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Abstrakt 
Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om lärares arbete med faktatexter i 

flerspråkiga klassrumskontexter. I studien undersöks därför hur två lärare strukturerar 

textarbetet i momentet ekonomi i samhällskunskap, vilka olika sätt att förhålla sig till en 

text som möjliggörs för eleverna genom de två lärarnas sätt att ställa frågor och tala om 

texten i undervisningen, samt hur lärarna i undervisningen stöttar elevers användning och 

förståelse av ämnesspecifika ord och begrepp. I studien antas ett receptionsteoretiskt 

perspektiv på läsande, där det i interaktionen mellan läsare och text anses ske 

meningsskapande möten. Vidare antas i studien ett sociosemiotiskt perspektiv, som ger 

språkvetenskapliga verktyg för att beskriva hur lärarna skapar struktur och använder 

texters ämnesbegrepp i undervisningen. I diskussionen av hur lärare rör sig diskursivt 

mellan ett ämnesspecifikt språk och ett vardagsspråk är Vygotskijs (2001) teorier om 

elevers begreppsutveckling relevanta i studien. Materialet i studien består av 

videofilmade lektioner från två olika klasser i år 5, när klasserna arbetade med temat 

familjens ekonomi inom ämnet samhällskunskap. I videofilmerna fokuseras läraren i 

respektive klass. Materialet har transkriberats och analyserats med utgångspunkt i 

makrogenrer operationaliserat som läsförlopp, textrörlighetsmodellen samt idéerna om 

diskursiv rörlighet. Resultatet visar att lärarna, som arbetade med samma tema, hade olika 

sätt att strukturera sina arbeten med texten. Trots olika arbetssätt framträder dock en 

varierad textrörlighet i båda lärarnas undervisning. Resultatet visar också att de filmade 

lärarna bygger broar mellan en ämnesspecifik språkdiskurs och en vardaglig språkdiskurs 

genom att använda sig av olika språkliga sambandsmarkörer. Sammanfattningsvis visar 

resultatet att i den lektion som består av flertalet av läsförloppets sekvenser visas variation 

i fler typer och dimensioner av textrörlighet och dessutom används fler 

sambandsmarkörer, jämfört med i den lektion som består av ett färre antal av läsförloppets 

sekvenser. 
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1 Inledning 
I undervisningen ingår det för de flesta lärare att arbeta med faktatexter tillsammans med 

sina elever (Skolverket, 2011). För att stötta eleverna i arbetet med faktatexter kan lärare 

göra en rad didaktiska val kring hur arbetet med texten ska läggas upp. Många 

klassrumskontexter är idag flerspråkiga, med elever med svenska som andraspråk, vilket 

ytterligare kan tänkas ha betydelse i de didaktiska val som lärare gör. Frågan är då hur 

lärare kan organisera undervisningen på ett sådant sätt så att alla elever, med många olika 

språkliga bakgrunder, ska kunna få stöttning i arbetet med faktatexter. Förmodligen finns 

det inga enkla svar på den frågan. Skolan är dock skyldig att ge alla elever, utifrån deras 

tidigare erfarenheter, bakgrund och språk, en undervisning som främjar lärande och 

språk- och kunskapsutveckling (Skolverket, 2011). Samtidigt visar dock Skolverkets 

(2017) statistik att andraspråkselever generellt har sämre måluppfyllelse i slutet av år 61 

än förstaspråkselever. 

 Skolans ämnen byggs upp av olika ämnesspecifika diskurser, som tar sig 

uttryck på olika språkliga nivåer. I mötet med skolans texter kan bland annat 

ämnesspecifika ord och begrepp utgöra en utmaning för elever i tillträdet till den 

ämnesspecifika diskursen (Halliday & Martin, 1993; Rose, 2005; af Geijerstam 2006 & 

Edling, 2006). Förståelsen av just ämnesspecifika ord och begrepp är en viktig aspekt i 

meningsskapandet runt en text (Lindberg et. al., 2007), då de faktatexter som läses i 

skolan ofta innehåller ämnesspecifika ord och begrepp. I kunskapskraven i nästan 

samtliga ämnen för år 6 återkommer dessutom kraven på att elever ska kunna använda 

sig av begreppen (Skolverket, 2011). Elevers tillträde till ämnets språkliga diskurs kan 

tänkas påverkas av lektionernas övergripande struktur och vilka möjligheter elever får att 

närma sig de texter som används i undervisningen. Med utgångspunkt i kunskapskraven 

och Skolverkets (2017) statistik, som tyder på att andraspråkselever har svårare att nå 

målen, är det relevant att undersöka hur lärare i flerspråkiga klassrumskontexter lägger 

upp arbetet kring läsandet av faktatexter och hur de stöttar elevers användning och 

förståelse av ämnesspecifika ord och begrepp. 

 

                                                
1 Kunskapskraven dikterar vilka kunskaper eleverna ska få möjlighet att uppvisa i slutet av år 6 och är de 
mål som man arbetar mot från starten i år 4 till slutet av år 6. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Mot bakgrund av att andraspråkselever har sämre måluppfyllelse i slutet av år 6 än 

förstaspråkselever och att undervisningen är en avgörande faktor till elevers tillträde till 

ämnesspecifika språkdiskurser och därmed måluppfyllelse, vill vi bidra med ökad 

kunskap om lärares arbete med faktatexter i flerspråkiga klassrumskontexter. För att 

uppnå studiens syfte är det relevant att studera undervisningens övergripande struktur, 

hur lärares undervisning möjliggör olika sätt att förhålla sig till en text samt hur lärare 

stöttar elevers förståelse för ämnesspecifika begrepp. Studien bygger på data som samlats 

in hos två mellanstadielärare under deras arbete med momentet ekonomi. Följande 

frågeställningar har formulerats: 

 Hur strukturerar lärarna textarbetet i momentet ekonomi i ämnet samhällskunskap 

i år 5? 

 Vilka olika sätt att förhålla sig till en text möjliggörs för eleverna genom lärarnas 

sätt att ställa frågor och tala om texten i undervisningen? 

 Hur stöttar lärarna de språkliga utmaningar som textens ämnesspecifika begrepp 

kan innebära för eleverna? 

 

2 Tidigare forskning 
I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som rör språkliga diskurser i 

samhällsorienterande ämnen, arbetet med texter, forskning om flerspråkiga 

klassrumskontexter samt avslutningsvis forskning om diskursiv rörlighet mellan ett 

vardagligt och ett ämnesspecifikt språk.  

 

2.1 Att läsa i ämnesspecifika språkdiskurser 
I denna studie möter vi elever som har samhällskunskap inom området familjens 

ekonomi. De kan då möta nya ord och begrepp som är ämnesspecifika, vilket forskning 

har visat kan vara utmanande för många elever. Varje ämnesområde bygger nämligen på 

en specialiserad kunskap, som i sin tur kommer till uttryck genom specifika språkliga val, 

vilka bygger upp ämnesdiskurser. De specifika språkliga valen kan bland annat gälla 

ämnesspecifika begrepp (Halliday & Martin, 1993). Såväl internationella som svenska 

studier visar att en viktig del i elevers kunskapsutveckling är att elever ges tillträde till 

den språkliga diskurs som utmärker ett visst ämne (Halliday & Martin, 1993:2–4; Rose, 

2005:131–167; Edling, 2006; af Geijerstam, 2006:161).  

Skolans samhällsorienterande ämnen utgörs alltså av en specifik språklig diskurs. 

Elevers läsande av samhällsorienterande texter kan dock hindras och begränsas av att de 
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inte förstår texternas struktur och uppbyggnad (t. ex. Edling, 2006: 176). Ytterligare en 

aspekt som har visat sig påverka elevers läsande av samhällsorienterande texter är att 

texterna inte diskuteras i samma utsträckning som till exempel svenskämnets texter 

(Edling, 2006). Hallesson och Visén (2017) visar också, i sin observationsstudie av 

undervisning i samhällsorienterande ämnen, att lärares strukturering av arbetet med 

faktatexter påverkar vilket tillträde elever får till texters ämnesspecifika språkdiskurser.  

 

2.2 Att lägga upp arbetet kring en text 
Forskning har visat (se till exempel Goldenberg, 1991:17, Palincsar & Brown, 1984:167, 

Beck et. al., 1996:411) att olika arbetssätt med läsande tycks gynna olika aspekter av 

läsandet. En arbetsmetod för att stötta elevers läsande är Reading to Learn, R2L (Rose, 

2005:131). Metoden är framtagen i samarbete mellan lingvister och lärare i Australien, 

med syfte att utveckla elevers läs- och skrivfärdigheter (Rose, 2005:132).  Arbetsmetoden 

har fokus på läsande, men inkluderar även att skriva och samtala. Metoden har ett Top-

Downperspektiv, som innebär att man börjar med att titta på huvuddragen i texten, för att 

sedan genom meningar och ord komma till ords uppbyggnad. Gibbons (2010:128) 

förhåller sig dock kritisk till Top-Downperspektivet, då hon menar att det inte alltid 

gynnar andraspråkselever, då språket sällan är i fokus.  

Oavsett vilket arbetssätt som används i samband med textläsande, kan det 

antas att läsandet av texter har en betydande roll i elevers kunskapsinhämtning (Arnbak, 

2003:11).  I sin studie av texter, intervjuer och observationer av elever i år 5 och 8 har af 

Geijerstam (2006) visat att arbetsmetoder som utgår från både en muntlig och skriftlig 

praktik i synnerhet gynnar lågpresterande elever. Muntliga praktiker är alltså av vikt vid 

läsandet. För att kunna ge elever en ökad förståelse av det de läser, kan därför 

strukturerade textsamtal vara en god strategi, visar Reichenberg (2005:151) genom sin 

observationsstudie av hur gymnasieklasser arbetar med faktatexter. I Reichenbergs studie 

användes metoden Questioning the Author, som Beck et. al (1996) utvecklade. 

Reichenberg (2005:151) menar att strukturerade textsamtal ger eleverna möjlighet att 

diskutera och reflektera över textavsnitt samtidigt som de tränas i att läsa aktivt. 

