegg, 2016, se även Skolforskningsinstitutet, 2018). 
I ett av samtalen, excerpt 3, framgår att eleven inte riktigt förstår den erhållna åter-I ett av samtalen, excerpt 3, framgår att eleven inte riktigt förstår den erhållna åter-
kopplingen. Ofta krävs en mer omfattande bearbetning av texterna, inte bara lokalt kopplingen. Ofta krävs en mer omfattande bearbetning av texterna, inte bara lokalt 
utan även globalt, vilket kan bereda svårigheter för skrivovana skribenter generellt utan även globalt, vilket kan bereda svårigheter för skrivovana skribenter generellt 
(Hoel, 2001) och andraspråkskribenter i synnerhet (Ruegg, 2016). I detta exempel blir (Hoel, 2001) och andraspråkskribenter i synnerhet (Ruegg, 2016). I detta exempel blir 
samtalet med forskaren viktigt för att tillägna sig responsen, vilket visar betydelsen samtalet med forskaren viktigt för att tillägna sig responsen, vilket visar betydelsen 
av interaktion under skrivprocessen för att främja förståelsen och användningen av av interaktion under skrivprocessen för att främja förståelsen och användningen av 
metaspråkliga begrepp.metaspråkliga begrepp.

Vi ser utifrån resultatet stora vinster med att arbeta med de explicit stöttande ar-Vi ser utifrån resultatet stora vinster med att arbeta med de explicit stöttande ar-
betssätt som genreteorin kan erbjuda genom att belysa de regelbundna språkliga betssätt som genreteorin kan erbjuda genom att belysa de regelbundna språkliga 
mönster på registernivå som kan användas för att uppnå kommunikativa syften. mönster på registernivå som kan användas för att uppnå kommunikativa syften. 
Ett sådant fokus saknades i den aktionsinspirerade designen av studien, där forska-Ett sådant fokus saknades i den aktionsinspirerade designen av studien, där forska-
ren och läraren bidrog till att rikta elevernas uppmärksamhet till den övergripande ren och läraren bidrog till att rikta elevernas uppmärksamhet till den övergripande 
strukturen genom anvisningarna inför skrivande (bilaga 1) och arbetet med respons-strukturen genom anvisningarna inför skrivande (bilaga 1) och arbetet med respons-
mallen (bilaga 2). Resultatet av textanalysen har dock visat att en fungerande struk-mallen (bilaga 2). Resultatet av textanalysen har dock visat att en fungerande struk-
tur på global nivå kräver en funktionell hantering av resurser på mer lokal nivå (se tur på global nivå kräver en funktionell hantering av resurser på mer lokal nivå (se 
Hoel, 2001; Ruegg, 2016). Ur ett andraspråksperspektiv är den språkliga stöttningen Hoel, 2001; Ruegg, 2016). Ur ett andraspråksperspektiv är den språkliga stöttningen 
nödvändig för att eleverna ska kunna utvecklas som skribenter. Föreliggande studie nödvändig för att eleverna ska kunna utvecklas som skribenter. Föreliggande studie 
är begränsad på så sätt att den fokuserade på texter och samtal under ett enskilt steg är begränsad på så sätt att den fokuserade på texter och samtal under ett enskilt steg 
i ett skrivpedagogiskt upplägg. En möjlig riktning för vidare forskning som utgår från i ett skrivpedagogiskt upplägg. En möjlig riktning för vidare forskning som utgår från 
funktionella perspektiv på vuxna andraspråkselevers skrivande är att använda den funktionella perspektiv på vuxna andraspråkselevers skrivande är att använda den 
analytiska modell (tabell 2) som föreslås i denna artikel som en utgångspunkt för att analytiska modell (tabell 2) som föreslås i denna artikel som en utgångspunkt för att 
planera och följa upp skrivundervisningen i samtliga delar av processen. Detta skulle planera och följa upp skrivundervisningen i samtliga delar av processen. Detta skulle 
motivera aktionsforskning med ett större fokus på det förberedande arbetet, samt på motivera aktionsforskning med ett större fokus på det förberedande arbetet, samt på 
hur eleverna förvaltar den stöttning som ges. På så sätt skulle förutsättningar stärkas hur eleverna förvaltar den stöttning som ges. På så sätt skulle förutsättningar stärkas 
för en djupare förståelse för möjligheterna att stärka elevernas skrivande och meta-för en djupare förståelse för möjligheterna att stärka elevernas skrivande och meta-
språkliga förmåga.språkliga förmåga.
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Bilaga 1Bilaga 1

Instruktion för skrivuppgift.Instruktion för skrivuppgift.
Bilaga 1 Instruktion för skrivuppgift 

Insändare prov 

Du är undersköterska och har precis läst en artikel om robotar inom vården. Artikeln ger dig 
tankar som du vill dela med andra så du bestämmer dig för att skriva en insändare till 
tidningen Sydsvenskan. Du kan själv välja om du ska vara emot eller för robotar inom vården. 
Du kan dock inte välja att vara både för och emot.  

Du ska skriva en rubrik där du formulerar din tes. Du ska ha med 2-3 argument samt ett 
motargument med svar. Du ska en gång i din insändare referera till artikeln (t ex i din 
inledning, i dina argument eller i dina motargument). Tänk på att avsluta insändaren med en 
signatur som du tycker passar. 

 

Antal ord 250-400 
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Bilaga 2Bilaga 2

Responsmall.Responsmall.
   
 

1 
 

Bilaga 2 Responsmall 1 

Protokoll kamratbedömning 2 

Läs texten din klasskamrat skrivit och kommentera den utifrån följande observationspunkter i 3 
protokollet nedanför. Sedan går ni tillsammans igenom det muntligt.  4 

 

Passar texten med 
instruktionen/ämnet? 

 

 

 

 

 

Är texten tydlig och enkel 
att läsa? 

Hänga med ifrån början till 
slut 

 

 

 

 

 

 

Hur fungerar inledningen 
och avslutningen? 

 

 

 

 

 

Innehåller texten minst ett 
par argument? 

 

Hur fungerar argumenten? 
Finns det exempel och källor 
som ger tyngd åt 
argumenten? 

 

 

 

 

 

 

 

Förekommer motargument? 

 

Hur bemöts det? 

 

 

 

 

 

Används punkt, 
kommatecken, stor bokstav, 
styckesindelning på ett 
korrekt sätt? 
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Deliberation och kritik i 
förskolans undervisning för 
hållbar utveckling – ”så att det 
bli snällt där i världen”
Maria Hedefalk, Cecilia Caiman & Christina Ottander

Sammanfattning
Artikeln visar på hur undervisning i form av drama kan ge barn möjligheter att deliberera 
och utveckla kritiska resonemang kring hållbarhetsfrågor. Syftet är tvådelat, att iden-
tifiera konfliktområden som konstitueras, samt att bidra med didaktiska komponenter 
som är betydelsefulla för att stödja sådan undervisning. Vi har utifrån en pragmatisk 
ansats identifierat följande konfliktområden i samtalsprocessen: behovsanpassad för-
delning, resursvis fördelning, fördelning utifrån merit och att dela lika. Utifrån dessa har 
vi extraherat didaktiska komponenter som ger möjlighet till deliberativa och kritiska 
samtal: att leva sig in i en annans perspektiv, inkludera faktakunskaper, uttrycka och lyssna 
till olika lösningar och att ställa olika lösningsförslag mot varandra, möjligheten att ändra 
sin ståndpunkt och slutligen att temporärt kunna ta ställning. I en osäker och föränderlig 
värld förmodas prövande och att föreställa sig det som ännu inte finns vara betydelse-
fullt i utbildningen.

Nyckelord: deliberation, kritik, hållbar utveckling, förskola, drama
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AbstractAbstract
This study examines teaching for sustainable development. The purpose is twofold, This study examines teaching for sustainable development. The purpose is twofold, 
to identify areas of conflict that are constituted in the teaching, and to contribute with to identify areas of conflict that are constituted in the teaching, and to contribute with 
didactic components that are important in teaching with focus on deliberating and didactic components that are important in teaching with focus on deliberating and 
conducting critical discussions. We have started from a pragmatic approach to identify conducting critical discussions. We have started from a pragmatic approach to identify 
the conflicts that arose in the conversation process: the conflicts that arose in the conversation process: needs-adapted distributionneeds-adapted distribution, , resource-resource-
based distributionbased distribution, , distribution based on meritdistribution based on merit and  and sharing equallysharing equally. Based on the conflict . Based on the conflict 
areas, we have extracted didactic components that provide the opportunity for delibera-areas, we have extracted didactic components that provide the opportunity for delibera-
tive and critical conversations: tive and critical conversations: empathy with another's perspectiveempathy with another's perspective, , include factual know-include factual know-
ledgeledge, , express and listen to different solutions and to set different solution proposals against express and listen to different solutions and to set different solution proposals against 
each othereach other, , the opportunity to change one's standpointthe opportunity to change one's standpoint, and finally , and finally being able to temporarily being able to temporarily 
take a standtake a stand. In an uncertain and changing world, trying-out and imagining what does . In an uncertain and changing world, trying-out and imagining what does 
not yet is presumed to be significant in education.not yet is presumed to be significant in education.

KeywordsKeywords: Deliberation, Criticism, Sustainable development, Preschool, Drama: Deliberation, Criticism, Sustainable development, Preschool, Drama

IntroduktionIntroduktion

Förskolans undervisning för hållbar utvecklingFörskolans undervisning för hållbar utveckling
Undervisning för hållbar utveckling (UHU) i förskolan har uppmärksammats under Undervisning för hållbar utveckling (UHU) i förskolan har uppmärksammats under 
de senaste tio åren inom forskning, främst i Australien, Sverige och Turkiet (Hede-de senaste tio åren inom forskning, främst i Australien, Sverige och Turkiet (Hede-
falk m.fl., 2014; Somerville & Williams, 2015; Yıldız m.fl., 2021) och även förstärkts i falk m.fl., 2014; Somerville & Williams, 2015; Yıldız m.fl., 2021) och även förstärkts i 
den senaste revideringen av förskolans läroplan (Lpfö 18). Empiriska studier där barn den senaste revideringen av förskolans läroplan (Lpfö 18). Empiriska studier där barn 
aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor är dock få, vilket redan uppmärksammades i en aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor är dock få, vilket redan uppmärksammades i en 
översiktsstudie från 2009 (Davies, 2009). Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuels-översiktsstudie från 2009 (Davies, 2009). Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuels-
son (2021) pekar på behovet av att ta sig förbi en vanemässig traditonell undervisning son (2021) pekar på behovet av att ta sig förbi en vanemässig traditonell undervisning 
och istället ta sikte på ett kollaborativt och kritiskt undersökande av hållbarhets-och istället ta sikte på ett kollaborativt och kritiskt undersökande av hållbarhets-
frågor och hållbarhetsproblem i vardagen. Om förskolläraren strävar efter att agera frågor och hållbarhetsproblem i vardagen. Om förskolläraren strävar efter att agera 
medupptäckare tillsammans med barnen när de utforskar hållbarhetsfrågor kan det medupptäckare tillsammans med barnen när de utforskar hållbarhetsfrågor kan det 
ses i samstämmighet med förskolans ämnesöverskridande tradition. En utforskande ses i samstämmighet med förskolans ämnesöverskridande tradition. En utforskande 
undervisning kan sägas kontrastera en undervisningsstrategi som premierar förut-undervisning kan sägas kontrastera en undervisningsstrategi som premierar förut-
bestämda kunskaper, normer och värden där resultaten är mer eller mindre givna bestämda kunskaper, normer och värden där resultaten är mer eller mindre givna 
(jfr en målrationell undervisning, Nilsson m.fl., 2018). Hållbarhetsfrågorna är som (jfr en målrationell undervisning, Nilsson m.fl., 2018). Hållbarhetsfrågorna är som 
bekant mångfacetterade och utan självklara lösningar. Det är dock lätt att undervis-bekant mångfacetterade och utan självklara lösningar. Det är dock lätt att undervis-
ningen blir normerande, där den vuxne tar alltför stort utrymme på bekostnad av ningen blir normerande, där den vuxne tar alltför stort utrymme på bekostnad av 
barns möjligheter till inflytande (Jickling, 1992). Ett exempel på denna problematik barns möjligheter till inflytande (Jickling, 1992). Ett exempel på denna problematik 
visar sig i Hedefalks (2015) studie där förskolans rådande normer och dominerande visar sig i Hedefalks (2015) studie där förskolans rådande normer och dominerande 
konsensus-diskurs, tenderade att hindra barnen att föra kritiska diskussioner (jfr konsensus-diskurs, tenderade att hindra barnen att föra kritiska diskussioner (jfr 
Mouffe, 2013; Stevenson, 1987). Det behövs alltså fler studier som intresserar sig för Mouffe, 2013; Stevenson, 1987). Det behövs alltså fler studier som intresserar sig för 
att ge barn möjligheter att diskutera och ställa sig kritiska till hållbarhetsproblem (jfr att ge barn möjligheter att diskutera och ställa sig kritiska till hållbarhetsproblem (jfr 
Hedefalk m.fl., 2014; Somerville & Williams, 2015).Hedefalk m.fl., 2014; Somerville & Williams, 2015).
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Att i undervisningen för hållbar utveckling få deliberera och utveckla kritiska reso-Att i undervisningen för hållbar utveckling få deliberera och utveckla kritiska reso-
nemang är angeläget med tanke på hållbarhetsfrågornas komplexitet där både fakta nemang är angeläget med tanke på hållbarhetsfrågornas komplexitet där både fakta 
och värden ingår när ställningstaganden ska göras (Mogensen & Schnack, 2010; Öh-och värden ingår när ställningstaganden ska göras (Mogensen & Schnack, 2010; Öh-
man & Östman, 2019). Eftersom det finns så pass få studier från förskolan på området, man & Östman, 2019). Eftersom det finns så pass få studier från förskolan på området, 
utgår vi från vad Englund (2006) menar karaktäriserar deliberation i undervisnings-utgår vi från vad Englund (2006) menar karaktäriserar deliberation i undervisnings-
sammanhang i skolan. Kortfattat innebär det att föra samtal om ett komplext pro-sammanhang i skolan. Kortfattat innebär det att föra samtal om ett komplext pro-
blem som ofta genererar motstridiga åsikter där olika perspektiv, värden och argu-blem som ofta genererar motstridiga åsikter där olika perspektiv, värden och argu-
ment lyfts fram i ljuset. I dessa samtalsprocesser behöver barnen lyssna på varandra, ment lyfts fram i ljuset. I dessa samtalsprocesser behöver barnen lyssna på varandra, 
utmana varandras och sina egna idéer med den gemensamma ambitionen är att lösa utmana varandras och sina egna idéer med den gemensamma ambitionen är att lösa 
problemet. Englunds (2006) beskrivning av deliberation är i samstämmighet med problemet. Englunds (2006) beskrivning av deliberation är i samstämmighet med 
Parker och Hess (2001) klargörande om att undervisa Parker och Hess (2001) klargörande om att undervisa medmed och  och förför diskussion. Att  diskussion. Att 
olika röster får mötas och ibland brytas mot varandra, ger de unga möjlighet att pröva olika röster får mötas och ibland brytas mot varandra, ger de unga möjlighet att pröva 
att ta ställning i frågan (jfr Mouffe, 2013).att ta ställning i frågan (jfr Mouffe, 2013).

Det finns forskning som kännetecknar kritiska processer i undervisning för håll-Det finns forskning som kännetecknar kritiska processer i undervisning för håll-
bar utveckling i skolan (t.ex. Lundegård & Wickman, 2007; Morgensen & Schnack, bar utveckling i skolan (t.ex. Lundegård & Wickman, 2007; Morgensen & Schnack, 
2010), men forskning om förskolebarns deliberativa, kritiska diskussioner om hållbar-2010), men forskning om förskolebarns deliberativa, kritiska diskussioner om hållbar-
hetsproblem lyser i princip helt med sin frånvaro (Hedefalk m.fl., 2014; Somerville & hetsproblem lyser i princip helt med sin frånvaro (Hedefalk m.fl., 2014; Somerville & 
Williams, 2015). I Tvärånas (2018) studie undersöks hur åttaåringar delibererar kring Williams, 2015). I Tvärånas (2018) studie undersöks hur åttaåringar delibererar kring 
rättvis fördelning av sådant som är angeläget för dem i deras skolvardag. Läraren rättvis fördelning av sådant som är angeläget för dem i deras skolvardag. Läraren 
presenterade initialt tre principer om rättvis fördelning för eleverna; dela lika, dela presenterade initialt tre principer om rättvis fördelning för eleverna; dela lika, dela 
utifrån behov och dela utifrån merit. Barnen fick sedan deliberera om vilken princip utifrån behov och dela utifrån merit. Barnen fick sedan deliberera om vilken princip 
de ansåg var mest relevant och applicerbar, vilket resulterade i ett gemensamt behov de ansåg var mest relevant och applicerbar, vilket resulterade i ett gemensamt behov 
av att förklara och kritiskt undersöka olika argument om fördelningen då eleverna av att förklara och kritiskt undersöka olika argument om fördelningen då eleverna 
inte alltid var överens. I föreliggande artikel bidrar vi med empiriska exempel från inte alltid var överens. I föreliggande artikel bidrar vi med empiriska exempel från 
förskolepraktiken där syftet är att utveckla undervisning med särskilt fokus på deli-förskolepraktiken där syftet är att utveckla undervisning med särskilt fokus på deli-
berativa samtal och barnens möjligheter till att ställa sig kritiska till något angeläget, berativa samtal och barnens möjligheter till att ställa sig kritiska till något angeläget, 
autentiskt hållbarhetsproblem. Att ställa sig kritisk till ett problem innebär att, efter autentiskt hållbarhetsproblem. Att ställa sig kritisk till ett problem innebär att, efter 
deliberation, komma fram till att en lösning anses bättre än alla andra förslag på lös-deliberation, komma fram till att en lösning anses bättre än alla andra förslag på lös-
ningar som övervägts i barngruppen (Hedefalk, 2015). Frågan om resursfördelning tas ningar som övervägts i barngruppen (Hedefalk, 2015). Frågan om resursfördelning tas 
vidare till förskolans undervisning för hållbar utveckling och med hjälp av dramats vidare till förskolans undervisning för hållbar utveckling och med hjälp av dramats 
format undersöker vi hur barnen prövar att leva sig in i och på så sätt närmar sig olika format undersöker vi hur barnen prövar att leva sig in i och på så sätt närmar sig olika 
karaktärers perspektiv. Att deliberera och pröva olika perspektiv torde vara betydel-karaktärers perspektiv. Att deliberera och pröva olika perspektiv torde vara betydel-
sefullt för att kunna ta ställning till hur fördelningen av resurser ska göras.sefullt för att kunna ta ställning till hur fördelningen av resurser ska göras.

‘Lyssna in’ förskolebarns förslag och idéer‘Lyssna in’ förskolebarns förslag och idéer
Forskning inom UHU-området beskriver vikten av att genuint lyssna in ungas tankar Forskning inom UHU-området beskriver vikten av att genuint lyssna in ungas tankar 
och erfarenheter (Halvars, 2021; Öhman & Östman, 2019). När barnen får ta initiativ och erfarenheter (Halvars, 2021; Öhman & Östman, 2019). När barnen får ta initiativ 
och generera idéer, praktiserar de sina demokratiska rättigheter (Pramling Samuels-och generera idéer, praktiserar de sina demokratiska rättigheter (Pramling Samuels-
son & Park, 2017). Något tillspetsat handlar det om intergenerationell rättvisa där son & Park, 2017). Något tillspetsat handlar det om intergenerationell rättvisa där 
demokratiska processer sker demokratiska processer sker ii och  och genomgenom undervisningen (Lundegård & Caiman,  undervisningen (Lundegård & Caiman, 
2019; Öhman & Östman, 2019). Denna form av demokrati tar utgångspunkt i Deweys 2019; Öhman & Östman, 2019). Denna form av demokrati tar utgångspunkt i Deweys 
(1916) idéer om demokrati som livsform och aktualiserar frågor som berör förskollä-(1916) idéer om demokrati som livsform och aktualiserar frågor som berör förskollä-
rarens didaktiska lyssnande till barns röster och förslag. När inflytande-frågan ställs rarens didaktiska lyssnande till barns röster och förslag. När inflytande-frågan ställs 
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på sin spets, innebär det att förskolläraren tar barnens förväntan och intressen som på sin spets, innebär det att förskolläraren tar barnens förväntan och intressen som 
utgångspunkt samt stödjer barnens val, förslag och lösningar (Caiman, 2015; Caiman utgångspunkt samt stödjer barnens val, förslag och lösningar (Caiman, 2015; Caiman 
& Lundegård, 2014). För att få till stånd situerade processer där barnens autentiska & Lundegård, 2014). För att få till stånd situerade processer där barnens autentiska 
frågor sätts i fokus, krävs intoning och lyhördhet. Begreppet ”radical listening” an-frågor sätts i fokus, krävs intoning och lyhördhet. Begreppet ”radical listening” an-
vänds för att särskilt lyfta fram behovet att genom dialog lyssna in barnens röster och vänds för att särskilt lyfta fram behovet att genom dialog lyssna in barnens röster och 
ageranden i undervisningen (Siry m.fl., 2016). Energi och engagemang läggs på att ageranden i undervisningen (Siry m.fl., 2016). Energi och engagemang läggs på att 
förstå barnens meningsskapande och ha tillit till dess värde även om processen tar, förstå barnens meningsskapande och ha tillit till dess värde även om processen tar, 
utifrån den vuxnes perspektiv, en ibland oväntad riktning. Då hållbarhetsfrågorna utifrån den vuxnes perspektiv, en ibland oväntad riktning. Då hållbarhetsfrågorna 
ofta behöver nya angreppssätt och innovativa lösningar bör sannolikt barnens ofta ofta behöver nya angreppssätt och innovativa lösningar bör sannolikt barnens ofta 
överraskande förslag och resonemang vara en tillgång.överraskande förslag och resonemang vara en tillgång.

Att i förskoleundervisningen bibehålla riktning och fokus på mål och syfte utan att Att i förskoleundervisningen bibehålla riktning och fokus på mål och syfte utan att 
för den skull förlora lyssnandet till barnens fascination och förväntan är en svår di-för den skull förlora lyssnandet till barnens fascination och förväntan är en svår di-
daktisk balansakt (Hedefalk m.fl., 2020). När läraren lyckas växla mellan å ena sidan daktisk balansakt (Hedefalk m.fl., 2020). När läraren lyckas växla mellan å ena sidan 
barnets röst och bidrag och å andra sidan utbildningens ansvar för mål och övergri-barnets röst och bidrag och å andra sidan utbildningens ansvar för mål och övergri-
pande syfte, blir själva undervisningsprocessen öppen och i viss mån oförutsägbar. pande syfte, blir själva undervisningsprocessen öppen och i viss mån oförutsägbar. 
Denna process kan ses i linje med idén om en pluralistisk undervisning (Öhman & Denna process kan ses i linje med idén om en pluralistisk undervisning (Öhman & 
Östman, 2019). I en studie undersöks hur lärarstudenter konstruktivt hanterar ovan-Östman, 2019). I en studie undersöks hur lärarstudenter konstruktivt hanterar ovan-
stående didaktiska problematik genom att planera undersökande och utforskande stående didaktiska problematik genom att planera undersökande och utforskande 
aktiviteter (Hedefalk m.fl., 2020). Där positionerar lärarstudenterna inte förskollära-aktiviteter (Hedefalk m.fl., 2020). Där positionerar lärarstudenterna inte förskollära-
ren som norm- och kunskapsexpert, utan planerar för att barn och pedagoger tillsam-ren som norm- och kunskapsexpert, utan planerar för att barn och pedagoger tillsam-
mans konstruerar kunskap mot ett gemensamt syfte. I denna artikel deltar försko-mans konstruerar kunskap mot ett gemensamt syfte. I denna artikel deltar försko-
lebarn i diskussioner om ett komplext hållbarhetsproblem som långt ifrån har givna lebarn i diskussioner om ett komplext hållbarhetsproblem som långt ifrån har givna 
lösningar och svar, där konflikterande, disparata röster (utifrån olika sagokaraktärer) lösningar och svar, där konflikterande, disparata röster (utifrån olika sagokaraktärer) 
bejakas och kommer till uttryck. Barnen får möjlighet att identifiera spänningar och bejakas och kommer till uttryck. Barnen får möjlighet att identifiera spänningar och 
motstridigheter genom att dramatisera sagokaraktärernas olika intressen, begär och motstridigheter genom att dramatisera sagokaraktärernas olika intressen, begär och 
behov. När barnen dramatiserar, får de möjlighet till inflytande över hur de begrän-behov. När barnen dramatiserar, får de möjlighet till inflytande över hur de begrän-
sade resurserna ska fördelas mellan människor och djur.sade resurserna ska fördelas mellan människor och djur.

Fler forskare inom UHU-området påtalar att läraren behöver skapa undervisnings-Fler forskare inom UHU-området påtalar att läraren behöver skapa undervisnings-
situationer där såväl fakta, känslor och värden beaktas (Bengtsson, 2021; Billing & situationer där såväl fakta, känslor och värden beaktas (Bengtsson, 2021; Billing & 
Lundegård, 2019). Hedefalk (2015) visar i empiriska studier från förskolan att det en-Lundegård, 2019). Hedefalk (2015) visar i empiriska studier från förskolan att det en-
dast är under pluralistiska undervisningssituationer, där såväl fakta som värden län-dast är under pluralistiska undervisningssituationer, där såväl fakta som värden län-
kas samman i processen, som det skapas didaktiska förutsättningar för barn att deli-kas samman i processen, som det skapas didaktiska förutsättningar för barn att deli-
berera och ställa olika förslag mot varandra (se också Lundegård & Caiman, 2019). Att berera och ställa olika förslag mot varandra (se också Lundegård & Caiman, 2019). Att 
föra en kritisk diskussion innebär i detta sammanhang att en idé eller en värdering föra en kritisk diskussion innebär i detta sammanhang att en idé eller en värdering 
viktas och ställs mot en annan (Hedefalk, 2015; jfr. Billing & Lundegård, 2019). I syfte viktas och ställs mot en annan (Hedefalk, 2015; jfr. Billing & Lundegård, 2019). I syfte 
att möjliggöra för kritiska diskussioner i förskolan fick förskollärarstudenter skissa på att möjliggöra för kritiska diskussioner i förskolan fick förskollärarstudenter skissa på 
hållbarhetsscenarier som de tyckte var relevanta för förskolebarn att möta (Hedefalk hållbarhetsscenarier som de tyckte var relevanta för förskolebarn att möta (Hedefalk 
m.fl., 2020). Studien resulterade i kreativa idéer om sophantering där, utifrån barns m.fl., 2020). Studien resulterade i kreativa idéer om sophantering där, utifrån barns 
kritiska diskussioner, rostiga konservburkar ibland blev till en skatt för en kråka, kritiska diskussioner, rostiga konservburkar ibland blev till en skatt för en kråka, 
andra gånger en dödsfälla för en ko. Beroende på vilket djur som mötte soporna, blev andra gånger en dödsfälla för en ko. Beroende på vilket djur som mötte soporna, blev 
det möjligt att bejaka och uppmuntra deliberativa resonemang där fakta och vär-det möjligt att bejaka och uppmuntra deliberativa resonemang där fakta och vär-
den fick komma till uttryck (Hedefalk m.fl., 2020). När dissonanser och skillnader i den fick komma till uttryck (Hedefalk m.fl., 2020). När dissonanser och skillnader i 
värderingar får träda fram, kan konsensus-diskursen utmanas och intressekonflikter värderingar får träda fram, kan konsensus-diskursen utmanas och intressekonflikter 
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blottläggas. För lärarstudenterna i studien blev det möjligt att skapa undervisnings-blottläggas. För lärarstudenterna i studien blev det möjligt att skapa undervisnings-
situationer där barnen kunde problematisera när, och för vem, något blir sopor, det situationer där barnen kunde problematisera när, och för vem, något blir sopor, det 
vill säga, intressekonflikterna blev tydliga.vill säga, intressekonflikterna blev tydliga.