 

2.3 Att undervisa i en flerspråkig klassrumskontext 
Forskning visar att det för andraspråkselever finns en rad olika utmaningar i tillträdet till 

skolans texter och de språkliga diskurser som är knutna till olika ämnen (Hajer, 2003; 

Gibbons, 1998; Wedin, 2011). I en observationsstudie från en flerspråkig 
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klassrumskontext har Hajer (2003: 49) uppmärksammat att kontextrika sammanhang, 

språkligt stöd samt rika klassrumsinteraktioner genom samtal i par, grupp eller helklass 

möjliggör andraspråkselevers tillträde till en text. Forskning visar samtidigt att det för 

andraspråkselever är särskilt problematiskt att röra sig mellan en ämnesspecifik 

språkdiskurs och en vardaglig språkdiskurs (Hägerfelth, 2004:310–314). I relation till 

detta visar Gibbons (1998:116) att undervisning, som ordnas på ett sätt som möjliggör att 

elever både lär sig om och i ett ämne, gynnar andraspråkselevers lärande. Utifrån tidigare 

forskning menar Gibbons (2006) att detsamma gäller när undervisningen innehåller 

brobyggande mellan ett vardagsspråk och ett ämnesspecifikt språk. Samtidigt visar 

Wedin (2011: 221–223), i sin observationsstudie av två olika elevgrupper under tre års 

tid, att lärare i väl genomtänkta och strukturerade lektioner ändå inte lyckas bygga de 

broar som är så viktiga för att elever ska få tillgång till den ämnesspecifika diskursen.  

 
2.4 Att röra sig diskursivt mellan ett vardagligt och ämnesspecifikt 
språk 
Svenska studier visar att själva rörligheten mellan ett vardagligt språk och ett 

ämnesspecifikt språk i sig innehåller lärandepotential (Nygård Larsson, 2011; Karlsson, 

Nygård Larsson & Jakobsson, 2016). Nygård Larsson (2011:180) talar om denna 

rörlighet i termer av brobyggande. I en studie om flerspråkiga elevers språkanvändning 

på mellanstadiet beskrivs elevers användning av olika språkliga diskurser som en 

dynamisk förutsättning för att skapa förståelse genom språket (Karlsson, Nygård Larsson 

& Jakobsson, 2016). I studien beskrivs även kodväxling och diskursiv rörlighet som en 

förutsättning för att andraspråkselever ska kunna utveckla ny kunskap inom ett 

ämnesområde. Diskursiv rörlighet har av Nygård Larsson (2011: 225) getts följande 

beskrivning “dubbelriktad rörelse mellan och inom olika diskurser”, vilket är den 

innebörd begreppet ges i föreliggande studie. Att röra sig mellan en vardaglig 

språkdiskurs och en ämnesspecifik språkdiskurs kan stötta elevers förståelse av abstrakt 

innehåll, genom att eleverna då får möjlighet att relatera det ämnesspecifika till den egna 

vardagen (Karlsson, Nygård Larsson & Jakobsson, 2016).  

 

3 Teoretisk bakgrund 
I studien analyseras lärares arbete med faktatexter genom att bland annat tolka hur 

strukturen i undervisningen kan skapa ett meningsfullt möte med texten för eleverna 

(Rosenblatt, 2002). Därmed antas det i studien ett receptionsteoretiskt perspektiv på 

läsande.  För att kunna analysera och tolka klassrumskontexterna ur ett språkligt 
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perspektiv antas ett sociosemiotiskt förhållningssätt, vilket innebär att 

språkinteraktionerna förstås utifrån att språket samtidigt formar och formas av de 

kontexter de uppstår i (Halliday, 1978). I nedanstående avsnitt presenteras studiens två 

teoretiska perspektiv, samt Vygotskijs (2001) teorier om elevers begreppsutveckling. 

 
3.1 Receptionsteoretiskt perspektiv 
En av studiens teoretiska utgångspunkter är det receptionsteoretiska perspektivet. 

Receptionsteorin handlar om mötet mellan läsare och text (Rosenblatt, 2002). Läsande 

ses inom receptionsteorin som en sociokulturell process, där ett meningsskapande möte 

sker mellan läsare och text i ett specifikt sammanhang. Läsaren möter och tolkar då 

textens innehåll utifrån sina tidigare livs- och språkerfarenheter (Rosenblatt, 2002:37). 

Mötet mellan läsare och text blir därför unikt, då båda parter har ett specifikt socialt 

ursprung och sociala verkningar som påverkar vilken mening som skapas i mötet 

(Rosenblatt, 2002:37). 

 Langer (2011) tar sin utgångspunkt i receptionsteorin och menar att det i mötet 

mellan läsare och text byggs upp föreställningsvärldar, för att läsaren ska kunna skapa 

sammanhang och mening under läsandets gång. Föreställningsvärldar innebär dessutom 

att läsaren förhåller sig till texten i olika faser, genom att träda in i texten, röra sig i texten, 

röra sig ut ur texten, objektifiera texten och gå bortom texten och göra något nytt med 

dess innehåll (Langer, 2011:22–23). När läsaren bygger upp en föreställningsvärld skapas 

förståelse genom den interaktion som ständigt pågår mellan läsare och text (Langer, 

2005:29). Med utgångspunkt i Langers teorier om föreställningsvärldar har Liberg et. al 

(2012) beskrivit läsares möte med texter men hjälp av begreppet textrörlighet, vilket är 

ett begrepp som ligger till grund för ett av den föreliggande studiens analysverktyg.  

 
3.2 Sociosemiotiskt perspektiv 
Studiens andra teoretiska utgångspunkt är det sociosemiotiska perspektivet, som ger 

språkvetenskapliga verktyg för att beskriva hur de filmade lärarna skapar en struktur i 

undervisningen, som kan jämföras med genrers stegvisa struktur (Christie, 1998). 

Perspektivet ger också verktyg för att undersöka hur lärarna arbetar med 

begreppsanvändning. Två av studiens analysverktyg, makrogenrer operationaliserat som 

läsförlopp samt idéerna om diskursiv rörlighet, har alltså teoretisk utgångspunkt i det 

sociosemiotiska perspektivet. Inom detta perspektiv anses språket ge valmöjligheter och 

att det språk man använder och hur andra tolkar det är beroende av den sociala kontext 

det uppstår i (Halliday, 1978:125). Språket formar alltså kontexter, samtidigt som språket 
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formas av kontexterna. Med en sociosemiotisk utgångspunkt kan begreppen skapa och 

beskriva mening användas. Att skapa mening innebär då den språkanvändning som 

bygger mening, medan att beskriva mening innebär att den sociala kontexten ger språket 

dess meningspotentialer (jfr Halliday, 1978). Dessa två begrepp återkommer i delar av 

resultatet, samt i diskussionen. 

 

3.3 Ett perspektiv på begreppsutveckling 
I studiens tredje frågeställning undersöks hur lärare rör sig diskursivt mellan ett 

ämnesspecifikt språk och ett vardagsspråk. Med utgångspunkt i detta är Vygotskijs (2001) 

teorier om elevers begreppsutveckling relevanta för studien. Vygotskij menade att elevers 

förståelse av vardagliga begrepp börjar i erfarenheten av vardagen. Han menade däremot 

att de vetenskapliga begreppen ofta först ges en teoretisk betydelse, för att sedan få en 

praktisk innebörd. Elevers förståelse av vetenskapliga begrepp tar dock sin utgångspunkt 

i de vardagliga begreppen (Vygotskij, 2001). Detta innebär att de vetenskapliga 

begreppen ges en teoretisk betydelse, men att denna betydelse först får sitt sammanhang 

genom förståelsen av de vardagliga begreppen. 

Skolans system har historiskt präglats av att många gånger lära ut 

vetenskapliga begrepp i form av utantill-kunskap, vilket kritiserades av Vygotskij 

(2001:256). En direkt inlärning av vetenskapliga begrepp beskrevs nämligen av Vygotskij 

som innehållslös, då eleverna i själva verket inte lärde sig begreppets innebörd, utan 

endast ordet som representerar begreppet. Enligt Vygotskijs teorier om elevers 

begreppsutveckling är det inte fördelaktigt att elever lär in vetenskapliga begrepp i form 

av utantill-kunskap. Eleverna måste istället, enligt Vygotskijs teorier (2001: 251–390), få 

möjlighet att börja i sin förståelse av vardagliga begrepp, för att sedan utifrån dessa bygga 

upp en förståelse av de vetenskapliga begreppen och dess innebörd (Vygotskij, 2001: 

251–390).  Vygotskijs resonemang om arbetet med elevers begreppsutveckling bör ställas 

i relation till att Vygotskijs teorier inte bygger på dagens skola. Trots detta är Vygotskijs 

teorier och tankar fortfarande en viktig och närvarande del i skolan även i dag och därmed 

ett relevant perspektiv i föreliggande studie.   

 

4 Material och metod 
Det här avsnittet syftar till att först presentera karaktären av det material som analyseras 

och tolkas i studien. I samma avsnitt presenteras studiens urval och forskningsetiska 

hänsynstaganden. Avslutningsvis presenteras studiens analysmetoder som utgörs av 

makrogenrer operationaliserat som läsförlopp, textrörlighetsmodellen samt idéerna om 
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diskursiv rörlighet. Makrogenrer operationaliserat som läsförlopp samt idéerna om 

diskursiv rörlighet tar sin utgångspunkt i det sociosemiotiska perspektivet och 

textrörlighetsmodellen tar sin utgångspunkt i det receptionsteoretiska perspektivet.   

 
4.1 Materialets karaktär 
Inom ramarna för denna studie fick vi möjlighet att ta del av material ur ett större projekt 

(Hallesson, Visén, Folkeryd, & af Geijerstam, 2016, u.u.; Hallesson & Visen, 2017). 

Materialet som vi fick tillgång till samlades in under hösten 2015 och består av totalt 150 

minuter inspelat material. Detta material består av videofilmade klassrumssituationer från 

två olika klasser i årskurs 5, där båda klasserna arbetar med momentet familjens ekonomi 

inom ämnet samhällskunskap. Materialet är inspelat på två olika skolor i två medelstora 

tätorter i mellan-Sverige. I den ena klassen, vilken i vår studie betecknas som 

observationsklass 1, täcker materialet två lektioner (115 minuter). I den andra klassen, 

vilken i vår studie betecknas som observationsklass 2, täcker materialet en lektion (cirka 

35 minuter). De lektioner som används i vår studie är utvalda med tanke på att klasserna 

skulle arbeta med samma område, vilket blev familjens ekonomi. Skillnaden i filmad 

lektionstid beror på att observationsklasserna arbetade på olika sätt med detta tema. 