Att föreställa sig det som ännu inte finnsAtt föreställa sig det som ännu inte finns
När människan möter mångbottnade problem, exempelvis komplexa hållbarhets-När människan möter mångbottnade problem, exempelvis komplexa hållbarhets-
problem, framhålls värdet av att föreställa sig möjliga alternativ (Dewey, 1925/1958). problem, framhålls värdet av att föreställa sig möjliga alternativ (Dewey, 1925/1958). 
Förmågan att föreställa sig det som ännu inte finns är särskilt betydelsefull när det Förmågan att föreställa sig det som ännu inte finns är särskilt betydelsefull när det 
okända står för dörren. Den imaginära processen kan beskrivas på följande sätt; er-okända står för dörren. Den imaginära processen kan beskrivas på följande sätt; er-
farenheter och stoff blandas till nya kombinationer och hela situationen förändras farenheter och stoff blandas till nya kombinationer och hela situationen förändras 
och transformeras (Garrison, 1997). Annorlunda uttryckt, när vi står inför utmanande och transformeras (Garrison, 1997). Annorlunda uttryckt, när vi står inför utmanande 
problem och våra tidigare vanor inte längre fungerar och kan tillämpas på situationen problem och våra tidigare vanor inte längre fungerar och kan tillämpas på situationen 
och problemet, krävs nya angreppssätt bortom vedertagna handlingsmönster. I sam-och problemet, krävs nya angreppssätt bortom vedertagna handlingsmönster. I sam-
manhanget blir imaginära grepp och prövanden avgörande för att barnen ska kunna manhanget blir imaginära grepp och prövanden avgörande för att barnen ska kunna 
handla på nya, innovativa sätt (Dewey, 1925/1958, s. 220). Att fantisera och föreställa handla på nya, innovativa sätt (Dewey, 1925/1958, s. 220). Att fantisera och föreställa 
sig är dessutom alldeles särskilt betydelsefullt när ambitionen är att utveckla den sig är dessutom alldeles särskilt betydelsefullt när ambitionen är att utveckla den 
mänskliga, etiska kompassen. När inlevelse och omsorg om den andre sätts i fokus mänskliga, etiska kompassen. När inlevelse och omsorg om den andre sätts i fokus 
behöver människan gå utanför sin egen referensram, något som kräver fantiserande behöver människan gå utanför sin egen referensram, något som kräver fantiserande 
och föreställande (Dewey, 1934/1980; Garrison, 1997). När människan möter ett etiskt och föreställande (Dewey, 1934/1980; Garrison, 1997). När människan möter ett etiskt 
dilemma, exempelvis hur gemensamma, ändliga resurser bör och ska fördelas mellan dilemma, exempelvis hur gemensamma, ändliga resurser bör och ska fördelas mellan 
människor (och djur), är följaktligen föreställande en kraftfull resurs.människor (och djur), är följaktligen föreställande en kraftfull resurs.

Att föreställa sig vad det skulle innebära att gå i någon annans skor, gör det möjligt Att föreställa sig vad det skulle innebära att gå i någon annans skor, gör det möjligt 
att utveckla omsorg om den andre och bättre förstå dennes perspektiv, livsvillkor, att utveckla omsorg om den andre och bättre förstå dennes perspektiv, livsvillkor, 
behov och utsatthet. När människan klarar av att föreställa sig det ännu okända kan behov och utsatthet. När människan klarar av att föreställa sig det ännu okända kan 
det vanemässiga handlandet utmanas och nya sätt att handla blir möjligt (jfr Dewey, det vanemässiga handlandet utmanas och nya sätt att handla blir möjligt (jfr Dewey, 
1925/1958).1925/1958).

SyfteSyfte
I denna artikel tar vi utgångspunkt i behovet av att utveckla utbildning som rör barns I denna artikel tar vi utgångspunkt i behovet av att utveckla utbildning som rör barns 
möjligheter till att deliberera och föra kritiska diskussioner runt hållbarhetsproblem. möjligheter till att deliberera och föra kritiska diskussioner runt hållbarhetsproblem. 
Undervisningen är situerad i förskolan, inramad i dramats utforskande format där Undervisningen är situerad i förskolan, inramad i dramats utforskande format där 
samtalsprocesserna kan ta olika vägar. Syftet är tvådelat, att identifiera konfliktom-samtalsprocesserna kan ta olika vägar. Syftet är tvådelat, att identifiera konfliktom-
råden som konstitueras i samtalen samt bidra med didaktiska komponenter som är råden som konstitueras i samtalen samt bidra med didaktiska komponenter som är 
betydelsefulla i undervisningen, specifikt vad gäller att deliberera och föra kritiska betydelsefulla i undervisningen, specifikt vad gäller att deliberera och föra kritiska 
diskussioner om resursfördelning.diskussioner om resursfördelning.

Didaktiska överväganden inför undervisningen i projektetDidaktiska överväganden inför undervisningen i projektet
I den undervisning som planeras i projektet utgår förskollärarna och forskarna från I den undervisning som planeras i projektet utgår förskollärarna och forskarna från 
att deliberation och kritik är viktiga aspekter inom UHU. En målsättning är därför att deliberation och kritik är viktiga aspekter inom UHU. En målsättning är därför 
att barnen ska påverka undervisningsinnehållet i så stor utsträckning som möjligt (jfr att barnen ska påverka undervisningsinnehållet i så stor utsträckning som möjligt (jfr 
Scott & Gough, 2003; Siry m.fl., 2016). Planeringen av undervisningen går i linje med Scott & Gough, 2003; Siry m.fl., 2016). Planeringen av undervisningen går i linje med 
den pluralistiska undervisningstraditionen där läraren strävar efter att lyfta fram den pluralistiska undervisningstraditionen där läraren strävar efter att lyfta fram 
olika röster (jfr Lundegård & Caiman, 2019; Rudsberg & Öhman, 2015). Målet är att olika röster (jfr Lundegård & Caiman, 2019; Rudsberg & Öhman, 2015). Målet är att 



93
Hedefalk m.fl.

forskning om undervisning och lärande  2022: 2 vol. 10

barnen får öva sig på att deliberera potentiella lösningar på värdeladdade frågor där barnen får öva sig på att deliberera potentiella lösningar på värdeladdade frågor där 
olika idéer och förslag kan skapas.olika idéer och förslag kan skapas.

I undervisningen får barnen lyssna till en saga som implicit berör hållbar konsum-I undervisningen får barnen lyssna till en saga som implicit berör hållbar konsum-
tion av äpplen där såväl djur som människor ingår (se bilaga 1; förkortad version av tion av äpplen där såväl djur som människor ingår (se bilaga 1; förkortad version av 
sagan). I sagan läggs en gemensam grund så att barnen kan föra diskussioner runt sagan). I sagan läggs en gemensam grund så att barnen kan föra diskussioner runt 
hållbarhetsproblemet som aktualiseras (jfr Fleer, 2021). Barnen påminns om erfaren-hållbarhetsproblemet som aktualiseras (jfr Fleer, 2021). Barnen påminns om erfaren-
heter de redan har om äpplen och fakta om hur frön gror, näringsämnen som gör att heter de redan har om äpplen och fakta om hur frön gror, näringsämnen som gör att 
äpplen frodas och hur djur på olika sätt kan bidra till att sprida frön och näring. I äpplen frodas och hur djur på olika sätt kan bidra till att sprida frön och näring. I 
sagan ingår en gubbe med ett äppelträd, hans granne och olika djur som är tänkta att sagan ingår en gubbe med ett äppelträd, hans granne och olika djur som är tänkta att 
väcka barnens känslor och stimulera barnen att göra värderingar i diskussionen. För väcka barnens känslor och stimulera barnen att göra värderingar i diskussionen. För 
att ge utrymme för barnens medskapande runt sagan och för att stimulera barnen att ge utrymme för barnens medskapande runt sagan och för att stimulera barnen 
att göra egna värderingar innehåller sagan ett slut där gubben måste välja en karak-att göra egna värderingar innehåller sagan ett slut där gubben måste välja en karak-
tär att dela sina äpplen med. Målet är att genom sagan väcka barnens känslor och tär att dela sina äpplen med. Målet är att genom sagan väcka barnens känslor och 
engagemang, vilket är betydelsefullt om värderingar, som föregåtts av deliberation, engagemang, vilket är betydelsefullt om värderingar, som föregåtts av deliberation, 
ska kunna ställas mot varandra. Syftet med sagan är att öppna upp för diskussioner ska kunna ställas mot varandra. Syftet med sagan är att öppna upp för diskussioner 
kring vilken karaktär som värderas vara en mer hållbar äppelkonsument än någon kring vilken karaktär som värderas vara en mer hållbar äppelkonsument än någon 
annan. Alla karaktärer bidrar på olika sätt till hållbar äppelkonsumtion, så det finns annan. Alla karaktärer bidrar på olika sätt till hållbar äppelkonsumtion, så det finns 
inget rätt slut på sagan. Poängen är att det inte ska finnas ett rätt slut, utan tanken är inget rätt slut på sagan. Poängen är att det inte ska finnas ett rätt slut, utan tanken är 
att barnen får möjlighet att värdera karaktärernas olika handlingar som ett led i att att barnen får möjlighet att värdera karaktärernas olika handlingar som ett led i att 
utveckla sin förmåga att deliberera och ställa sig kritiskt till ett hållbarhetsproblem. utveckla sin förmåga att deliberera och ställa sig kritiskt till ett hållbarhetsproblem. 
När barnen har hört sagan får de dramatisera den, vilket ger barnen en möjlighet att När barnen har hört sagan får de dramatisera den, vilket ger barnen en möjlighet att 
leva sig in i karaktärernas perspektiv (jfr Ödegaard, 2008), något som kan ses i linje leva sig in i karaktärernas perspektiv (jfr Ödegaard, 2008), något som kan ses i linje 
med John Deweys idéer där föreställande och fantiserandet har en betydande roll för med John Deweys idéer där föreställande och fantiserandet har en betydande roll för 
att förstå någon annans perspektiv (Dewey 1934/1980).att förstå någon annans perspektiv (Dewey 1934/1980).

En utmaning för lärarna i föreliggande artikel är att både påminna barnen om att En utmaning för lärarna i föreliggande artikel är att både påminna barnen om att 
skapa ett slut på sagan och samtidigt påminna barnen om att fördelningen av äpp-skapa ett slut på sagan och samtidigt påminna barnen om att fördelningen av äpp-
lena ska göras hållbart. Detta är inte ett vanligt innehåll i förskolans undervisning, lena ska göras hållbart. Detta är inte ett vanligt innehåll i förskolans undervisning, 
tvärtom visar forskning att det är ovanligt att barnen gör egna värderingar och fat-tvärtom visar forskning att det är ovanligt att barnen gör egna värderingar och fat-
tar egna kritiska beslut (jfr Pettersvold, 2015). Förskolebarns förmåga att värdera och tar egna kritiska beslut (jfr Pettersvold, 2015). Förskolebarns förmåga att värdera och 
diskutera fördelning av resurser på ett rättvists sätt uppfattades länge som nästan diskutera fördelning av resurser på ett rättvists sätt uppfattades länge som nästan 
obefintlig (jfr Piaget, 1932). Senare forskning har dock visat att redan vid två års ålder obefintlig (jfr Piaget, 1932). Senare forskning har dock visat att redan vid två års ålder 
gör barn värderingar om rättvis fördelning även om de inte alltid kan verbalisera det gör barn värderingar om rättvis fördelning även om de inte alltid kan verbalisera det 
så tydligt (LoBue m.fl., 2011; Smith m.fl., 2013). Det var alltså en svår utmaning lärarna så tydligt (LoBue m.fl., 2011; Smith m.fl., 2013). Det var alltså en svår utmaning lärarna 
ställdes inför när de skulle genomföra detta undervisningsprojekt.ställdes inför när de skulle genomföra detta undervisningsprojekt.

Material och metodMaterial och metod
Studien som ligger som grund för artikeln är en del i ett fyraårigt projekt vars syfte Studien som ligger som grund för artikeln är en del i ett fyraårigt projekt vars syfte 
är att skapa en didaktisk modell inom UHU för förskolan. Didaktisk modellering är att skapa en didaktisk modell inom UHU för förskolan. Didaktisk modellering 
sker i ett direkt samspel mellan praktik och teori genom en cyklisk process av extra-sker i ett direkt samspel mellan praktik och teori genom en cyklisk process av extra-
hering, mangling och exemplifiering som syftar till att generera empiriskt baserade hering, mangling och exemplifiering som syftar till att generera empiriskt baserade 
komponenter som kan stödja lärares professionella praktik (Ingerman & Wickman, komponenter som kan stödja lärares professionella praktik (Ingerman & Wickman, 
2015; Wickman m.fl. 2018). I denna artikel ingår endast extrahering och mangling, 2015; Wickman m.fl. 2018). I denna artikel ingår endast extrahering och mangling, 
således presenteras inte någon heltäckande didaktisk modell. Vi har arbetat i cykler således presenteras inte någon heltäckande didaktisk modell. Vi har arbetat i cykler 
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där forskare och förskollärare planerade undervisningen tillsammans, förskollärarna där forskare och förskollärare planerade undervisningen tillsammans, förskollärarna 
genomförde undervisningen och sedan diskuterade forskarna och förskollärarna re-genomförde undervisningen och sedan diskuterade forskarna och förskollärarna re-
sultatet av undervisningen och planerade tillsammans för vidare undervisning för att sultatet av undervisningen och planerade tillsammans för vidare undervisning för att 
närma sig de syften som formulerats. På så sätt fortgick projektet där data för artikeln närma sig de syften som formulerats. På så sätt fortgick projektet där data för artikeln 
är hämtat från den tredje cykeln. Sammanlagt genomförs sex möten och fem under-är hämtat från den tredje cykeln. Sammanlagt genomförs sex möten och fem under-
visningstillfällen under cykel tre. En förskollärare och en forskare deltog i alla mo-visningstillfällen under cykel tre. En förskollärare och en forskare deltog i alla mo-
ment och övriga lärare och forskare deltog vid olika reflektionstillfällen (se tabell 1). ment och övriga lärare och forskare deltog vid olika reflektionstillfällen (se tabell 1). 
När undervisningen pågick filmade en forskare med handkamera. Under två tidigare När undervisningen pågick filmade en forskare med handkamera. Under två tidigare 
cykler arbetade barnen med syftet “att bidra till mer hållbar konsumtion” (Caiman cykler arbetade barnen med syftet “att bidra till mer hållbar konsumtion” (Caiman 
m.fl., 2022). Barnen identifierade ett hållbarhetsproblem som involverade överblivna m.fl., 2022). Barnen identifierade ett hållbarhetsproblem som involverade överblivna 
äpplen i och under ett träd utanför förskolan. Problemet kan sägas vara autentiskt för äpplen i och under ett träd utanför förskolan. Problemet kan sägas vara autentiskt för 
barnen i den mening att de ägde det (jfr Öhman & Östman, 2019). Under två terminer barnen i den mening att de ägde det (jfr Öhman & Östman, 2019). Under två terminer 
fick barnen arbeta med problemet genom att bland annat förmedla sina idéer om hur fick barnen arbeta med problemet genom att bland annat förmedla sina idéer om hur 
allmänheten bör agera i frågan om hur äpplena skulle nyttjas. De tillverkade också allmänheten bör agera i frågan om hur äpplena skulle nyttjas. De tillverkade också 
containers för de äpplen som människorna ratade. På olika kreativa sätt lockade bar-containers för de äpplen som människorna ratade. På olika kreativa sätt lockade bar-
nen djur till sina specialdesignade containers så att fallfrukten sinnrikt togs om hand nen djur till sina specialdesignade containers så att fallfrukten sinnrikt togs om hand 
(Caiman m.fl., 2022). Genom hela projektet fanns en implicit kritik mot att de vuxna (Caiman m.fl., 2022). Genom hela projektet fanns en implicit kritik mot att de vuxna 
ej ansågs vara resursvisa det vill säga tog vara på den frukt som fanns i närmiljön. ej ansågs vara resursvisa det vill säga tog vara på den frukt som fanns i närmiljön. 
Kritiken, i termer av att ställa olika handlingar mot varandra, togs inte upp explicit Kritiken, i termer av att ställa olika handlingar mot varandra, togs inte upp explicit 
under diskussionerna. Fokus låg snarare på att barnen gick till konkret handling och under diskussionerna. Fokus låg snarare på att barnen gick till konkret handling och 
skapade många kreativa förslag på lösningar. Föreliggande studie koncentrerar sig på skapade många kreativa förslag på lösningar. Föreliggande studie koncentrerar sig på 
cykel 3 där vi specifikt fokuserat på undervisningssituationer där barn får möjlighet cykel 3 där vi specifikt fokuserat på undervisningssituationer där barn får möjlighet 
att deliberera för att landa i en egen kritisk slutsats.att deliberera för att landa i en egen kritisk slutsats.

Tabell 1Tabell 1

Presentation av samarbetet mellan förskollärare och forskare samt översikt av datainsamling i Presentation av samarbetet mellan förskollärare och forskare samt översikt av datainsamling i 
cykel 3.cykel 3.

Cykel 3, november 2020 Aktiviteter 

Två forskare och fem lärare samarbetar 
med planering av undervisning för hållbar 
konsumtion. 

Ett möte med ljudinspelning av gruppdiskussionen. 
 
60 minuter transkriberade. 

Tre lärare genomför undervisningen. 
Greta medverkar vid alla tillfällen, Gabriella 
vid två och Ronja en gång. 
En grupp barn medverkar (5 st).  

Fem undervisningstillfällen med barnen från cykel 2. 
Dramatisering av hållbar konsumtion av äpplen. 
  
57 minuter transkriberade videosekvenser. 

Reflekterande möten efter varje aktivitet 
mellan de undervisande lärarna och en av 
forskarna.  

Fem korta (10-20 min) diskussioner om den 
genomförda undervisningen och hur den kan 
utvecklas. 
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AnalysförfarandeAnalysförfarande
Vi utgår från ett pragmatiskt perspektiv på lärande för att undersöka den mening som Vi utgår från ett pragmatiskt perspektiv på lärande för att undersöka den mening som 
skapas i de diskussioner som pågår i undervisningen (Wickman & Östman, 2002). I skapas i de diskussioner som pågår i undervisningen (Wickman & Östman, 2002). I 
ett första steg använder vi Praktiskt Epistemologisk Analys (PEA) för att analysera den ett första steg använder vi Praktiskt Epistemologisk Analys (PEA) för att analysera den 
mening som konstitueras. Vi använder de analystiska begreppen; möte, mellanrum, mening som konstitueras. Vi använder de analystiska begreppen; möte, mellanrum, 
stå fast och relation (Wickman & Östman, 2002) där mötet är den situation barnen stå fast och relation (Wickman & Östman, 2002) där mötet är den situation barnen 
befinner sig. Kort kan vi konstatera att de befinner sig i en förskolekontext där de dra-befinner sig. Kort kan vi konstatera att de befinner sig i en förskolekontext där de dra-
matiserar en saga och delibererar om sagans slut. Mellanrum uppstår hela tiden under matiserar en saga och delibererar om sagans slut. Mellanrum uppstår hela tiden under 
samtalsprocesser och vanligt är att mellanrum uppstår när förskolläraren ställer frå-samtalsprocesser och vanligt är att mellanrum uppstår när förskolläraren ställer frå-
gor av olika slag. Mellanrum identifieras tydligast när barnen visar tveksamheter över gor av olika slag. Mellanrum identifieras tydligast när barnen visar tveksamheter över 
vad som sägs i samtalen. När Rebecka exempelvis säger ”För då kanske han tänker att vad som sägs i samtalen. När Rebecka exempelvis säger ”För då kanske han tänker att 
jag kanske inte behöver så många äpplen” visar uttrycket ”kanske” en viss tvekan, hon jag kanske inte behöver så många äpplen” visar uttrycket ”kanske” en viss tvekan, hon 
uttrycker en osäkerhet över hur mycket äpplen en gubbe kan behöva – ett mellanrum uttrycker en osäkerhet över hur mycket äpplen en gubbe kan behöva – ett mellanrum 
uppdagas. Mellanrummet behöver nu fyllas så att samtalsprocessen och meningsska-uppdagas. Mellanrummet behöver nu fyllas så att samtalsprocessen och meningsska-
pandet kan fortskrida. Mellanrummet fylls genom att relationer knyts till det som står pandet kan fortskrida. Mellanrummet fylls genom att relationer knyts till det som står 
fast i samtalet. Det som står fast i samtalet, som är begripligt och rimligt för de som fast i samtalet. Det som står fast i samtalet, som är begripligt och rimligt för de som 
deltar, är att det finns många äpplen i gubbens träd och att det finns andra karaktärer i deltar, är att det finns många äpplen i gubbens träd och att det finns andra karaktärer i 
sagan som inte har några äpplen men gärna vill ta del av gubbens äpplen. Rebecka fyl-sagan som inte har några äpplen men gärna vill ta del av gubbens äpplen. Rebecka fyl-
ler mellanrummet genom att inta gubbens position och knyter relationer mellan det ler mellanrummet genom att inta gubbens position och knyter relationer mellan det 
som står fast: att dela med sig till något annat som står fast: att det finns många äpplen som står fast: att dela med sig till något annat som står fast: att det finns många äpplen 
och ytterligare något som står fast: att de övriga karaktärerna i sagan vill ha äpplen. och ytterligare något som står fast: att de övriga karaktärerna i sagan vill ha äpplen. 
Relationerna knyter alltså samman det som står fast och överbrygger mellanrummet. Relationerna knyter alltså samman det som står fast och överbrygger mellanrummet. 
Mellanrummet fylls med handlingsförslaget ”dela med sig”. I ett andra analyssteg Mellanrummet fylls med handlingsförslaget ”dela med sig”. I ett andra analyssteg 
fokuseras mellanrummen och de relationer som skapas i barnens samtal som berör fokuseras mellanrummen och de relationer som skapas i barnens samtal som berör 
hållbar äppelkonsumtion. Det är vad mellanrummen öppnar upp för, som i detta steg hållbar äppelkonsumtion. Det är vad mellanrummen öppnar upp för, som i detta steg 
omformuleras till deliberativa frågor (DEQs) (Billing & Lundegård, 2019; Lundegård & omformuleras till deliberativa frågor (DEQs) (Billing & Lundegård, 2019; Lundegård & 
Wickman 2007; 2012). I samtalet håller barnet med om det som sägs eller så kan bar-Wickman 2007; 2012). I samtalet håller barnet med om det som sägs eller så kan bar-
net välja ett motsatt alternativ och till exempel föreslå att en annan karaktär i sagan net välja ett motsatt alternativ och till exempel föreslå att en annan karaktär i sagan 
ska få äpplena. Det som sägs kan alltså göra skillnad på så sätt att meningsskapandet ska få äpplena. Det som sägs kan alltså göra skillnad på så sätt att meningsskapandet 
kan ta en ny väg och påverka vilka handlingar som blir relevanta i dramat. Följaktligen kan ta en ny väg och påverka vilka handlingar som blir relevanta i dramat. Följaktligen 
kan barnen deliberera om en mängd olika handlingsvägar och kritiskt diskutera hur kan barnen deliberera om en mängd olika handlingsvägar och kritiskt diskutera hur 
äpplena bör konsumeras. Vi grupperar de DEQs som hanterar ett liknande innehåll äpplena bör konsumeras. Vi grupperar de DEQs som hanterar ett liknande innehåll 
i konfliktområden. Exempelvis grupperades DEQs inom konfliktområdet ”behovsan-i konfliktområden. Exempelvis grupperades DEQs inom konfliktområdet ”behovsan-
passad fördelning” utifrån uttalanden om att gubben inte behöver alla äpplen i äppel-passad fördelning” utifrån uttalanden om att gubben inte behöver alla äpplen i äppel-
trädet i kombination med uttalanden om att kalven behöver mat eftersom att mjölken trädet i kombination med uttalanden om att kalven behöver mat eftersom att mjölken 
har sinat. Konfliktområdet handlar således om olika karaktärers olika behov och om har sinat. Konfliktområdet handlar således om olika karaktärers olika behov och om 
vem som anses ha det största behovet. Rebeckas förslag att de ska ”dela med sig” i det vem som anses ha det största behovet. Rebeckas förslag att de ska ”dela med sig” i det 
första analyssteget, öppnar i den andra analyssteget då DEQs upp för att deliberera om första analyssteget, öppnar i den andra analyssteget då DEQs upp för att deliberera om 
vem gubben ska dela med sig till i relation till vem som är i störst behov av äpplena. vem gubben ska dela med sig till i relation till vem som är i störst behov av äpplena. 
Han bör dela med sig men kanske inte till alla utan till någon speciell, det vill säga den Han bör dela med sig men kanske inte till alla utan till någon speciell, det vill säga den 
med störst behov. Konfliktområdena visar när det under deliberationen blir möjligt för med störst behov. Konfliktområdena visar när det under deliberationen blir möjligt för 
barnen i sina roller att tycka olika, det vill säga att de blir möjligt att ställa sig kritisk barnen i sina roller att tycka olika, det vill säga att de blir möjligt att ställa sig kritisk 
till vilken lösning som barnen anser vara mest hållbar.till vilken lösning som barnen anser vara mest hållbar.
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De två första analysstegen innefattar extraheringsprocessen där preliminära kom-De två första analysstegen innefattar extraheringsprocessen där preliminära kom-
ponenter identifieras, i det här fallet som konfliktområden. Genom en efterföljande ponenter identifieras, i det här fallet som konfliktområden. Genom en efterföljande 
mangling, i relation till tidigare forskning och förskollärares och forskares erfarenhe-mangling, i relation till tidigare forskning och förskollärares och forskares erfarenhe-
ter, berikas och omformas komponenterna på så sätt att det produceras ny kunskap ter, berikas och omformas komponenterna på så sätt att det produceras ny kunskap 
utöver det som kunde utvinnas ur extraheringsprocessen (jfr Karlström & Hamza, utöver det som kunde utvinnas ur extraheringsprocessen (jfr Karlström & Hamza, 
2021). Här beskrivs de som didaktiska komponenter betydelsefulla för undervisning 2021). Här beskrivs de som didaktiska komponenter betydelsefulla för undervisning 
för deliberation och kritiska samtalsprocesser. Dessa kan i sin tur tjäna i det didak-för deliberation och kritiska samtalsprocesser. Dessa kan i sin tur tjäna i det didak-
tiska arbetet att möjliggöra för deliberation och kritiska samtal i förskolan.tiska arbetet att möjliggöra för deliberation och kritiska samtal i förskolan.