Observationsklass 1 bestod av sammanlagt 21 elever och observationsklass 2 bestod av 

sammanlagt 19 elever. I båda klasserna fanns en stor andel nyanlända elever och elever 

med svenska som andraspråk. När filmerna spelades in fokuserades lärarnas arbete, vilket 

motsvarade studiens syfte. Läraren som undervisade i observationsklass 1 arbetade med 

utgångspunkt i Reading to Learn (R2L), vilket alltså är utarbetat som ett språk-, läs- och 

skrivstöttande arbetssätt (Rose, 2005). Läraren i observationsklass 2 arbetade inte efter 

någon definierad metod. 

Observationsklass 1 läste två kapitel ur ett läromedel i samhällskunskap 

(Stålnacke, 2012) om olika betalningsmedel och om familjeekonomi.  Det ena kapitlet 

lästes i boken (se bilaga 1) och det andra kapitlet var uppkopierat på papper (se bilaga 2), 

för att eleverna skulle kunna arbeta i texten. Observationsklass 2 läste en text från 

Riksbanken (2015) om Sveriges nya sedlar och mynt (se bilaga 3). 

Urvalet av materialet kan ses som ett subjektivt urval, då det är valt med 

tanke på relevans för ämnet som undersöks (Denscombe, 2016:74). Materialet är hämtat 

från en pilotstudie som gjorts inför det fyraåriga VR-projekt ”Läsmetoder under lupp - 

konstruktion av läsförståelse i ämnesspecifika läspraktiker” (Hallesson et. al., 2016, u.u.; 

Hallesson & Visén, 2017). Materialet är inspelat under andra halvan av höstterminen i åk 

5, där klassernas undervisning i samhällsorienterande ämnen följdes. Sammanlagt 
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observerades ca 20 lektioner i pilotstudien, där vi i den här studien alltså använder de tre 

lektioner som handlade om temat familjens ekonomi.  

 Att vi valde att ta del av ett redan inspelat material kan tänkas få både 

positiva och negativa konsekvenser. En aspekt skulle kunna vara att varken lärarna i 

materialet eller vi själva har kommunicerat om respektives intentioner med lektioner och 

studien. Denna aspekt skulle kunna tänkas påverka både lektionernas innehåll och 

studiens resultat, såväl positivt som negativt. Analysen påverkas inte av relationer som 

skapas, men kan sakna den insikt som närhet i observationerna kan ge.  Deltagande 

observatörer (se Denscombe, 2016:304–307) lär redan vid observationstillfället känna sitt 

material och kan få en viss inblick i det kommande resultatet, vilket på många sätt kan 

vara positivt. Samtidigt kan det resultera i att man närmar sig materialet på ett sätt som 

gör att man söker belägg för det man tror sig ha sett under observationerna, vilket skulle 

kunna påverka hur materialet analyseras och resultatet skrivs fram. Med utgångspunkt i 

att vi valde att ta del av ett redan befintligt forskningsmaterial och inte hade någon relation 

till deltagarna, kan risken för förutfattade uppfattningar minska. 

För att kunna analysera yttranden från lärare och elever valde vi att göra en 

enklare transkription av delar från det inspelade materialet. Delarna som transkriberades 

valdes, efter analys av läsförloppet (Christie, 1998), med hänsyn till vad som skulle kunna 

komma att bli relevant för att kunna besvara våra frågeställningar. Vi transkriberade 

därför lärarnas utsagor som rörde läsförloppets sekvenser kontextualisering, 

textualisering, funktion och läsande samt vissa av lärarnas och elevernas dialoger som 

rörde textarbetet. Transkriptionen är talspråksanpassad (Norrby, 2004:90), då vi har valt 

att transkribera det som faktiskt sades och därmed inkluderat talspråkliga uttryck.  

 

4.2 Etiska hänsynstaganden 
I enlighet med Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer för 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har 

personal, elever och föräldrar samtyckt till att delta i pilotstudien och att materialet får 

användas för forskning och i lärarutbildning. Då vi inte varit en del av 

materialinsamlingen har vi istället fått ta del av information från ansvariga forskare om 

att Vetenskapsrådets (2017) krav för etisk forskning har följts. När vi fick möjlighet att 

ta del av det redan insamlade materialet fick vi i enlighet med Vetenskapsrådet (2017) 

försäkra ansvariga forskare att vi skulle hantera materialet i enlighet med de 
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forskningsetiska principerna, samt att vi skulle behandla och lagra materialet på ett 

betryggande sätt.  

 
 

4.3 Analysmetoder 
I nedanstående avsnitt beskrivs de analysverktyg som användes i arbetet med materialet.  

 
4.3.1 Makrogenrer – läsförlopp 
För att besvara den första frågeställningen, som handlar om hur arbetet med texter 

struktureras, analyseras undervisningens upplägg i läsandet i vad som betecknas 

makrogenrer (Christie, 1998). Christie, som utgår från ett sociosemiotiskt perspektiv, ger 

en förståelse av undervisning som en språklig struktur, där en lektion liknas vid en text 

som är uppbyggd i olika steg, motsvarande genresteg i textgenrer. Elever och lärare deltar 

då tillsammans i olika aktiviteter som fördjupar deras förståelse inom ett visst 

ämnesområde. Undervisningsförlopp kan utifrån det perspektivet förstås som 

makrogenrer som stegvis utvecklar mening: Curriculum Initiation, Curriculum 

Collaboration och Curriculum Closure (Christie, 1998: 156–158). För att förstå läsande 

har Hallesson, Visén, Folkeryd, och af Geijerstam (u.u.) operationaliserat de tre 

makrogenrerna i olika sekvenser som utgör ett så kallat läsförlopp (se tabell 1). 

Sekvenserna är sedan analyserade för att kunna beskriva hur läraren strukturerar arbetet 

kring läsandet (Hallesson et. al., 2016, u.u.). Läsförlopp kan dock bestå av olika sekvenser 

som inleder, förhandlar och avslutar undervisningsmomentet. I denna studie är 

läsundervisningssekvensering operationaliserat i enlighet med tabellen nedan. 

 

Tabell 1. Analyskategorier för olika sätt att sekvensera läsförlopp (från Hallesson et. al., 
2016, u.u) 

Curriculum 
genre 

Läsförloppets 
sekvenser 

Aktiviteter inom läsförloppets sekvenser 

Curriculum 
Initiation 

Kontextualisering 

 

Lärare och elever sätter tillsammans in 
texten i sitt ämnesspecifika sammanhang, 
med hjälp av till exempel visuella 
hjälpmedel, diskussioner i klassen eller 
skrivövningar. 
 

Textualisering 

  

Läraren stöttar elevernas ämnesspecifika 
förståelse innan läsningen genom att till 
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exempel förklara och diskutera textens 
språk, struktur och syfte. 

Funktion 

  

Läraren förklarar varför man läser texten, 
till exempel som förberedelse inför en 
skrivuppgift eller ett lärandemål. 

Curriculum 
Collaboration/ 
Negotiation 

Läsande  Själva läsandet äger rum, till exempel 
genom gemensam högläsning eller enskild 
tyst läsning samt aktiviteter som att läsa om, 
att reda ut ord, att göra understrykningar 
och/ eller att göra anteckningar. 

Curriculum 

Closure 

Uppföljning Läsandet följs upp genom att förståelsen av 
texten används, till exempel genom 
diskussioner i klassen eller genom en 
skrivuppgift som kan vara gemensam eller 
enskild. 

 

 
4.3.2 Textrörlighetsmodellen 
För att besvara den andra frågeställningen, som handlar om vilka möjligheter eleverna får 

att förhålla sig till texten genom lärarens sätt att ställa frågor, samtala om texten och ge 

uppgifter, analyseras och kategoriseras materialet i enlighet med textrörlighetsmodellen 

(Liberg et. al., 2012, Visén, 2015, Hallesson & Visén, 2016). Modellen för textrörlighet 

tar sin utgångspunkt i receptionsteorin (exv. Rosenblatt, 2002), och framförallt i Langers 

(2005, 2011) teorier om föreställningsvärldar. Modellen beskriver olika sätt att röra sig i 

en text, som att röra sig på en texts yta, mellan raderna i en text eller att associera ut från 

en text, samt på vilket sätt läsaren talar om en texts form, syfte och funktion (Liberg et. 

al., 2012:66).   

Textrörlighetsmodellen består av fjorton dimensioner inom tre olika typer av 

textrörlighet: textbaserad, associativ och interaktiv textrörlighet (se Hallesson & Visén, 

2016:4). Den textbaserade typen av textrörlighet handlar om hur läsaren hämtar enstaka 

ord och uttryck ur texten, kan urskilja huvuddragen, dra slutsatser, göra inferenser och att 

generalisera ur det lästa, samt att läsa kritiskt. Den associativa typen av textrörlighet 

handlar om hur läsaren kopplar texten till egna erfarenheter, tidigare kunskap och andra 

lästa texter. Den interaktiva typen av textrörlighet handlar om att läsaren reflekterar över 

textens syfte, form och funktion, samt skribent och läsare. Dimensionerna i sig har ingen 

inbördes prioritering. En undervisning som erbjuder rika möjligheter att på olika sätt röra 
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sig i, ut från och i förhållande till en text är dock något som skulle kunna bidra till elevers 

meningsskapande i mötet med texter (Langer, 2011). 

Med utgångspunkt i studiens intresse för flerspråkighetskontexter och vår 

andra frågeställning är det relevant att använda ett analysverktyg som gör det möjligt att 

kategorisera sådan textrörlighet som innebär att fråga om eller visa intresse för ords 

betydelse, och då använda olika språkliga resurser för att nå förståelse.  Därför har vi valt 

att använda den modell som vi i arbetet Att samtala om en faktatext med nyanlända elever 

på mellanstadiet (Karlsson & Larsson, 2018) vidareutvecklade ur ett 

andraspråksperspektiv, genom att lägga till dimension 2b till Viséns (2015) samt 

Hallesson och Viséns (2016) modell för textrörlighet. Tabellen som presenteras nedan är 

utgångspunkt för hur vårt material har kategoriserats och analyserats för att svara på den 

andra frågeställningen, som rör vilka olika sätt att förhålla sig till en text som möjliggörs 

för eleverna genom de två lärarnas sätt att ställa frågor och tala om texten i 

undervisningen.  