ResultatResultat
Vi har strukturerat resultatdelen genom att först beskriva de identifierade konflikt-Vi har strukturerat resultatdelen genom att först beskriva de identifierade konflikt-
områden som konstitueras i samtalen när sagan dramatiseras. Det finns inte utrym-områden som konstitueras i samtalen när sagan dramatiseras. Det finns inte utrym-
me att redovisa alla diskussioner som genomfördes under projektet, varför vi har valt me att redovisa alla diskussioner som genomfördes under projektet, varför vi har valt 
att redovisa representativa exempel av korta transkriberingar som är extraherade till att redovisa representativa exempel av korta transkriberingar som är extraherade till 
fyra konfliktområden. Dessa konfliktområden framträdde i deliberationen: fyra konfliktområden. Dessa konfliktområden framträdde i deliberationen: behovsan-behovsan-
passadpassad  fördelningfördelning, , resursvis fördelningresursvis fördelning, , fördelning utifrån meritfördelning utifrån merit och  och att dela likaatt dela lika. Efter . Efter 
att vi redovisat konfliktområdena beskrivs de didaktiska komponenter som blir be-att vi redovisat konfliktområdena beskrivs de didaktiska komponenter som blir be-
tydelsefulla för att möjliggöra för deliberation och kritiska samtal i undervisningen.tydelsefulla för att möjliggöra för deliberation och kritiska samtal i undervisningen.

Figur 1Figur 1

Barnen dramatiserar sagan.Barnen dramatiserar sagan.

Konfliktområden som konstitueras i samtalenKonfliktområden som konstitueras i samtalen

Behovsanpassad fördelning av äpplen – vem behöver äpplena mest?Behovsanpassad fördelning av äpplen – vem behöver äpplena mest?

Under den andra läsningen av sagan pratar barnen och förskolläraren om vilka behov Under den andra läsningen av sagan pratar barnen och förskolläraren om vilka behov 
karaktärerna kan tänkas ha och hur dessa påverkar beslutet om vem som ska få dela karaktärerna kan tänkas ha och hur dessa påverkar beslutet om vem som ska få dela 
äpplen med surgubben. Deltar denna dag gör lärare Greta och fem barn: Rebecka, äpplen med surgubben. Deltar denna dag gör lärare Greta och fem barn: Rebecka, 
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Glenn, Rakel, Ralf och Raja. Sagan är berättad fram till att äpplena har trillat ner på Glenn, Rakel, Ralf och Raja. Sagan är berättad fram till att äpplena har trillat ner på 
marken och i det första excerptet nedan delibererar barn och läraren om vem surgub-marken och i det första excerptet nedan delibererar barn och läraren om vem surgub-
ben ska dela sina äpplen med. Läraren intar surgubbens roll och säger att han inte vill ben ska dela sina äpplen med. Läraren intar surgubbens roll och säger att han inte vill 
dela med sig till någon och tillsammans skojar de vidare om hur djuren och surgub-dela med sig till någon och tillsammans skojar de vidare om hur djuren och surgub-
ben gnabbas om äpplena. Rebecka bryter av och säger ”snåltanten”. Förskolläraren ben gnabbas om äpplena. Rebecka bryter av och säger ”snåltanten”. Förskolläraren 
hänger med på noterna:hänger med på noterna:

1. Förskolläraren Greta: Varför ska han ge äpplen till snåltanten då?1. Förskolläraren Greta: Varför ska han ge äpplen till snåltanten då?

2. Rebecka: För då kanske han tänker att jag kanske inte behöver så många äpplen. Jag 2. Rebecka: För då kanske han tänker att jag kanske inte behöver så många äpplen. Jag 
kan dela med mig till allihop.kan dela med mig till allihop.

3. Förskolläraren Greta: Förstår han det när han får tänka lite? Tror du det?3. Förskolläraren Greta: Förstår han det när han får tänka lite? Tror du det?

4. Rebecka: Ja4. Rebecka: Ja

AnalysAnalys

I mötet öppnas ett mellanrum, synligt i förskollärarens fråga, för barnen att fylla, vil-I mötet öppnas ett mellanrum, synligt i förskollärarens fråga, för barnen att fylla, vil-
ket berör vilket skäl det finns till att ge bort äpplen till snåltanten (rad 1). När Rebecka ket berör vilket skäl det finns till att ge bort äpplen till snåltanten (rad 1). När Rebecka 
ställer sig i surgubbens position knyts en rad relationer: “Jag kanske inte behöver så ställer sig i surgubbens position knyts en rad relationer: “Jag kanske inte behöver så 
många äpplen” och “Jag kan dela med mig till allihop” (rad 2). Ytterligare ett mellan-många äpplen” och “Jag kan dela med mig till allihop” (rad 2). Ytterligare ett mellan-
rum uppstår i rad 3 när förskolläraren undrar om han kan komma fram till ett svar rum uppstår i rad 3 när förskolläraren undrar om han kan komma fram till ett svar 
och bjuder in till reflektion i frågan “Förstår han det när han får tänka lite”. Rebecka och bjuder in till reflektion i frågan “Förstår han det när han får tänka lite”. Rebecka 
fyller mellanrummet med sitt yttrande “Ja” (rad 4), om surgubben tänker lite så kom-fyller mellanrummet med sitt yttrande “Ja” (rad 4), om surgubben tänker lite så kom-
mer han fram till att han inte behöver alla äpplen.mer han fram till att han inte behöver alla äpplen.

Konfliktområdet som visar sig i dramat behandlar surgubbens behov av äpplen (el-Konfliktområdet som visar sig i dramat behandlar surgubbens behov av äpplen (el-
ler inte). Det val som uppdagas belyser omständigheter som barnen i sina roller kan ler inte). Det val som uppdagas belyser omständigheter som barnen i sina roller kan 
tycka olika om vad gäller frågan om surgubben behöver alla äpplen, några äpplen tycka olika om vad gäller frågan om surgubben behöver alla äpplen, några äpplen 
eller inga äpplen alls. Om han inte behöver samtliga äpplen, ska surgubben då dela eller inga äpplen alls. Om han inte behöver samtliga äpplen, ska surgubben då dela 
med sig till alla andra i sagan eller bör han dela med sig till någon särskild karaktär med sig till alla andra i sagan eller bör han dela med sig till någon särskild karaktär 
i sagan? I dramatiseringen blir det möjligt att leva sig in i surgubbens situation. En i sagan? I dramatiseringen blir det möjligt att leva sig in i surgubbens situation. En 
snabb förflyttning sker i dramat, från individ till kollektiv när äpplena ska fördelas snabb förflyttning sker i dramat, från individ till kollektiv när äpplena ska fördelas 
(rad 2). Alla karaktärer i sagan har behov av resursen där ingen av sagofigurerna får (rad 2). Alla karaktärer i sagan har behov av resursen där ingen av sagofigurerna får 
privilegierad ställning. Förmodligen låter gubben, efter viss tankemöda, resurserna privilegierad ställning. Förmodligen låter gubben, efter viss tankemöda, resurserna 
räcka till alla i sagan.räcka till alla i sagan.

Vid den fjärde läsningen dramatiseras sagan igen och behovsfrågan aktualiseras Vid den fjärde läsningen dramatiseras sagan igen och behovsfrågan aktualiseras 
ännu en gång. Förskollärarna Greta och Gabriella och fyra barn deltar; Glenn, Re-ännu en gång. Förskollärarna Greta och Gabriella och fyra barn deltar; Glenn, Re-
becka, Raja och Rakel. När vi kliver in i dramat uppmuntrar lärarna denna gång bar-becka, Raja och Rakel. När vi kliver in i dramat uppmuntrar lärarna denna gång bar-
nen att pröva och leva sig in i älgfamiljens liv.nen att pröva och leva sig in i älgfamiljens liv.

5. Förskollärare Greta: Rebecka, har du någon idé om varför älgarna tycker att de ska få 5. Förskollärare Greta: Rebecka, har du någon idé om varför älgarna tycker att de ska få 
äpplena?äpplena?

6. Rebecka: Ja, för att mata kalven.6. Rebecka: Ja, för att mata kalven.

7. Förskolläraren Greta: Mata kalven, ja, precis.7. Förskolläraren Greta: Mata kalven, ja, precis.

8. Rebecka: Det går ju inte, för det är slut på mjölk.8. Rebecka: Det går ju inte, för det är slut på mjölk.
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Analys

Förskolläraren frågar “varför älgarna… ska få äpplen”, vilket skapar ett mellanrum Förskolläraren frågar “varför älgarna… ska få äpplen”, vilket skapar ett mellanrum 
som barnen bjuds in att fylla (rad 5). Mellanrummet indentiferas i tvekandet som rör som barnen bjuds in att fylla (rad 5). Mellanrummet indentiferas i tvekandet som rör 
om älgarna behöver äpplen eller inte. Rebecka sluter an och knyter en relation mellan om älgarna behöver äpplen eller inte. Rebecka sluter an och knyter en relation mellan 
”älgarna” och att ”mata kalven” (rad 5 och 6). Rebecka fortsätter och knyter ytterligare ”älgarna” och att ”mata kalven” (rad 5 och 6). Rebecka fortsätter och knyter ytterligare 
en relation mellan ”det går inte” och ”det är slut på mjölk” (rad 8). Behovet är inte ut-en relation mellan ”det går inte” och ”det är slut på mjölk” (rad 8). Behovet är inte ut-
talat i dramat men värderingen “det går ju inte” implicerar att det är viktigt att kalven talat i dramat men värderingen “det går ju inte” implicerar att det är viktigt att kalven 
får mjölk. Kalven behöver mat och äpplena kan mätta kalven och ersätta mjölken.får mjölk. Kalven behöver mat och äpplena kan mätta kalven och ersätta mjölken.

Den konflikt om behov som visar sig och det val som uppdagas då barnen drama-Den konflikt om behov som visar sig och det val som uppdagas då barnen drama-
tiserar belyser även här omständigheter som barnen kan tycka olika om. I skenet av tiserar belyser även här omständigheter som barnen kan tycka olika om. I skenet av 
analysen träder behovsfrågor fram och dessa behöver värderas. Behöver kalven äpp-analysen träder behovsfrågor fram och dessa behöver värderas. Behöver kalven äpp-
lena mest? Behöver alla älgarna äpplen? Finns någon annan karaktär som behöver lena mest? Behöver alla älgarna äpplen? Finns någon annan karaktär som behöver 
äpplena mer? I dramatiserandet blir det möjligt att leva sig in i älgarnas situation och äpplena mer? I dramatiserandet blir det möjligt att leva sig in i älgarnas situation och 
den utsatta kalven då mjölken sinar. Hela älgfamiljen i sagan har behov av resursen den utsatta kalven då mjölken sinar. Hela älgfamiljen i sagan har behov av resursen 
men älgkalven får en privilegierad ställning när Rebecka temporärt tar ställning i men älgkalven får en privilegierad ställning när Rebecka temporärt tar ställning i 
sagan och fattar ett beslut. Kritiken innebär att kalvens behov ställs mot kon och sagan och fattar ett beslut. Kritiken innebär att kalvens behov ställs mot kon och 
tjurens, där omsorg om kalven prioriteras högst.tjurens, där omsorg om kalven prioriteras högst.

Resursvis fördelning av äpplena - hur säkras resursen för framtida konsumtion?Resursvis fördelning av äpplena - hur säkras resursen för framtida konsumtion?