Tabell 2. Analysschema för textrörlighet 
Dimension Beskrivning 

             Textbaserade dimensioner 

1 Rör sig på textens yta 

2 a Visar textbaserad ordförståelse 

2 b Visar intresse för ord och innehåll 

3 Sammanfattar texten 

4 Tar ut huvudpunkter ur texten 

5 Gör inferenser 

6 Drar slutsatser, generaliserar och abstraherar utifrån huvudbudskapet i texten 

7 Granskar textens innehåll och struktur kritiskt och ger uttryck för sin åsikt 

              Associativa dimensioner 

8 Kopplar texten till personliga erfarenheter 

9 Kopplar texten till specialiserad kunskap 

10 Kopplar texten till andra texter 

                Interaktiva dimensioner 

11 Talar om texttyp utifrån innehåll och språk 

12 Talar om textens syfte och funktion utifrån ämne, innehåll och språk 

13 Talar om textens läsarroll 
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14 Talar om textens skribentroll 

 
4.3.3 Diskursiv rörlighet 
För att besvara vår tredje frågeställning, som handlar om hur lärarna stöttar den språkliga 

utmaning som ämnesspecifika begrepp kan innebära, analyseras materialet utifrån 

begreppet diskursiv rörlighet (Nygård Larsson, 2011, Karlsson, Nygård Larsson, & 

Jakobsson, 2016).  I studien analyseras då lärarnas sätt att röra sig mellan en vardaglig 

språkdiskurs och en ämnesspecifik språkdiskurs. Att lärare antar en sådan diskursiv 

rörlighet innebär att elever får förutsättning att koppla det ämnesspecifika innehållet till 

olika erfarenheter och sin egen vardag (Karlsson et. al., 2016:18).  Diskursiv rörlighet 

innebär bland annat att verbalt kunna röra sig mellan och inom olika diskurser (Nygård 

Larsson, 2011:311). Vilka möjligheter de filmade lärarna ger eleverna till diskursiv 

rörlighet analyseras bland annat utifrån hur lärarna i studien “packar upp” ämnesspecifika 

nominaliseringar till mer vardagliga processer (Halliday, 1998:208–209). Att “packa 

upp” ett ämnesspecifikt begrepp kan också beskrivas som att bygga broar mellan olika 

språkliga diskurser (Nygård Larsson, 2011:309). Ett exempel på detta är att nominalet 

tillverkning kan förklaras som att tillverka (process).  

 Det som i studien benämns som ämnesspecifika ord och uttryck är det som 

Lindberg et. al. (2007) beskriver som specialiserat fackspråk, skolspråk eller 

ämnesrelaterat undervisningsspråk. Lindberg et. al. (2007:15) beskriver att det är detta 

språk som ger elever tillträde till den ämnesspecifika språkdiskursen, som i sin tur bidrar 

till elevers meningsskapande i skolan.  

I studien analyseras lärarnas sätt att erbjuda eleverna att röra sig mellan olika 

språkliga diskurser i två faser. I analysfas 1 analyseras klassrumskontexterna med 

utgångspunkt i den diskursiva rörlighet som sker mellan ämnesspecifika ord och uttryck, 

och vardagsspråk. Detta innebär att både synliggöra det ämnesspecifika ordet eller 

uttrycket samt de definitioner lärarna ger orden, vilka kan innehålla både vardagliga och 

ämnesrelaterade språkliga uttryck. I analysfas 2 analyseras sambandsmarkörer i samband 

med brobyggande mellan ett ämnesspecifikt språk och lärarnas definitioner av det 

ämnesspecifika ordet eller uttrycket. 

Tabellen som presenteras nedan är utgångspunkt för hur diskursiv rörlighet 

kategoriseras och analyseras i den första analysfasen. I analysen undersöks vilka 

ämnesspecifika ord och uttryck lärarna använder i undervisningen, dock endast i relation 

till arbetsområdet familjens ekonomi. När det ämnesspecifika ordet eller begreppet har 

kategoriserats och placerats i kolumnen för ämnesspecifikt språk, kategoriseras de ord 



  
 

13 

eller uttryck som lärarna använder för att förklara det ämnesspecifika ordet eller uttrycket 

i kolumnen för definitioner. Två exempel ges i tabellen nedan. 

 

Tabell 3. Analysschema för diskursiv rörlighet 

 Ämnesspecifikt språk Definitioner 

Exempel 1 Ekonomi Den summa pengar man 
har som ska räcka 

Exempel 2 Amortering  När man betalar tillbaka 
pengar som man har lånat 

   

I den andra fasen analyseras lärarnas sätt att i sina definitioner av de ämnesspecifika 

begreppen erbjuda eleverna diskursiv rörlighet mellan olika språkliga diskurser utifrån 

om och i så fall hur läraren bygger broar mellan en vardaglig och en ämnesspecifik 

språklig diskurs. I den andra fasen har vi valt att analysera vilka ord som fungerar som 

sambandsmarkörer, och hur lärarna använder sig av dem för att bygga broar. Broar kan 

alltså bestå av sambandsmarkörer, vilket dock inte betyder att sambandsmarkörer alltid 

är broar. Sambandsmarkörer består av olika slags konnektiv. Det kan vara konjunktioner 

och subjunktioner, till exempel och, därför, sedan, eftersom, till exempel, men. Det kan 

också vara sammanbindande fraser, till exempel nu ska vi se här, som det här kallas, så 

du menar (Visén, 2015). Det ska dock betonas att konjunktioner och övriga konnektiver 

inte alltid har funktionen som brygga mellan vardagsspråk och ämnesspecifik språk. För 

att ytterligare kunna analysera broarna som byggs mellan en vardaglig och en 

ämnesspecifik språklig diskurs, analyseras sambandsmarkörerna utifrån om de bidrar till 

att textens innehåll bearbetas, utsträcks eller förstärks (Visén, 2015: 92–95). Bearbetning 

innebär att man klargör eller upprepar något, genom att man omformulerar, exemplifierar 

eller återger något som redan är sagt eller läst. Sambandsmarkörer som leder till en 

bearbetning kan vara: exempelvis, det vill säga, med andra ord, så att säga, jag menar, 

till exempel. Utsträckning innebär att en mening utvecklar en annan genom tillägg eller 

avvikelser. Sambandsmarkörer som leder till utsträckning kan vara: och, även, dessutom, 

inte heller, å andra sidan, istället. Förstärkning innebär att man utvecklar en utsagas 

innebörd genom en annan utsaga, som visar exempelvis tids-, orsaks- eller 

villkorssammanhang. Sambandsmarkörer som leder till förstärkning kan vara: då, sedan, 

liksom, än, eftersom, för att, fast, även om, ifall om. I de fall där bryggan utgörs av en 

sambandsmarkör, är bryggan explicit. Ibland skapas dock implicita bryggor som i 

muntligheten saknar sambandsmarkörer. 
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5 Resultat 
Detta avsnitt är strukturerat efter studiens frågeställningar. I avsnitt 5.1 presenteras 

lektionerna enligt läsförloppets sekvenser (Hallesson et al u.u.).  I avsnitt 5.2 presenteras 

den textrörlighet som framträder i klassrummen, i enlighet med textrörlighetsmodellen 

(Hallesson & Visén, 2016). I avsnitt 5.3 presenteras den diskursiva rörligheten (Nygård 

Larsson, 2011). I avsnitt 5.4 sker en sammanfattning i form av en tabell. 

 

5.1 Lärarnas strukturering av textarbetet 
För att få en inblick i hur lärares arbete med en faktatext struktureras, analyseras de två 

lärarnas lektioner genom att kategorisera lektionsaktiviteter efter läsförloppets sekvenser. 

Avsnittet disponeras enligt respektive lärares undervisning. 

 
5.1.1 Läsförloppets sekvenser i observationsklass 1 
Lektionen börjar med att läraren kontextualiserar texten genom att eleverna ombeds att 

skriva en, vad läraren benämner, “förtext” om familjens ekonomi. I “förtexten” skriver 

eleverna ner sina tankar, tidigare erfarenheter och kunskaper kring ämnet. Detta följs 

sedan av sekvenserna textualisering och funktion, genom att läraren med hjälp av en 

arbetsområdesplanering introducerar ämnesspecifika ord och begrepp, samt går igenom 

lärandemål och kunskapskrav för arbetsområdet. Sedan sker återigen kontextualiseringar 

på olika sätt, då läraren diskuterar och visar bilder på de första mynten, samt gamla och 

nya sedlar. Klassen diskuterar även gamla och nya kontanter och att man idag även kan 

handla genom kreditkort och kontokort. När eleverna sedan får boken tittar klassen 

gemensamt på bilderna som hör till texten i boken, och läraren berättar kort om varje bild 

och gör även kopplingar mellan bilderna och sådant som klassen tidigare har arbetat med 

i olika ämnen. Sedan följer själva läsandet, vilket sker genom att läraren högläser ett 

kapitel ur boken (bilaga 1). Efter läsandet sker sekvensen uppföljning, där eleverna får i 

uppgift att i par fundera på för- och nackdelar med att betala med kort/kontanter, för att 

sedan redogöra för sina tankar inför klassen.  

Klassen går sedan vidare till nästa kapitel, som läraren har kopierat upp för 

att eleverna ska kunna göra understrykningar (se bilaga 2). Arbetet med den texten inleds 

med en kontextualisering, där klassen visas bilder på olika familjekonstellationer. Läraren 

pratar då om familjens ekonomi, om olika slags inkomster samt vilka olika utgifter man 

kan ha i en familj. Sedan sker läsandet, då läraren först läser högt från pappret som 

eleverna fått tilldelat. Under tiden texten läses ber läraren vid ett par tillfällen eleverna att 

skriva ner det som hen skriver på tavlan, och därmed lägga till information till texten. 
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Läsandet går vidare med en omläsning och genom par- och helklassdiskussioner kring 

textens innehåll, samt genom att klassen gemensamt skriver stödord på whiteboardtavlan. 

Uppföljningen på texten sker genom en skrivuppgift. Eleverna får då välja 

om de först gemensamt med klasskamrater och tillsammans med läraren vill skriva en 

text med hjälp av de ord och uttryck som de har skrivit upp på tavlan, för att sedan skriva 

samma typ av text själva, eller om de från början på egen hand vill skriva en text med 

hjälp av orden som man i par har plockat ut från texten.    

 

5.1.2 Läsförloppets sekvenser i observationsklass 2 
Lektionen inleds med att läraren talar om att de ska läsa om Sveriges nya sedlar och mynt. 

Innan texten börjar läsas sker en form av kontextualisering genom att läraren frågar om 

och eleverna bland annat diskuterar sedlars utseende och äkthet, något som eleverna 

senare kommer att läsa om i texten. I diskussionen om sedlars utseende får eleverna 

möjlighet till att associera till sina egna erfarenheter och vardag. Läraren styr samtalet till 

att handla om sedlar och mynt, det som senare läses om i texten, men eleverna har inom 

det området utrymme att diskutera fritt.  

Resterande del av lektionen består av aktiviteter inom sekvensen läsande. 

Läraren arbetar med läsande genom att elever läser högt ett eller ett par stycken ur texten, 

och även ställer frågor om ord och/ eller innehåll. Under läsandet stannar läraren ofta upp 

i texten och frågar om och förklarar ord och uttryck i texten eller något innehållsligt i den, 

och läser vid vissa tillfällen om korta passager ur texten. I diskussionerna om texten gör 

läraren ibland kopplingar mellan textinnehållet och sådant som klassen tidigare har 

arbetat med. Läraren arbetar alltså frekvent med att bearbeta textinnehållet som eleverna 

har läst. 

 

5.1.3 Sammanfattande kommentar 
Sammanfattningsvis visar den här delen av våra analyser att undervisningens struktur i 

observationsklass 1 består av samtliga läsförloppets sekvenser, medan upplägget i 

observationsklass 2 består av två av läsförloppets sekvenser, kontextualisering och 

läsande. 

 

5.2 Lärarnas sätt att ställa frågor och samtala om texten 
I följande avsnitt presenteras resultaten av analysen som gäller de olika sätt att samtala 

om text som framträder i klassrummen, utifrån textrörlighetsmodellen. Exempel från de 

dimensioner som framträder presenteras nedan i den ordning som 
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textrörlighetsdimensionerna är redovisade i tabell 2. I resultatsammanfattningen (5.4) 

sammanfattas de dimensioner av textrörlighet som sker under läsförloppets sekvenser, i 

respektive klass. 

 

5.2.1 Textrörlighet i observationsklass 1 
I observationsklass 1 framträder vid ett flertal tillfällen flera olika sätt att röra sig på 

textens yta (D1). Ett exempel på att röra sig på textens yta är när läraren antingen läser 

och pratar om texterna man läser eller ställer frågor om texterna och dess innehåll. 

Eleverna har då möjlighet att hämta svaren direkt från textens yta. 

  När läraren läser upp de ämnesspecifika begreppen och förklarar dem 

framträder ordförståelsedimensionen (D2a). Samtidigt rör sig läraren ut från texten när 

hen till viss del associerar de ämnesspecifika begreppen till mer vardagliga uttryck (D2b). 

Eleverna får även använda sig av textbaserad ordförståelse (D2a) samt att visa intresse 

för ords betydelse genom att hämta förståelse utanför texten (D2b), när de, efter att ha 

läst de första sidorna i boken (se bilaga 1), får i uppgift att diskutera för- och nackdelar 

med att betala med kontanter och kontokort. När läraren frågar eleverna om ords 

betydelse får eleverna möjlighet att hämta förståelse utanför texten (D2b).  

  När läraren förklarar vissa ord och uttryck gör hen det genom att 

sammanfatta det nyligen lästa och således framträder den dimension av textrörlighet där 

man sammanfattar innehållet (D3). Följande citat visar ett sådant exempel: 

Lärare 1: och dra slutsatser att händer. eller… blir det såhär, såhär eller såhär 

jamen då kommer det här bli såhär på slutet att handlar man upp alla pengarna 

man får till exempel i lön på en gång och köper roliga grejer och man köper 

nya teveapparater och så sen kanske inte betalar, istället för att betala hyran för 

bostaden, då kan ju det få… konsekvensen av att man kanske inte får behålla 

lägenheten… eller så. det där är ju lite… konsekvenser… man måste alltid 

betala sin hyra 

  
På den andra lektionen turas eleverna om att på whiteboardtavlan skriva upp viktiga ord 

och begrepp från texten. I ordförståelsearbetet som sker framträder också den dimension 

av textrörlighet där man tar ut huvudpunkter ur texten (D4). 

  Eleverna får i slutet av den första lektionen en uppgift där de parvis ska 

fundera på och diskutera om alla familjer har råd med alla kostnader som ingår i 

cirkeldiagrammet som visas i det uppkopierade kapitlet (se bilaga 2) och vilka kostnader 

man skulle kunna minska under en månad. I detta moment framträder de dimensioner av 
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textrörlighet där man gör inferenser (D5), drar slutsatser, generaliserar samt abstraherar 

(D6). Följande citat visar ett sådant exempel: 

Lärare 1: har alla familjer råd med alla de här sakerna? det vill jag att vi 

pratar om å vad är det i så fall om man en månad, kanske man har varit till 

tandläkaren kanske, vad är det för nånting i så fall man skulle kunna minska 

ner? är det nån utgift man skulle kunna minska? som man kanske äh, det här 

klarar vi oss utan 

  
Vid ett par tillfällen förhåller sig läraren i observationsklass 1 kritisk till en av texterna 

som klassen läser, då läraren anser att det saknas information i texten. Läraren skriver då 

på whiteboardtavlan upp den nya informationen, som eleverna ombeds att skriva till i det 

uppkopierade kapitlet. På så sätt modellerar läraren hur eleverna kan förhålla sig kritiska 

till texten, alltså att röra sig i dimension 7. 

  Associativ textrörlighet framträder bland annat innan texten läses, då 

eleverna skriver en “förtext”.  Läraren ber då eleverna att skriva ner vad de redan vet och 

vad de tänker på när de hör “familjens ekonomi”, och förbereder eleverna för att träda in 

i texten. Eleverna får på så sätt möjlighet att röra sig i dimensioner av associativ 

textrörlighet, där de kan associera till egna erfarenheter (D8), specificerade kunskaper 

(D9) och tidigare texter (D10) i skrivandet av ”förtexterna”. 

När läraren i observationsklass 1 talar om cirkeldiagrammet i det uppkopierade 

kapitlet (se bilaga 2) framträder interaktiv textrörlighet, som handlar om textens syfte och 

funktion utifrån bland annat innehåll (D12). Läraren talar om cirkeldiagrammets funktion 

i texten och hur det ska läsas: 

Lärare 1: Ungefär såhär fördelas utgiften för en familj med två barn å det är ett 

cirkeldiagram här, det har ni jobbat med på matten också (nä) förra året, jo det 

har ni gjort, cirkeldiagram, eh då tänker man sig att alla pengar som kommer 

in… är den här cirkeln… det här är alla pengarna som familjen får in, 

inkomsterna  

  

5.2.2 Textrörlighet i observationsklass 2 
I observationsklass 2 framträder vid ett flertal tillfällen flera olika sätt att röra sig på 

textens yta (D1). I arbetet med texten om Sveriges nya sedlar och mynt (se bilaga 3) får 

eleverna turas om att läsa högt korta stycken ur texten. Läraren ställer också frågor som 

rör textens innehåll, där eleverna kan hämta svaren från textens yta. Vid vissa tillfällen 

läser läraren om vissa passager ur texten. 
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  I observationsklass 2 uppmärksammar läraren förkortningen “KR” och 

ordet “valörsiffra”, och förklarar sedan orden och visar i texten var på sedeln valörsiffran 

är tryckt. Textbaserad ordförståelse framträder således, alltså ordförståelse utifrån 

dimension 2a. 

Lärare 2: Aa KR är en förkortning för kronor [...] VA-LÖR-SIFFRA. Det 

betyder aa vilken valör det är på sedeln, om det är femti, tjugo, hundra, tusen 

och så  

  
Vid ett flertal tillfällen framträder textrörlighet där ordförståelse söks utanför texten, alltså 

dimension 2b. Detta sker ofta vid de tillfällen när läraren uppmärksammar ord och 

begrepp i texten. Läraren erbjuder då till en början eleverna att söka ordförståelse ut från 

texten, för att sedan ge en förklaring. 

Lärare 2: Det står ju faktiskt poet, tonsättare och konstnär. Vet ni vad en poet 

är för nånting? Vad gör en poet? 

Läraren läser en passage ur texten och frågar sedan eleverna om de vet vad en poet gör. 

Eleverna måste då söka ordförståelse utanför texten, då de inte kan bli hjälpta av textens 

sammanhang i ordförståelsen av begreppet ”poet”.   

  När klassen läser om att banken kommer ställa frågor vid transaktioner för 

läraren ett resonemang om varför banken kommer ställa frågor. 

Lärare 2: Banken är ju lite nyfiken på så att det inte ligger något brott bakom 

att man har pengar, alltså att man har fått pengar eller om det är någon som 

har tagit pengar och så har man fått pengarna och så sätter man in dem på sitt 

eget konto det vill ju banken veta vart pengarna kommer ifrån, om det är lön, 

om det är ett arv eller om man har fått dem som gåva, så att det är inte något 

brott bakom, därför så vill de veta. 

I resonemanget modellerar läraren för eleverna hur man rör sig i de dimensioner av 

textrörlighet som handlar om att göra inferenser (D5) och dra slutsatser, generalisera och 

abstrahera det lästa (D6).   

  Läraren i observationsklass 2 ställer frågor till eleverna om hur man kan 

veta huruvida en sedel är äkta eller falsk och om man kan kopiera sedlar, något som 

klassen senare läser om i texten. Läraren frågar också eleverna om deras föräldrar betalar 

med kort eller kontanter. Eleverna får även frågan om de har sett de nya sedlarna. Genom 

lärarens frågor framträder associativ textrörlighet i dimension 8, där man kopplar 

innehållet till egna erfarenheter. 

  När läraren och eleverna diskuterar vilka som porträtteras på de nya 

sedlarna pratar de bland annat om Dag Hammarskjöld och att han var generalsekreterare 
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för FN. Läraren refererar då till FN-dagen och att klassen har pratat om FN tidigare. På 

detta sätt framträder den dimension av textrörlighet som handlar om att associera textens 

innehåll till tidigare kunskap (D9). 