Samtalsprocessen fortsätter i dramat där surgubben återigen står inför dilemmat Samtalsprocessen fortsätter i dramat där surgubben återigen står inför dilemmat 
med hur äpplena ska fördelas. Dramat tar en ny vändning då barnen delibererar om med hur äpplena ska fördelas. Dramat tar en ny vändning då barnen delibererar om 
att säkra äppelresursen. Två förskollärare deltar: Greta och Gabriella och fyra barn: att säkra äppelresursen. Två förskollärare deltar: Greta och Gabriella och fyra barn: 
Glenn, Rebecka, Raja och Rakel. Förskolläraren Greta uttrycker en önskan om att Glenn, Rebecka, Raja och Rakel. Förskolläraren Greta uttrycker en önskan om att 
barnen även denna gång ska komma fram till ett beslut om vem som ska få äpplena.barnen även denna gång ska komma fram till ett beslut om vem som ska få äpplena.

9. Förskolläraren: Men vem ska gubben välja nu då?9. Förskolläraren: Men vem ska gubben välja nu då?

10. Rebecka: Kaninerna!10. Rebecka: Kaninerna!

11. Förskolläraren: Kaninerna? Varför ska han välja kaninerna? Nu får du påminna mig igen.11. Förskolläraren: Kaninerna? Varför ska han välja kaninerna? Nu får du påminna mig igen.

12. Rebecka: För kärnorna! För kärnorna!12. Rebecka: För kärnorna! För kärnorna!

13. Förskolläraren: För kärnorna?13. Förskolläraren: För kärnorna?

14. Rebecka: Ja, så att det kommer nya äppelträd!14. Rebecka: Ja, så att det kommer nya äppelträd!

Analys

När läraren ställer en explicit fråga på rad 9 öppnas ett mellanrum för barnen att fyl-När läraren ställer en explicit fråga på rad 9 öppnas ett mellanrum för barnen att fyl-
la, vilket återigen berör vilken sagokaraktär som ska få ta del av äpplena. Mellanrum-la, vilket återigen berör vilken sagokaraktär som ska få ta del av äpplena. Mellanrum-
met sluts genom att Rebecka knyter relationer mellan att “välja” och “kaninerna” (rad met sluts genom att Rebecka knyter relationer mellan att “välja” och “kaninerna” (rad 
9 och 10) och “äppelkärnor” (rad 12). Rebecka utvecklar argumentationen ytterligare 9 och 10) och “äppelkärnor” (rad 12). Rebecka utvecklar argumentationen ytterligare 
genom att knyta ännu en relation mellan ”äppelkärnor” och ”äppelträd” (rad 13 och genom att knyta ännu en relation mellan ”äppelkärnor” och ”äppelträd” (rad 13 och 
14). I dramat argumenterar och motiverar Rebecka varför kaninerna är ett resursvist 14). I dramat argumenterar och motiverar Rebecka varför kaninerna är ett resursvist 
val för gubben - i sagan äter kaninerna äpplen och bajsar sedan ut äppelkärnor på val för gubben - i sagan äter kaninerna äpplen och bajsar sedan ut äppelkärnor på 
gubbens gräsmatta som kan gro och bli nya äppelträd. På så sätt säkras resursen även gubbens gräsmatta som kan gro och bli nya äppelträd. På så sätt säkras resursen även 
för framtiden.för framtiden.
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Konfliktområdet som visar sig här, handlar om vilken fördelning som är mest re-Konfliktområdet som visar sig här, handlar om vilken fördelning som är mest re-
sursvis (eller inte) för surgubben. I skenet av analysen träder en fråga om att säkra sursvis (eller inte) för surgubben. I skenet av analysen träder en fråga om att säkra 
resursen fram: är ny produktion av äppelträd viktigt (eller inte). I dramat delibererar resursen fram: är ny produktion av äppelträd viktigt (eller inte). I dramat delibererar 
barnen och tar ställning, äpplena ska ges till kaninerna. När kaninerna får ta del av barnen och tar ställning, äpplena ska ges till kaninerna. När kaninerna får ta del av 
äppelresursen sprids frön och nya träd kan växa - den ekologiska dimensionen träder äppelresursen sprids frön och nya träd kan växa - den ekologiska dimensionen träder 
fram. Denna gång är det inte kaninernas behov som tas i beaktande. Barnen synlig-fram. Denna gång är det inte kaninernas behov som tas i beaktande. Barnen synlig-
gör ett ekologiskt samband där en försörjande ekosystemtjänst prioriteras i dramat. gör ett ekologiskt samband där en försörjande ekosystemtjänst prioriteras i dramat. 
Det blir därmed ekologiskt resursvist för gubben att säkerställa produktion av äpplen Det blir därmed ekologiskt resursvist för gubben att säkerställa produktion av äpplen 
för framtida konsumtion.för framtida konsumtion.

Fördelning av äpplen utifrån merit - vem förtjänar resursen?Fördelning av äpplen utifrån merit - vem förtjänar resursen?

Vid flera tillfällen pågår diskussioner i dramat som berör vem som förtjänar och kva-Vid flera tillfällen pågår diskussioner i dramat som berör vem som förtjänar och kva-
lificerar sig att få ta del av äppelresursen (första, fjärde och femte tillfället). Första lificerar sig att få ta del av äppelresursen (första, fjärde och femte tillfället). Första 
gången som deliberation om vem i sagan som meriterar sig, deltar fyra barn: Rebecka, gången som deliberation om vem i sagan som meriterar sig, deltar fyra barn: Rebecka, 
Glenn, Rakel, Ralf och läraren Greta. Att snåltanten i sagan ogenerat äter upp alla sina Glenn, Rakel, Ralf och läraren Greta. Att snåltanten i sagan ogenerat äter upp alla sina 
hallon själv under sommaren och sedan kastar lystna blickar på surgubbens äpplen hallon själv under sommaren och sedan kastar lystna blickar på surgubbens äpplen 
under hösten, engagerar barnen.under hösten, engagerar barnen.

15. Förskollärare Greta: Ska han äta upp alla själv, eller ska han ge bort några äpplen?15. Förskollärare Greta: Ska han äta upp alla själv, eller ska han ge bort några äpplen?

16. Rebecka: Nej, kommer han säga. Han kommer inte ge bort några.16. Rebecka: Nej, kommer han säga. Han kommer inte ge bort några.

17. Förskollärare Greta: Ska snåltanten få?17. Förskollärare Greta: Ska snåltanten få?

18. Rebecka: Nej, han (surgubben) fick inga av snåltanten.18. Rebecka: Nej, han (surgubben) fick inga av snåltanten.

Här avslutas plötsligt diskussionen om snåltanten och innehållet flyttas över till andra karaktä-Här avslutas plötsligt diskussionen om snåltanten och innehållet flyttas över till andra karaktä-
rer. Efter några minuter är de dock tillbaka i att överväga snåltanten som mottagare av rer. Efter några minuter är de dock tillbaka i att överväga snåltanten som mottagare av 
äpplena.äpplena.

19. förskollärare Greta: De finns ju en person här, som bara har ruttna, gamla, torkade hal-19. förskollärare Greta: De finns ju en person här, som bara har ruttna, gamla, torkade hal-
lon.lon.

20. Rakel: Snåltanten!20. Rakel: Snåltanten!

21. Förskollärare Greta: Snåltanten ja. Snälla gubben, jag vill väldigt gärna, jag kan ta några 21. Förskollärare Greta: Snåltanten ja. Snälla gubben, jag vill väldigt gärna, jag kan ta några 
äpplen. Ja, jag, ja mina hallon är slut.äpplen. Ja, jag, ja mina hallon är slut.

22. Raja: Säg nej!22. Raja: Säg nej!

23. Förskollärare Greta: Ska han säga nej, gubben?23. Förskollärare Greta: Ska han säga nej, gubben?

24. Raja: Nej!24. Raja: Nej!

Analys

Raja och Rakel etablerar en rad relationer till i lärarens två frågor (15 och 17) om hur Raja och Rakel etablerar en rad relationer till i lärarens två frågor (15 och 17) om hur 
äpplena ska fördelas. Relationerna sluter mellanrummet om hur fördelningen bör gå äpplena ska fördelas. Relationerna sluter mellanrummet om hur fördelningen bör gå 
till – inga äpplen ska ges till snåltanten. Då surtanten inte delade med sig av sina hal-till – inga äpplen ska ges till snåltanten. Då surtanten inte delade med sig av sina hal-
lon, ska hon inte heller få några äpplen. Läraren lever sig in i snåltantens liv och ber lon, ska hon inte heller få några äpplen. Läraren lever sig in i snåltantens liv och ber 
om äpplen (21) varvid Raja ställer sig i gubbens skor och uttrycker “Säg nej” (rad 22). om äpplen (21) varvid Raja ställer sig i gubbens skor och uttrycker “Säg nej” (rad 22). 
Raja låter sig inte bevekas i sitt beslut om äppelfördelningen. Förskolläraren ställer Raja låter sig inte bevekas i sitt beslut om äppelfördelningen. Förskolläraren ställer 
frågan “ska han säga nej, gubben?”, ett mellanrum som direkt sluts av Rajas bekräf-frågan “ska han säga nej, gubben?”, ett mellanrum som direkt sluts av Rajas bekräf-
tande svar i rad 24 “Nej”. Surgubben viker inte en tum när Raja lever sig in i rollen.tande svar i rad 24 “Nej”. Surgubben viker inte en tum när Raja lever sig in i rollen.
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Konfliktområdet som visar sig i dramat runt äppelfördelningen rör om karaktären Konfliktområdet som visar sig i dramat runt äppelfördelningen rör om karaktären 
kvalificerar sig som mottagare (eller inte). Det val som uppdagas belyser omständig-kvalificerar sig som mottagare (eller inte). Det val som uppdagas belyser omständig-
heter som barnen i sina roller kan tycka olika om. Är det rimligt att dela med sig av en heter som barnen i sina roller kan tycka olika om. Är det rimligt att dela med sig av en 
resurs utan att få något tillbaka? Förtjänar man att ta emot resurser när man har eller resurs utan att få något tillbaka? Förtjänar man att ta emot resurser när man har eller 
har haft egna? Finns krav på ömsesidighet eller inte? I deliberationen ställs den snåla har haft egna? Finns krav på ömsesidighet eller inte? I deliberationen ställs den snåla 
tantens ovilja i att dela med sig av sina hallon mot surgubbens möjliga generositet tantens ovilja i att dela med sig av sina hallon mot surgubbens möjliga generositet 
att dela med sig av sina äpplen. I dramatiserandet blir det möjligt att pröva om sur-att dela med sig av sina äpplen. I dramatiserandet blir det möjligt att pröva om sur-
tanten förtjänar äppelresursen då hennes egen hallonresurs är slut. Kritiken landar i tanten förtjänar äppelresursen då hennes egen hallonresurs är slut. Kritiken landar i 
en begäran i form av motprestation (dela hallonresursen), en premiss som gäller för en begäran i form av motprestation (dela hallonresursen), en premiss som gäller för 
surtanten. Det är byteslogik (jfr rad 18) som gäller när resurserna står på spel.surtanten. Det är byteslogik (jfr rad 18) som gäller när resurserna står på spel.

Fördela lika - bör alla få del av resursen?Fördela lika - bör alla få del av resursen?

Barnen återkommer ännu en gång till diskussionen om vem som förtjänar äppelre-Barnen återkommer ännu en gång till diskussionen om vem som förtjänar äppelre-
sursen där snåltanten och surgubben sätts i fokus. Rebecka återvänder till sagans sursen där snåltanten och surgubben sätts i fokus. Rebecka återvänder till sagans 
manus och intar en ny position där snåltanten får en ny chans:manus och intar en ny position där snåltanten får en ny chans:

25. Rebecka: Men kanske om han delar med sig ett äpple (till snåltanten), kanske han får ett 25. Rebecka: Men kanske om han delar med sig ett äpple (till snåltanten), kanske han får ett 
hallon (av snåltanten)?hallon (av snåltanten)?

26. Förskollärare Greta: Ja, precis. Det kanske är så han ska tänka. Att kanske han ska bli 26. Förskollärare Greta: Ja, precis. Det kanske är så han ska tänka. Att kanske han ska bli 
lite snäll, så kanske hon också (blir snäll). Då blir inte hon snål kanske.lite snäll, så kanske hon också (blir snäll). Då blir inte hon snål kanske.

27. Rebecka: Ja, så om han delar med sig, så att han inte själv äter upp allting.27. Rebecka: Ja, så om han delar med sig, så att han inte själv äter upp allting.

De diskuterar vidare om alla djuren bör få äpplen och läraren undrar vad Rakel tycker. När lära-De diskuterar vidare om alla djuren bör få äpplen och läraren undrar vad Rakel tycker. När lära-
ren inte får ett tydligt svar tar Rebecka ordet igen.ren inte får ett tydligt svar tar Rebecka ordet igen.

28. Rebecka: Men jag tycker att sagan ska sluta att dom ger med sig så att hon inte är snål 28. Rebecka: Men jag tycker att sagan ska sluta att dom ger med sig så att hon inte är snål 
och han inte är sur. Så dom delar med sig allihop.och han inte är sur. Så dom delar med sig allihop.