 

5.2.3 Sammanfattande kommentar  
Sammanfattningsvis visar den här delen av analysen att textbaserad och associativ 

textrörlighet visas i båda observationsklasserna. Dock möjliggör lärare 1:s frågor och 

samtal om texten att observationsklass 1 rör sig i fler dimensioner av både textbaserad 

och associativ textrörlighet. Dessutom framträder ansatser till interaktiv textrörlighet i 

observationsklass 1. 

 

5.3 Lärarnas stöttning av ämnesspecifika begrepp 
I följande avsnitt presenteras analyserna av lärarnas sätt att stötta språkliga utmaningar, 

med utgångspunkt i diskursiv rörlighet. I avsnittet presenteras först analysfas 1, där 

respektive klassrums diskursiva rörlighet, i relation till det som kan beskrivas som 

ämnesspecifikt språk, presenteras i en tabell. Avsnittet avslutas med analysfas 2, där 

diskursiv rörlighet analyseras i enlighet med hur sambandsmarkörer används för att bygga 

broar mellan en vardaglig och en ämnesspecifik språklig diskurs.   

 

5.3.1 Analysfas 1 – Diskursiv rörlighet mellan ett ämnesspråk och ett 
vardagsspråk 
I fas 1 analyseras klassrumskontexterna utifrån diskursiv rörlighet i relation till hur 

ämnesspecifika ord och uttryck förklaras. Den diskursiva rörligheten kategoriseras i olika 

exempel, där de ämnesspecifika orden och begreppen presenteras först. De ord och 

begrepp som lärarna använder för att förklara det ämnesspecifika språket, presenteras 

sedan i kolumnen längst till höger. Valet att presentera resultatet på detta sätt bygger på 

att lärarna började med att benämna det ämnesspecifika språket, för att sedan bygga broar 

till en förklaring, ett exempel eller en omformulering som i tabellen benämns som 

definitioner. I definitionerna kan man spåra diskursiv rörlighet åt olika håll och 

definitionerna kan bestå av både vardagliga och ämnesrelaterade språkliga uttryck.  

 
Tabell 4. Diskursiv rörlighet i observationsklass 1 

 Ämnesspecifikt 
språk 

Definitioner 

Exempel 1 privatekonomi  en familjs ekonomi  
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Exempel 2 en familjs ekonomi  en familjs inkomster, utgifter 

Exempel 3 en familjs 
inkomster, utgifter 

vad man väljer att lägga pengarna på  

Exempel 4 inkomst pengar in till familjen  

Exempel 5 konsumtion allting det man handlar och det man köper 

Exempel 6 sedlarna  Papperspengarna 

Exempel 7 kontanter mynt och sedlar 

Exempel 8  ekonomi […] den summa pengar som ska räcka, både 
pengarna som kommer in […] 

Exempel 9  utgifterna allting som kostar 

Exempel 10  bostadskostnaderna  utgifter för bostad, alltså hyra av lägenhet, betala 
räntor och amorteringar på hus 

Exempel 11  inkomsterna lön och bidrag och sånt 

Exempel 12  stora posterna  stora delen  

 

Tabell 5. Diskursiv rörlighet i observationsklass 2 

 Ämnesspecifikt 
språk 

Definitioner 

Exempel 1 tjugokronorssedel Tjuga 

Exempel 2 valörsiffra vilken valör det är på sedeln, om det är femti, 
tjugo, hundra, tusen  

Exempel 3  gå med förlust gå back 

Exempel 4 transaktion nånting med pengar, sätta in pengar, betala 
nånting, ta ut pengar, föra över pengar  

Exempel 5 finansiella, 
finansierar  

det som har med pengar att göra, man hjälper dem 
med pengar, lånar ut pengar kanske 

Exempel 6  introduceras  man har visat den, visat på den  

Exempel 7 penningtvätt –  

 
Tabellerna visar vilka ämnesspecifika ord som lyfts ur texterna och ger en överblick över 

vilka vardagliga och ämnesrelaterade språkliga uttryck dessa länkas till. Vid något 

enstaka tillfälle introduceras ett ämnesspecifikt begrepp utan att det ges någon förklaring 
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till det ämnesspecifika begreppet. Till exempel förklaras inte begreppet penningtvätt i 

observationsklass 2.  

 
5.3.2 Analysfas 2 – Brobyggande mellan ett ämnesspecifikt språk och ett 
vardagsspråk  
När lärarna antar en diskursiv rörlighet, används ibland språkliga sambandsmarkörer. 

Sambandsmarkörerna kan fungera som bryggor mellan det ämnesspecifika språket och 

vardagsspråket. För att tydliggöra hur lärarna använder sig av sambandsmarkörer har 

exempel från varje klass valts ut. Exemplen har valts ut för att visa olika typer av bryggor 

för respektive lärare. Det ska dock betonas att det vid flera tillfällen förekom att lärarna 

inte använde några bryggor mellan det ämnesspecifika språket och förklaringen, vilket 

till exempel kunde se ut såhär: “associerar med, förknippar med”.  

Nedan presenteras exempelcitat på diskursiv rörlighet som har valts ut från 

respektive observationsklass. För att göra analysen av lärarnas diskursiva rörlighet så 

tydlig som möjligt markeras det ämnesspecifika ordet och lärarens definition med 

understrykning, medan bryggan dem emellan kursiveras.  

 

5.3.2.1 Exempel från observationsklass 1 
Exempel 1. Bearbetningar 
När läraren tillsammans med eleverna läser igenom arbetsområdesplaneringen förklarar 

hen vissa ämnesspecifika ord. Läraren bygger i det följande exemplet en bro mellan det 

ämnesspecifika ordet och vardagsspråket genom en sammanbindande fras, som fungerar 

som ett konnektiv. 

Lärare 1:  privatekonomi det är ju till exempel en familjs ekonomi, en familjs 

inkomster, utgifter, vad man väljer att att lägga pengarna på som man har 

tjänat  

I den diskursiva rörligheten använder sig läraren av exempel som förtydligar vad 

privatekonomi är. Ordet privatekonomi får sambandsmarkören det är ju till exempel, som 

leder till en bearbetning av textinnehållet, då läraren ger exempel på vad en 

privatekonomi är.  

Vid ett tillfälle ber läraren eleverna att diskutera för- och nackdelar med att ha 

kontanter kontra kontokort. I samband med att läraren förklarar vad eleverna ska diskutera 

används sambandsmarkören alltså: 

Lärare 1: kontanter alltså pengar, mynt å sedlar 

Läraren exemplifierar vad kontanter är genom att röra sig diskursivt mellan det 

ämnesspecifika begreppet kontanter och de mer vardagliga uttrycken pengar, mynt och 
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sedlar, vilket är något som klassen tidigare under lektionen har diskuterat. Det 

ämnesspecifika nominalet förklaras på så sätt med hjälp av exempel, tre vardagliga 

nominal, genom sambandsmarkören alltså. Här leder därför sambandsmarkören till en 

bearbetning genom att läraren förklarar innebörden i ordet kontanter med att ge 

vardagliga exempel. 

Inför att klassen ska läsa det uppkopierade kapitlet förbereder läraren eleverna 

genom att visa bilder på olika familjekonstellationer och prata om familjers ekonomi. 

Lärare 1: både pengarna som kommer in som man har, inkomster å vanligaste 

inkomsterna det är väl skulle jag säga lönen […] bidrag era föräldrar får  

När läraren i sin diskursiva rörlighet rör sig mellan det ämnesspecifika nominalet 

inkomster och det mer vardagliga nominalet lönen och det relativt ämnesspecifika 

nominalet bidrag, använder sig läraren av konnektivet det är väl skulle jag säga. Denna 

sambandsmarkör leder till en bearbetning där läraren klargör för eleverna vad de 

vanligaste inkomsterna i en familj kan vara.  

 

Exempel 2. Utsträckning  

Läraren fortsätter sin förklaring av det ämnesspecifika begreppet privatekonomi med en 

konjunktion: 

Lärare 1:  vad man väljer att lägga pengarna på som man har tjänat å relation 

mellan att man behöver arbeta för att få in pengar  

Läraren använder sambandsmarkören å (och), som leder till en utsträckning då 

information läggs till i förklaringen om privatekonomi.  

 

              Exempel 3. Förstärkning 

När läraren förklarar ämnesspecifika ord som inkomst och konsumtion, får båda de 

ämnesspecifika orden konnektivet det är ju.  

Lärare 1: inkomst det är ju pengar in till familjen […] konsumtion det är ju 

allting det man handlar å det man köper  

I de här fallen leder sambandsmarkörerna till en förstärkning av lärarens utsaga, då 

förklaringen utvecklar innebörden av orden inkomst och konsumtion. Läraren hjälper 

därefter eleverna att skapa mening genom att packa upp det ämnesspecifika nominalet 

konsumtion till de mer vardagliga processerna det man handlar å det man köper. 

 

5.3.2.2 Exempel från observationsklass 2  
Exempel 1. Bearbetningar. 
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Läraren uppmärksammar det ämnesspecifika ordet “finansiella” och förklarar ordet med 

hjälp av sambandsmarkören alltså:  

Lärare 2: Det är svåra ord, fi-nan-si- ella […] alltså, att man kanske finansierar 

någonting, man hjälper dem med pengar. Lånar ut pengar,  

Det ämnesspecifika nominalet finansiella packas upp till den lika ämnesspecifika 

processen finansierar och sambandsmarkören alltså leder till en bearbetning. Därefter 

rör sig läraren diskursivt och går från ämnesspecifikt språk till vardagsspråk, lånar ut.  

När klassen läser om de nya sedlarnas utseende uppmärksammar läraren ordet 

“valörsiffra”. I förklaringen använder läraren ett konnektiv: 

Lärare 2: va-lör-siffra. Det betyder aa vilken valör det är på sedeln 

Läraren använder sig av sambandsmarkören Det betyder. Här leder sambandsmarkören 

till en bearbetning genom att läraren gör en omformulering av ordet valörsiffra. Detta är 

ett exempel på när läraren inte rör sig mellan ämnesspråk och vardagsspråk, utan håller 

sig inom ämnesspråket. 

I nedanstående exempel bygger läraren till en början inga broar mellan de olika 

språkdiskurserna. Läraren packar dock upp det ämnesspecifika nominalet transaktion till 

processen sätta in pengar, utan att använda någon sambandsmarkör. Läraren bygger 

sedan explicit en bro mellan ämnesspecifikt språk och vardagligt språk med hjälp av 

sambandsmarkören alltså. 

Lärare 2: Transaktion. När du vill sätta in pengar på banken eller gör någon 

annan transaktion alltså man gör någonting med pengarna […] 

Efter sambandsmarkören alltså försöker läraren skapa mening för eleverna genom att 

använda processen man gör någonting med pengarna. Läraren använder sig då av 

bearbetning för att utveckla innebörden i ordet transaktion. 

 

Exempel 2. Förstärkningar 

I fortsättningen av förklaringen av det ämnesspecifika ordet transaktion använder läraren 

konjunktionen om: 

Lärare 2: […] om man ska betala någonting eller nånting med pengar. 

Sambandsmarkören leder till en förstärkning, då läraren utvecklar innebörden 

av begreppet transaktion. 

När observationsklass 2 läser om Riksbankens avgift på 100 kr för att lösa in 

gamla sedlar, konstaterar läraren att: 

Lärare 2: Mm, det känns ju lite onödigt att lösa in en tjuga och så kostar det 

hundra kronor å göra det. Då går man med förlust istället, då går man back.  
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I förklaringen av det ämnesspecifika ordet förlust använder läraren konjunktionen då som 

brygga till det vardagliga uttrycket går man back. Sambandsmarkören leder till en 

förstärkning, då innebörden i ordet förlust utvecklas. 

 

5.3.3 Sammanfattande kommentar 
I tabellerna och exemplen ovan har vi synliggjort hur lärarna rör sig diskursivt och hur de 

bygger broar mellan ämnesspecifika ord som hör till ämnet samhällskunskap och området 

familjens ekonomi, och vardagliga och andra ämnesrelaterade språkliga uttryck. Det ska 

också betonas att lärarna rörde sig diskursivt mellan vad som kan kallas skolspråk (se 

Lindberg, et. al., 2007) och vardagsspråk vid fler tillfällen än vad som synliggjorts i 

tabellen och i exemplen ovan. Ett exempel är när en av lärarna förklarade orden regissör 

(en som är med och bestämmer i en film) och tonsättare (sätter toner till ord). Detta är 

dock ord som inte hör till området familjens ekonomi och därför inte kategoriserades i 

tabellen.  

Med utgångspunkt i analysfas 2 visar resultatet att lärarna till största delen 

använde sig av sambandsmarkörer i form av bearbetningar. I observationsklass 2 använde 

läraren ingen sambandsmarkör med funktionen utsträckning.   

 

5.4 Resultatsammanfattning 
För att få en överskådlig bild över hur lärarna lägger upp sitt arbete med faktatexterna, 

presenteras i tabellerna nedan undervisningens struktur i relation till läsförlopp, 

textrörlighet och diskursiv rörlighet i form av sambandsmarkörer. I kolumnen för 

läsförloppets sekvenser och kolumnen för dimension av textrörlighet beskrivs 

sekvenserna och eventuell textrörlighet som visas i respektive sekvens. Kolumnen för 

sambandsmarkörer gäller dock för hela läsförloppet. 

 

Tabell 6. Översikt av resultatet i observationsklass 1 

Läsförloppets 
sekvenser 

Dimension av textrörlighet Sambandsmarkörer  

Kontextualisering D8, D9, D10 som det här kallas (B)  
det är ju till exempel (B)  
det är ju (F) 
och (U) 
alltså (B) 
till exempel (B) 

Textualisering D2a, D2b 

Funktion D1, D2a, D2b 
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Läsande D1, D2a, D2b, D3, D4, D5, D6, D7, D8, 
D9, D12 

skulle väl jag säga (B)  

Uppföljning (ej analyserat) 

 
Tabell 7. Översikt av resultatet i observationsklass 2 

Sekvens av läsförlopp Dimension av textrörlighet Sambandsmarkörer 

Kontextualisering D8 de som (F) 
alltså (B) 
det betyder (B) 
om det är (B) 
 

Läsande D1, D2a, D2b, D5, D6, D8, D9,  

 
Sammanfattningsvis visar resultatet att lärarens undervisning i observationsklass 1 bestod 

av aktiviteter från alla sekvenser i läsförloppet. Vidare visar resultatet att i 

observationsklass 1 framträdde alla de textbaserade och associativa dimensionerna av 

textrörlighet. Även en dimension av interaktiv textrörlighet framträdde i klassrummet. 

Läraren i observationsklass 1 använde sig av de typer av sambandsmarkörer som fungerar 

som bearbetning, utsträckning och förstärkning. 

Resultatet visar även att lärarens undervisning i observationsklass 2 bestod 

av aktiviteter från två sekvenser i läsförloppet. I observationsklass 2 framträdde de flesta 

textbaserade dimensionerna av textrörlighet, dock inte de dimensioner som handlar om 

att sammanfatta texten, ta ut huvudpunkter ur texten och granska textens innehåll och 

struktur kritiskt. Vad det gäller de associativa dimensionerna av textrörlighet framträdde 

dimensionerna som handlar om att koppla texten till personliga erfarenheter samt att 

koppla texten till tidigare kunskap. I klassrummet framträdde dock ingen dimension av 

interaktiv textrörlighet. Läraren i observationsklass 2 använde sig av de typer av 

sambandsmarkörer som fungerar som bearbetning och förstärkning. 

 

6 Diskussion 
I studien har frågorna; Hur strukturerar två mellanstadielärare textarbetet i momentet 

ekonomi i ämnet samhällskunskap i år 5? Vilka olika sätt att förhålla sig till en text 

möjliggörs för eleverna genom de två lärarnas sätt att ställa frågor och tala om texten i 

undervisningen? och Hur stöttar de två lärarna de språkliga utmaningar som 

ämnesspecifika begrepp kan innebära för eleverna? försökt besvaras. I det här kapitlet vill 

vi diskutera och problematisera de svar som resultatet indikerar. I följande avsnitt 

presenteras först resultatdiskussionen, där framförallt den diskursiva rörligheten 
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diskuteras. Därefter diskuteras textrörligheten och läsförloppets sekvenser. 

Avslutningsvis diskuteras metod, studiens relevans och vidare forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
I nedanstående avsnitt diskuteras resultatet. Vi har valt att börja i den diskursiva 

rörligheten, vilket vi anser är studiens viktigaste resultat, då det närmast beskriver hur 

eleverna får tillträde till den ämnesspecifika språkdiskursen i arbetet med en faktatext. Vi 

diskuterar då hur lärarna arbetade med de ämnesspecifika begrepp som de stötte på i 

faktatexten, med utgångspunkt i hur de rörde sig diskursivt mellan en ämnesspecifik och 

en vardaglig språklig diskurs. Sedan diskuteras hur lärarna bygger broar i den diskursiva 

rörligheten. Till sist diskuteras den textrörlighet som framträdde, vilket visar hur lärarna 

genom sina sätt att ställa frågor och tala om texten möjliggjorde textrörlighet för eleverna 

samt läsförloppets sekvenser, vilket visar hur lärarna strukturerade textarbetet.   

 

6.1.1 Vägen mellan en ämnesspecifik och en vardaglig språkdiskurs 
Resultatet visar att lärarna, i den diskursiva rörligheten, alltid tog avstamp i de 

ämnesspecifika orden, för att sedan förklara dem med vardagliga eller andra 

ämnesrelaterade språkliga uttryck. Trots att lärare 1 och 2 har två olika arbetssätt i arbetet 

med faktatexterna, antar de samma riktning i den diskursiva rörligheten, det vill säga att 

de rör sig från det ämnesspecifika språket till en förklaring, som kunde bestå av både 

ämnesrelaterade och vardagliga språkliga uttryck. En sådan diskursiv rörlighet innebär 

att röra sig i motsatt riktning mot hur Vygotskij (2001) menar att ett ämnesspecifikt språk 

byggs upp. I arbetet med en faktatext kan det vara naturligt att först läsa orden och sedan 

förklara dem, eftersom de ämnesspecifika begreppen kan förstås utifrån det 

textsammanhang de står skrivna i. När diskursiv rörlighet sker från ett ämnesspecifikt 

språk till ett vardagsspråk kan det tänkas att det finns ett förgivettagande om att man går 

från ett svårförståeligt ämnesspecifikt begrepp till en lättbegriplig vardaglig förklaring, 

som ytterligare får sitt sammanhang genom den övriga texten. Detta kan vara fallet i 

många klassrumskontexter, men förgivettagandet måste också problematiseras ur ett 

andraspråksperspektiv. Faktum är att de flesta klassrumskontexterna idag är flerspråkiga, 

och därmed består av elever som kanske inte har en utvecklad förståelse av vardagliga 

begrepp på sitt andraspråk och därmed inte den nivå som behövs för att förstå de 

vetenskapliga begreppen (jfr Vygotskij, 2001). Den diskursiva rörligheten från en 

ämnesspecifik språkdiskurs till en vardaglig språkdiskurs kan därmed innebära att 

flerspråkiga elever inte alltid får den språkliga stöttning de behöver (jfr Gibbons, 2006). 
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Vi bör också hålla i minnet att det som uppfattas som vardagligt i en sociokulturell kontext 

inte nödvändigtvis gör det i en annan kontext, och att de så kallade vardagliga 

förklaringarna därför kanske inte är lika självklara för alla elever. 

Med utgångspunkt i studiens intresse för flerspråkighetskontexter är det värt att 

uppmärksamma huruvida man kan se någon skillnad på vilket sätt ämnesspecifika ord 

och begrepp uppmärksammades och bearbetades i de två olika klasserna.  

Tidigare forskning påvisar nämligen vikten av att elever ges tillträde till skolans 

olika ämnesspecifika språkdiskurser (jfr Edling, 2006, Halliday & Martin, 1993, Rose, 

2005, af Geijerstam 2006 & Säljö, 2000). Den strategi som har tagits fasta på i denna 

studie, för att ge elever tillträde till en ämnesspecifik språkdiskurs, är hur broar byggs 

mellan ett ämnesspecifikt språk och mer vardagliga förklaringar. Vår studie visar att de 

båda lärarna använder sig av en rad olika sambandsmarkörer för att bygga broar mellan 

en ämnesspecifik och en vardaglig språklig diskurs. I resultatet blev det tydligt att båda 

lärarna på ett systematiskt sätt byggde broar mellan ämnesspecifika ord och begrepp i 

relation till området familjens ekonomi, samtidigt som de också ibland byggde broar till 

ämnesspecifika ord som inte hade med området familjens ekonomi att göra. Med 

utgångspunkt i ett meningsskapande möte med texten och elevernas möjlighet att skapa 

mening i det lästa, kan det tänkas att alla “sorts” ord och begrepp som står i en text är 

meningsfulla att beskriva för elever (jfr Langer, 2011). Samtidigt skulle ett tydligt fokus 

på att förklara de ämnesspecifika orden och begreppen, som förekommer i en text, 

tydligare kunna stötta elever i deras tillgång till den ämnesspecifika språkdiskursen, vilket 

i slutänden är det som avgör huruvida eleverna anses nå målen eller inte. Brobyggande 

har nämligen påvisats vara av särskild vikt ur ett andraspråksperspektiv (jfr Gibbons, 

2006), och kanske något som man i dagens skola måste ställa sig frågande till om lärare 

gör på ett sätt som gynnar andraspråkselevers förståelse, med tanke på att 

andraspråkselever generellt har sämre måluppfyllelse än förstaspråkselever i slutet av år 

6 (jfr Skolverket, 2017). 