29. Förskollärare Greta: Mmmmm.29. Förskollärare Greta: Mmmmm.

30. Rebecka: Så att det blir snällt där i världen.30. Rebecka: Så att det blir snällt där i världen.

Analys

Ett mellanrum öppnas upp när Rebecka undrar om snåltanten eventuellt kan dela Ett mellanrum öppnas upp när Rebecka undrar om snåltanten eventuellt kan dela 
med sig av ett hallon och i utbyte får ett äpple av surgubben (rad 25). I rad 26 skapas med sig av ett hallon och i utbyte får ett äpple av surgubben (rad 25). I rad 26 skapas 
ytterligare ett mellanrum, rollerna ruckas genom förskollärarens förslag, att surgub-ytterligare ett mellanrum, rollerna ruckas genom förskollärarens förslag, att surgub-
ben” kanske kan bli lite snäll” (rad 26) varvid Rebecka skapar en relation mellan “att ben” kanske kan bli lite snäll” (rad 26) varvid Rebecka skapar en relation mellan “att 
vara snäll” (rad 26) och “dela med sig” (rad 27). Snålhet och surhet bör, enligt Re-vara snäll” (rad 26) och “dela med sig” (rad 27). Snålhet och surhet bör, enligt Re-
beckas utsaga, bytas ut mot snälla handlingar där alla delar med sig (rad 28). Rebecka beckas utsaga, bytas ut mot snälla handlingar där alla delar med sig (rad 28). Rebecka 
avslutar samtalet med argumentet att om alla delar med sig så blir det “snällt där i avslutar samtalet med argumentet att om alla delar med sig så blir det “snällt där i 
världen” (rad 30).världen” (rad 30).

Konfliktområdet som visar sig i dramat, handlar om att alla resursstarka deltagare Konfliktområdet som visar sig i dramat, handlar om att alla resursstarka deltagare 
(människorna) i sagan bör dela med sig (eller inte). Det val som uppdagas belyser (människorna) i sagan bör dela med sig (eller inte). Det val som uppdagas belyser 
omständigheter som barnen i sina roller kan tycka olika om. Vem eller vilka är det omständigheter som barnen i sina roller kan tycka olika om. Vem eller vilka är det 
relevant att dela med sig till – alla karaktärer, snåltanten eller till sig själv? I dramati-relevant att dela med sig till – alla karaktärer, snåltanten eller till sig själv? I dramati-
serandet blir det möjligt att leva sig in i surgubbens situation där barnet prövar grän-serandet blir det möjligt att leva sig in i surgubbens situation där barnet prövar grän-
serna om vem eller vilka som ska få av äppelresursen och dess konsekvenser. Är det serna om vem eller vilka som ska få av äppelresursen och dess konsekvenser. Är det 
endast de resursstarka karaktärerna som ska dela med sig till varandra eller inklude-endast de resursstarka karaktärerna som ska dela med sig till varandra eller inklude-
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ras alla karaktärer i sagan, där även djuren ingår? Kanske kan surgubben omvända ras alla karaktärer i sagan, där även djuren ingår? Kanske kan surgubben omvända 
en snål karaktär att handla mer snällt? Om både surgubben och snåltanten blir snälla en snål karaktär att handla mer snällt? Om både surgubben och snåltanten blir snälla 
kan alla sagokaraktärer få del av både äppel- som hallon-resursen.kan alla sagokaraktärer få del av både äppel- som hallon-resursen.

Didaktiska komponenter som blir betydelsefulla för att möjliggöra för  Didaktiska komponenter som blir betydelsefulla för att möjliggöra för  
deliberation och kritik i undervisningen.deliberation och kritik i undervisningen.
Genom den efterföljande manglingen av konfliktområdena har fem didaktiska kom-Genom den efterföljande manglingen av konfliktområdena har fem didaktiska kom-
ponenter som antas vara betydelsefulla i undervisning med fokus på delibereration ponenter som antas vara betydelsefulla i undervisning med fokus på delibereration 
och kritiskt ställningstagande producerats. Dessa är: och kritiskt ställningstagande producerats. Dessa är: att leva sig in i en annans per-att leva sig in i en annans per-
spektivspektiv, , inkludera faktakunskaperinkludera faktakunskaper, , uttrycka och lyssna till olika lösningaruttrycka och lyssna till olika lösningar  ochoch  att ställa att ställa 
olika lösningsförslag mot varandra, möjligheten att ändra sin ståndpunktolika lösningsförslag mot varandra, möjligheten att ändra sin ståndpunkt och slutligen  och slutligen 
att temporärt kunna ta ställningatt temporärt kunna ta ställning..

Att leva sig in i en annans perspektivAtt leva sig in i en annans perspektiv

Det första konfliktområdet handlar om vilken karaktär i sagan som värderas vara i Det första konfliktområdet handlar om vilken karaktär i sagan som värderas vara i 
störst behov av äpplen. Inom detta konfliktområde värderades älgkalvens behov att störst behov av äpplen. Inom detta konfliktområde värderades älgkalvens behov att 
bli mätt framför att mätta någon annan karaktär i sagan. Utifrån analysen lyfter vi bli mätt framför att mätta någon annan karaktär i sagan. Utifrån analysen lyfter vi 
fram den första didaktiska komponenten; att i undervisningen ge barnen möjlighet fram den första didaktiska komponenten; att i undervisningen ge barnen möjlighet 
till att pröva någon annans skor, eller klövar, och på så sätt uppleva och erfara konse-till att pröva någon annans skor, eller klövar, och på så sätt uppleva och erfara konse-
kvensen av ställningstagandet. Det torde alltså vara viktigt att leva sig in i en annans kvensen av ställningstagandet. Det torde alltså vara viktigt att leva sig in i en annans 
perspektiv för att grunda sitt ställningstagande.perspektiv för att grunda sitt ställningstagande.

Inkludera faktakunskaperInkludera faktakunskaper

Det andra konfliktområdet som konstituerades i undervisningen handlade om resurs-Det andra konfliktområdet som konstituerades i undervisningen handlade om resurs-
vis fördelning av äpplen. Barnen landade i att prioritera äppelproduktion för framtida vis fördelning av äpplen. Barnen landade i att prioritera äppelproduktion för framtida 
konsumtion, det vill säga barnens tidigare kunskaper om äppelträdets ekologi blev en konsumtion, det vill säga barnens tidigare kunskaper om äppelträdets ekologi blev en 
viktig resurs när barnen delibererade och tog ställning. Den andra viktiga didaktiska viktig resurs när barnen delibererade och tog ställning. Den andra viktiga didaktiska 
komponenten rör därmed faktakunskapernas betydelse för att kunna ta ställning.komponenten rör därmed faktakunskapernas betydelse för att kunna ta ställning.

Uttrycka och lyssna till olika lösningar och att ställa olika lösningsförslag mot varandraUttrycka och lyssna till olika lösningar och att ställa olika lösningsförslag mot varandra

I det tredje konfliktområdet som konstituerades landar barnen i att mottagaren be-I det tredje konfliktområdet som konstituerades landar barnen i att mottagaren be-
höver meritera sig för att få ta del av äpplena. Att ta emot äpplen utan att ge tillbaka, höver meritera sig för att få ta del av äpplena. Att ta emot äpplen utan att ge tillbaka, 
accepteras inte i dramat. En didaktisk komponent är att flera olika lösningar kom-accepteras inte i dramat. En didaktisk komponent är att flera olika lösningar kom-
mer till uttryck. Att agera snålt ställs mot att agera snällt och barnen värderar ‘snälla mer till uttryck. Att agera snålt ställs mot att agera snällt och barnen värderar ‘snälla 
handlingar’ högst vid resursfördelningen. Den andra didaktiska komponenten inne-handlingar’ högst vid resursfördelningen. Den andra didaktiska komponenten inne-
bär att i undervisningen skapa situationer där barnen kan värdera en lösning som bär att i undervisningen skapa situationer där barnen kan värdera en lösning som 
mer relevant än en annan genom att värdera olika handlingar eller lösningsförslag mer relevant än en annan genom att värdera olika handlingar eller lösningsförslag 
mot varandra.mot varandra.

Möjligheten att ändra sin ståndpunktMöjligheten att ändra sin ståndpunkt

Det fjärde konfliktområdet som konstitueras handlar om att dela lika. När gubben Det fjärde konfliktområdet som konstitueras handlar om att dela lika. När gubben 
generöst delar med sig av äppelresursen till alla, hoppas barnen att den goda hand-generöst delar med sig av äppelresursen till alla, hoppas barnen att den goda hand-
lingen färgar av sig på tanten som inte vill dela med sig av sin hallon-resurs. I dramat lingen färgar av sig på tanten som inte vill dela med sig av sin hallon-resurs. I dramat 
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kan barnen förändra karaktärerna och sagans innehåll och vid detta tillfälle väljer kan barnen förändra karaktärerna och sagans innehåll och vid detta tillfälle väljer 
barnen en ny handlingsväg. De ändrar sig efter att ha delibererat frågan om fördel-barnen en ny handlingsväg. De ändrar sig efter att ha delibererat frågan om fördel-
ning en stund och låter tanten få äpplen. Den fjärde didaktiska komponenten som ning en stund och låter tanten få äpplen. Den fjärde didaktiska komponenten som 
uppdagas på basis av studien, är möjligheten att kunna ändra sin ståndpunkt när uppdagas på basis av studien, är möjligheten att kunna ändra sin ståndpunkt när 
beslut ska fattas.beslut ska fattas.

Att temporärt kunna ta ställningAtt temporärt kunna ta ställning

Sammanfattningsvis visar resultatet hur läraren, återkommande bjuder in barnen till Sammanfattningsvis visar resultatet hur läraren, återkommande bjuder in barnen till 
att deliberera och diskutera vilken sagokaraktär som gubben slutligen ska dela äpp-att deliberera och diskutera vilken sagokaraktär som gubben slutligen ska dela äpp-
len med. I dramatiserandet blir först älgkalven en värdig äppelkonsument men under len med. I dramatiserandet blir först älgkalven en värdig äppelkonsument men under 
processens gång skiftar dramat och barnen tar ställning för kaninerna och motiverar processens gång skiftar dramat och barnen tar ställning för kaninerna och motiverar 
varför dessa bör få ta del av äpplena. När snåltanten kliver in i dramat får hon initialt varför dessa bör få ta del av äpplena. När snåltanten kliver in i dramat får hon initialt 
inga sympatier men i barnens regi tänjs gränserna och till slut får alla aktörer dela inga sympatier men i barnens regi tänjs gränserna och till slut får alla aktörer dela 
på resurserna. I ljuset av resultatet träder en femte didaktiskt komponent fram; att på resurserna. I ljuset av resultatet träder en femte didaktiskt komponent fram; att 
temporärt ta ställning för olika karaktärer i sagan i kampen om äpplena. Det finns temporärt ta ställning för olika karaktärer i sagan i kampen om äpplena. Det finns 
därmed inte ett rätt förutbestämt svar, utan barnen kan pröva sig fram och temporärt därmed inte ett rätt förutbestämt svar, utan barnen kan pröva sig fram och temporärt 
bestämma sig för en lösning men senare ändra sig och prova en ny om de så vill.bestämma sig för en lösning men senare ändra sig och prova en ny om de så vill.

DiskussionDiskussion
Inom UHU påtalas betydelsen av att deliberera och kritiskt ta ställning till hållbarhets-Inom UHU påtalas betydelsen av att deliberera och kritiskt ta ställning till hållbarhets-
frågor (Jickling, 1992; Mogensen & Schnack, 2010; Öhman & Östman, 2019). I denna frågor (Jickling, 1992; Mogensen & Schnack, 2010; Öhman & Östman, 2019). I denna 
artikel genereras kunskap om förskolebarns deliberation och kritiska ställningstagan-artikel genereras kunskap om förskolebarns deliberation och kritiska ställningstagan-
de som rör resursfördelning konstituerade i förskolans undervisning. Genom dramat de som rör resursfördelning konstituerade i förskolans undervisning. Genom dramat 
visade barnen att det var möjligt att föra samtal där motstridiga åsikter och värden visade barnen att det var möjligt att föra samtal där motstridiga åsikter och värden 
fördes fram i ett gemensamt försök att lösa det autentiska hållbarhetsproblemet (för-fördes fram i ett gemensamt försök att lösa det autentiska hållbarhetsproblemet (för-
delning av äpplen), något som skedde genom deliberativa samtal (jfr Englund, 2006). delning av äpplen), något som skedde genom deliberativa samtal (jfr Englund, 2006). 
Det fanns en ambition att lösa fördelningsproblemet i barngruppen (jfr Parker & Hess, Det fanns en ambition att lösa fördelningsproblemet i barngruppen (jfr Parker & Hess, 
2001) och barnen både lyssnade på varandra och uttryckte egna idéer, förslag och lös-2001) och barnen både lyssnade på varandra och uttryckte egna idéer, förslag och lös-
ningar. Ibland utmanades deras val, varvid barnen ändrade sina ställningstaganden. ningar. Ibland utmanades deras val, varvid barnen ändrade sina ställningstaganden. 
Ibland framförde barnen rationella förslag på fördelning, till exempel när Rebecka Ibland framförde barnen rationella förslag på fördelning, till exempel när Rebecka 
föreslog byteshandel mellan gubben och tanten, eller när hon föreslog en ekologisk föreslog byteshandel mellan gubben och tanten, eller när hon föreslog en ekologisk 
lösning genom att säkra äppelbeståndet på gubbens gård. Vid andra tillfällen vägde lösning genom att säkra äppelbeståndet på gubbens gård. Vid andra tillfällen vägde 
känslor tyngre i samtalsprocessen, till exempel uttrycktes empati för en hungrig kalv känslor tyngre i samtalsprocessen, till exempel uttrycktes empati för en hungrig kalv 
och aversioner mot snålhet. I de samtal vi observerade blev barnens olika röster hörda och aversioner mot snålhet. I de samtal vi observerade blev barnens olika röster hörda 
och de fick möjlighet att ta ställning i en fråga som engagerade dem, en process som och de fick möjlighet att ta ställning i en fråga som engagerade dem, en process som 
är i samklang med vad som kännetecknar demokratiska processer (Lundegård & Cai-är i samklang med vad som kännetecknar demokratiska processer (Lundegård & Cai-
man, 2019; Siry m.fl. 2016; Van Poek m.fl., 2019; Östman och Öhman, 2019).man, 2019; Siry m.fl. 2016; Van Poek m.fl., 2019; Östman och Öhman, 2019).