  Resultatet visar att när lärarna rörde sig diskursivt mellan ämnesspecifikt 

språk och vardagsspråk framträdde ett flertal dimensioner av textrörlighet. Diskursiv 

rörlighet och textrörlighet sammanföll när lärarna förklarade ämnesspecifika ord i texten. 

Då framträdde ordförståelsedimensionerna samtidigt som de associativa dimensionerna 

framträdde. Dessutom visar tabellerna 4 och 5 att lärarna förklarade ämnesspecifika ord 

och begrepp genom att använda vardagliga och andra ämnesrelaterade ord som eleverna 

kan tänkas associera och relatera till för att utveckla förståelse. Därmed kan slutsatsen 
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dras att den textrörlighet som framträder i den diskursiva rörligheten oftast rör sig i 

ordförståelsedimensionerna samt även i de associativa dimensionerna. Det kan vara så att 

elever, för att utveckla förståelse för ett ämnesspecifikt begrepp, måste röra sig associativt 

i relation till de vardagliga begreppen (jfr Vygotskij, 2001). I dessa situationer skulle då 

diskursiv rörlighet och textrörlighet kunna bli en förutsättning för varandra. Därmed kan 

slutsatsen dras att diskursiv rörlighet kan leda till eller uppstå i en dynamisk textrörlighet.  

 

6.1.2 Vägen in i, inom och ut från texten 
Läraren i observationsklass 1 arbetade dynamiskt med en läs- skriv- och språkstöttande 

metod, vilket kan tänkas ha bidragit till att klassens arbete med texten bestod av 

läsförloppets samtliga sekvenser (jfr Rose, 2005 & Hallesson, Visén, Folkeryd, & af 

Geijerstam, 2016, u.u). Läraren i observationsklass 2 sa sig inte arbeta enligt någon 

speciell metod, vilket kan förklara att själva läsandet blev huvudfokus under lektionen. 

Både i observationsklass 1 och 2 framträdde flest dimensioner av textrörlighet under 

själva läsandet. Att låta en variation av textrörlighetsdimensioner framträda under 

läsandet kan vara av betydelse för att skapa ett sammanhang där eleverna får ett 

meningsfullt möte med texten (jfr Rosenblatt, 2002).  Samtidigt kan det, för att skapa 

mening i det som läses, också vara av betydelse att varierad textrörlighet framträder innan 

texten läses, för att eleverna ska få möjlighet att träda in i texten på ett meningsfullt sätt 

(jfr Langer, 2011).  

Ett exempel på när textrörlighet sker innan själva texten är läst är under 

läsförloppets sekvens kontextualisering. Under den första lektionen kontextualiserade 

lärare 1 vid ett flertal tillfällen texten. Genom kontextualiseringen kan det tänkas att 

eleverna fick möjlighet att möta texten i ett rikt sammanhang, som förmodligen bidrog 

till att göra mötet med texten meningsfullt (jfr Rosenblatt, 2002). Ur ett 

andraspråksperspektiv kan kontextualiseringar ses som extra viktiga, då många 

andraspråkselever behöver en rik kontext för att skapa mening i det som läses (jfr Hajer, 

2003; Rosenblatt, 2002; Langer, 2011; Halliday, 1978). 

 Med utgångspunkt i resultatet och resonemanget ovan kan det förmodas att 

olika sorts textrörlighet framträder som en naturlig del under själva läsandet. Trots att 

samtliga dimensioner av textrörlighet är möjliga under läsandet, visar resultatet att en 

större variation av läsförloppets sekvenser kan ge möjligheter till en mer varierad 

textrörlighet. Därmed är det möjligt att argumentera för att läsförloppets sekvenser är en 

underlättande förutsättning för att få en dynamisk, varierad textrörlighet att framträda.  
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   I observationsklass 1 framträdde vid ett tillfälle interaktiv textrörlighet i 

dimension 12, som handlar om att tala om texten utifrån dess funktion. I observationsklass 

2 framträdde dock aldrig någon interaktiv textrörlighet. Detta är med tanke på studiens 

intresse för flerspråkighetskontexter värt att uppmärksamma, då det i forskning om 

andraspråkselever har påvisats vikten av att elever både lär sig om och i ett ämne (jfr 

Gibbons, 1998). För att lära sig om ett ämne kan det nämligen tänkas att interaktiv 

textrörlighet kan fungera som metod för att elever ska förstå varför och på vilket sätt de 

ska läsa texter med utgångspunkt i den specifika språkliga ämnesdiskursen. Resultatet 

visar å ena sidan att båda lärarna visserligen bygger broar mellan den ämnesspecifika och 

vardagliga språkdiskursen, vilket å andra sidan endast tycks ske i syfte att lära eleverna i 

ämnet. Lärarna bygger således broar i och inom ämnet, men tycks inte erbjuda eleverna 

broar in till och om ämnet (jfr Wedin, 2011), vilket kan vara problematiskt för elevernas 

tillträde till den ämnesspecifika språkdiskursen och därmed elevernas måluppfyllelse. 

I enlighet med Hajer (2003) skulle de filmade klassrumskontexterna kunna 

beskrivas som språkligt stöttande, genom den diskursiva rörligheten, samt att 

klassrumsinteraktionerna är rika genom att eleverna får samtala om texterna i par och 

helklass. Utifrån resonemanget om att lärarna inte tycks bygga broar in till och om ämnet, 

skulle slutsatsen å ena sidan kunna dras att klassrumsinteraktionerna därmed inte är 

tillräckligt kontextrika (jfr Hajer, 2003). Resultatet visar dock att både läraren i 

observationsklass 1 och 2 kontextualiserar texterna innan de läses. Att läsförloppet i 

observationsklass 1 dessutom innehåller sekvenserna textualisering och funktion måste å 

andra sidan anses bidra till en kontextrik undervisning. Läraren i observationsklass 1 kan 

därför anses bidra till elevernas förståelse av ämnets språkdiskurs genom att hen 

möjliggör en kontextrik undervisning. Tillträde till en ämnesspecifik språkdiskurs kan 

alltså tänkas möjliggöras genom olika strategier för att skapa kontextrikedom i 

undervisningen. 

 
6.2 Metoddiskussion och studiens relevans 
Studiens material är, som tidigare nämnts, inte insamlat specifikt för denna studies syfte. 

I metodavsnittet nämndes hur detta kan tänkas ha bidragit med både positiva och negativa 

aspekter i tolkningen av resultatet. I efterhand, när resultatet redan är framskrivet och 

tolkat, kan det konstateras att det fanns svårigheter i att sätta sig in i ett material som inte 

var “ens eget”. Beskrivningen och tolkningen av materialet har därför bearbetats, 

diskuterats och tolkats om flera gånger, vilket kan innebära att resultatet är presenterat på 

ett tillförlitligt sätt.  
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Ytterligare en konsekvens av att de filmade lektionerna inte var anpassade för att 

passa studiens syfte, är att klasserna tidsmässigt arbetade med temat familjens ekonomi 

olika mycket, vilket kan ha påverkat vissa jämförelser och slutsatser i resultatet. 

Tidsaspekten kan bland annat ha påverkat att omfattningen på resultatet från 

observationsklass 2 blev mindre omfångsrikt, än från observationsklass 1. Samtidigt kan 

det tänkas att resultatet hade skilt sig åt i omfång även om lärarna hade ägnat lika mycket 

tid åt området familjens ekonomi, då de hade skilda sätt att strukturera arbetet kring en 

faktatext.  Med utgångspunkt i syftet, att bidra med ökad kunskap om lärares arbete med 

faktatexter i flerspråkiga klassrumskontexter, kan det argumenteras för att det är relevant 

att undersöka lektioner med olika “ramar”.  Att observera lärares olika sätt att strukturera 

arbetet med texter kan ge en nyanserad bild av hur arbetet struktureras i faktiska 

vardagliga skolsituationer.  

Skolans uppdrag om att möjliggöra en undervisning som främjar alla elevers 

lärande och kunskapsutveckling är tydligt (Skolverket, 2011). Genom att bidra med ökad 

kunskap om hur lärare arbetar med faktatexter i flerspråkiga klassrumskontexter finns 

också en möjlighet att bidra med perspektiv på hur lärare kan arbeta med faktatexter 

utifrån och mellan olika språkdiskurser, vilket är en förutsättning för en främjande 

undervisning (jfr Halliday & Martin, 1993:2–4). I läroplanen är lärares utjämnande och 

utvecklande uppdrag tydligt framskrivet (Skolverket, 2011). Det framgår dock inte på 

vilket sätt lärare ska undervisa för att lyckas med uppdraget, som handlar om att ta tillvara 

elevers tidigare erfarenheter, bakgrund och språk. Med utgångspunkt i det perspektivet 

och att nästan alla klassrumskontexter idag är flerspråkiga, kan studien bidra med ökad 

kunskap om hur undervisningens struktur kan stötta elever i tillträdet till ämnesspecifika 

språkdiskurser.  

Den språkliga diskursiva rörlighet som finns i klassrum skulle vidare vara 

intressant att undersöka ur ett elevperspektiv. Vidare undersökningar skulle då 

exempelvis kunna vara att se om och hur diskursiv rörlighet uppfattas av elever. Det 

skulle också kunna vara intressant att undersöka om huruvida lärare generellt använder 

sig av sambandsmarkörer som bearbetning och förstärkning och om man kan se något 

mönster i varför inte sambandsmarkörer som utsträckning används i samma omfattning. 
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