Resultatet visade hur barnen i dramat sätter andra aktörers intressen i fokus (jfr Resultatet visade hur barnen i dramat sätter andra aktörers intressen i fokus (jfr 
Chawla & Cushing 2007; Ödegaard, 2008). På basis av analysen förelår vi den didak-Chawla & Cushing 2007; Ödegaard, 2008). På basis av analysen förelår vi den didak-
tiska komponenten ”att leva sig in i en annans perspektiv” som relevant för undervis-tiska komponenten ”att leva sig in i en annans perspektiv” som relevant för undervis-
ningen. Att få möjlighet att leva sig in andras människors och djurs livsvärld och be-ningen. Att få möjlighet att leva sig in andras människors och djurs livsvärld och be-
hov kan med fördel ske i sagans värld, en värld där barnen får improvisera och tänja hov kan med fördel ske i sagans värld, en värld där barnen får improvisera och tänja 
på gränserna (Dewey 1925/1958, 1934/1980; Fleer, 2021; Garrisson, 1997). Att föreställa på gränserna (Dewey 1925/1958, 1934/1980; Fleer, 2021; Garrisson, 1997). Att föreställa 
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sig är betydelsefullt när syftet är att få förståelse, inlevelse och empati för en annans sig är betydelsefullt när syftet är att få förståelse, inlevelse och empati för en annans 
livssituation. I ett pragmatiskt sammanhang behandlas inte inlevelse som en innebo-livssituation. I ett pragmatiskt sammanhang behandlas inte inlevelse som en innebo-
ende generisk förmåga utan inlevelse sker genom imaginära och verkliga handlingar ende generisk förmåga utan inlevelse sker genom imaginära och verkliga handlingar 
om vartannat. När barnen kliver in i sagan och dramatiserar hållbarhetsproblemet om vartannat. När barnen kliver in i sagan och dramatiserar hållbarhetsproblemet 
kan de förändra rollernas karaktärer. Gubben och tanten blir så småningom snälla, kan de förändra rollernas karaktärer. Gubben och tanten blir så småningom snälla, 
redo att dela med sig av resurserna där hela “världen” plötsligt inkorporeras i dramat. redo att dela med sig av resurserna där hela “världen” plötsligt inkorporeras i dramat. 
Snällheten sträcker ut sig globalt när barnen får stort handlingsutrymme och de kan Snällheten sträcker ut sig globalt när barnen får stort handlingsutrymme och de kan 
både förändra världen och skapa en ny framtid.både förändra världen och skapa en ny framtid.

Den didaktiska komponenten ”inkludera faktakunskaper” är också relevant för att Den didaktiska komponenten ”inkludera faktakunskaper” är också relevant för att 
barnen ska kunna deliberera om olika handlingsvägar. Utan ekologisk kunskap hade barnen ska kunna deliberera om olika handlingsvägar. Utan ekologisk kunskap hade 
inte barnen kunnat ta ställning för att säkra framtida produktion av äpplen. Resulta-inte barnen kunnat ta ställning för att säkra framtida produktion av äpplen. Resulta-
tet visade att barnen behöver ”stoff” eller fakta för att kunna argumentera (jfr Öde-tet visade att barnen behöver ”stoff” eller fakta för att kunna argumentera (jfr Öde-
gaard, 2003), vilket barnen fick från sagan. I Tvärånas (2018) studie introducerades gaard, 2003), vilket barnen fick från sagan. I Tvärånas (2018) studie introducerades 
tre etiska principer för fördelning, för att hjälpa eleverna att deliberera kring för-tre etiska principer för fördelning, för att hjälpa eleverna att deliberera kring för-
delningsproblem i deras vardag på skolan. Sådan kunskap förmedlades inte till för-delningsproblem i deras vardag på skolan. Sådan kunskap förmedlades inte till för-
skolebarnen i föreliggande artikel men det visade sig att de ändå spontant uttryckte skolebarnen i föreliggande artikel men det visade sig att de ändå spontant uttryckte 
lösningsförslag som går i linje med principerna (dela lika, dela utifrån behov och dela lösningsförslag som går i linje med principerna (dela lika, dela utifrån behov och dela 
utifrån merit), vilket visar att brist på formell kunskap om etiska teorier inte hindrade utifrån merit), vilket visar att brist på formell kunskap om etiska teorier inte hindrade 
barnen att deliberera och ställa sig kritiska till fördelning. Samuelsson (2020) menar barnen att deliberera och ställa sig kritiska till fördelning. Samuelsson (2020) menar 
att kunskap om etiska teorier inte är avgörande för att kunna föra etiska diskussioner att kunskap om etiska teorier inte är avgörande för att kunna föra etiska diskussioner 
(vilket bekräftas av Hedefalk & Sumpter, kommande; Hod-Shemer m.fl., 2017). Vilka (vilket bekräftas av Hedefalk & Sumpter, kommande; Hod-Shemer m.fl., 2017). Vilka 
kunskaper som är relevant är kontextberoende.kunskaper som är relevant är kontextberoende.

När en konsensus-diskurs dominerar blir det inte möjligt för barnen att ställa sig När en konsensus-diskurs dominerar blir det inte möjligt för barnen att ställa sig 
kritiska till en ståndpunkt (jfr Englund, 2006; Hedefalk, 2015). Den didaktiska kom-kritiska till en ståndpunkt (jfr Englund, 2006; Hedefalk, 2015). Den didaktiska kom-
ponenten ”uttrycka och lyssna till olika lösningar och att ställa olika lösningsförslag ponenten ”uttrycka och lyssna till olika lösningar och att ställa olika lösningsförslag 
mot varandra” är därför relevant. Barnet ska alltså få en möjlighet att göra sin egen mot varandra” är därför relevant. Barnet ska alltså få en möjlighet att göra sin egen 
värdering och inte nödvändigtvis hålla med läraren eller kompisen. Det blir då viktigt värdering och inte nödvändigtvis hålla med läraren eller kompisen. Det blir då viktigt 
att fler röster lyfts fram, så att fler lösningar på problemet synliggörs och barnet kan att fler röster lyfts fram, så att fler lösningar på problemet synliggörs och barnet kan 
värdera vilket förslag som låter mest rimligt. Först när fler lösningsförslag är uttryck-värdera vilket förslag som låter mest rimligt. Först när fler lösningsförslag är uttryck-
ta kan en lösning ställas mot en annan och en värderas som mer relevant än övriga. ta kan en lösning ställas mot en annan och en värderas som mer relevant än övriga. 
Ännu en didaktisk komponent extraherad i ljuset av analysen, är att i undervisningen Ännu en didaktisk komponent extraherad i ljuset av analysen, är att i undervisningen 
möjliggöra för barnen att uttrycka och lyssna till olika förslag och lösningar på håll-möjliggöra för barnen att uttrycka och lyssna till olika förslag och lösningar på håll-
barhetsproblemet (Mouffe, 2013; Rudsberg & Öhman, 2015; Scott & Gough, 2003; Siry barhetsproblemet (Mouffe, 2013; Rudsberg & Öhman, 2015; Scott & Gough, 2003; Siry 
m.fl., 2016). Om barnen inte får möjlighet att göra sina, eller andras, röster hörda, får m.fl., 2016). Om barnen inte får möjlighet att göra sina, eller andras, röster hörda, får 
de inte med sig erfarenheter av att föra problematiserande samtal med kritiska inslag de inte med sig erfarenheter av att föra problematiserande samtal med kritiska inslag 
i sin utbildning. I dramat argumenterar barnen utifrån olika karaktärers positioner. i sin utbildning. I dramat argumenterar barnen utifrån olika karaktärers positioner. 
Syftet var att utveckla förståelse för att resursfördelningen kan uppfattas på olika sätt Syftet var att utveckla förståelse för att resursfördelningen kan uppfattas på olika sätt 
och konsekvenserna blir olika beroende på vilket beslut som fattas.och konsekvenserna blir olika beroende på vilket beslut som fattas.

Det är genom deliberering som det blir möjligt för barnet att i dialog pröva olika Det är genom deliberering som det blir möjligt för barnet att i dialog pröva olika 
perspektiv och efter detta ta (ny) ställning (Mouffe, 2013). Den didaktiska kompo-perspektiv och efter detta ta (ny) ställning (Mouffe, 2013). Den didaktiska kompo-
nenten ”möjlighet att ändra ståndpunkt” är avgörande här. I dramats format lyckas nenten ”möjlighet att ändra ståndpunkt” är avgörande här. I dramats format lyckas 
barnen både byta ståndpunkt och ändra slutet på sagan. Ingen konsensus-diskurs barnen både byta ståndpunkt och ändra slutet på sagan. Ingen konsensus-diskurs 
etableras i sagan, det blir möjligt att ändra sig (Mouffe, 2013; Stevenson, 1987). Den etableras i sagan, det blir möjligt att ändra sig (Mouffe, 2013; Stevenson, 1987). Den 
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didaktiska komponenten ”att temporärt ta ställning” går i linje med både den plu-didaktiska komponenten ”att temporärt ta ställning” går i linje med både den plu-
ralistiska undervisningstraditionen (Östman & Öhman, 2019) som den relationella ralistiska undervisningstraditionen (Östman & Öhman, 2019) som den relationella 
(Nilsson m.fl., 2018). Deliberativa och kritiska processer, där den didaktiska kompo-(Nilsson m.fl., 2018). Deliberativa och kritiska processer, där den didaktiska kompo-
sitionen består av lekfullt drama, visar sig ha stor potential i förskolans undervisning sitionen består av lekfullt drama, visar sig ha stor potential i förskolans undervisning 
för hållbar utveckling.för hållbar utveckling.

Slutligen, när barnen kliver in i sagans oförutsägbara värld och dramatiserar och Slutligen, när barnen kliver in i sagans oförutsägbara värld och dramatiserar och 
skapar olika händelseförlopp runt en komplex hållbarhetsfråga, genomlevdes en skapar olika händelseförlopp runt en komplex hållbarhetsfråga, genomlevdes en 
mängd deliberativa och kritiska processer. Detta prövande och att föreställa sig det mängd deliberativa och kritiska processer. Detta prövande och att föreställa sig det 
som ännu inte finns är något som i en osäker och föränderlig värld torde vara betydel-som ännu inte finns är något som i en osäker och föränderlig värld torde vara betydel-
sefullt att möta i utbildningen.sefullt att möta i utbildningen.
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Sagan om de goda äpplena och hur de kan 
fördelas resursvist 
Författare: Maria Hedefalk. Nedan presenteras en förkortad version av sagan. 

  

Det var en gång ett äppelträd som stod på surgubbens tomt. Surgubben vaktade noga på sina äpplen 
så att ingen skulle komma och ta dem. Han gjorde nog rätt i att vakta äpplena för snåltanten som 
bodde i närheten av surgubben kastade längtansfulla blickar på de saftiga äpplena. Hon hade inget 
äppelträd på sin tomt, bara hallonbuskar. När äpplena mognade på hösten hade hennes hallon redan 
skrumpnat ihop och torkat. Om snåltanten trodde att hon skulle få ett äpple lurade hon sig själv. 
Gubben hade minsann sett hur hon kalasat på sina hallon under sommaren, utan att bjuda på ett 
enda. 

Plötsligt faller ett äpple från trädkronan. Av olika anledningar möter äpplet olika karaktärer som vill 
äta upp det: maskfamiljen, älgfamiljen, en kanin, en spindel och en björn. När de olika karaktärerna 
äter äpplena leder det till olika konsekvenser tex att äppelköttet förvandlas till små jordbajskorvar 
när de passerade djurens magar. Äppelträdet kan då suga upp de näringsämnen som hamnar i jorden 
runt trädets rötter. När kaninen bajsar ut sina harpluttar fördelas äppelkärnor över gräsmattan. 
Björnen trycker ner kärnorna i gräsmattan, så att de kan gro och bilda nya äppelträd. Älgkon får en 
chans att mätta sin kalv, vilket är viktigt då mjölken tagit slut. När surgubben upptäcker björnen i 
trädgården skrämmer han bort den genom att skjuta ett skott i luften. PANG! Av smällen trillar alla 
äpplen ner på marken. ”En sån katastrof. Vad ska jag nu göra med mina äpplen?” undrar gubben. Ja, 
vad ska gubben göra? Ska han äta upp alla äpplen själv? Ska snåltanten, maskfamiljen, älgfamiljen, 
kaninen, spindeln eller björnen få äta upp äpplena? Varför väljer du just den/dem? 

När barnen kommit fram till ett slut dramatiseras det. Då barnen får höra sagan fler gånger kan de 
prova på många olika slut. Glatt mumsade gubben och x i sig alla äpplen och efter den dagen var inte 
gubben sur längre. En värme hade stigit upp genom magen och rätat upp de sura mungiporna. Snipp, 
snapp, snut, så var sagan slut! 
  

 


