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Abstract 

Karin Wesslén 2011. Att skriva, tala och tänka samhällskunskap. En 
studie av gymnasisters lärandeprocess. (To write, speak and think 
social science. A study of the learning process of upper secondary 
school students.) Mins, Meddelanden från Institutionen för nordiska 
språk vid Stockholms universitet. 175 pp. 
 
This study is based on the presumption that language is fundamental 
to the construction of knowledge. In addition, linguistic demands are 
incorporated in the policy documents of the upper secondary edu-
cation of Sweden; students shall, during their education, be given the 
opportunity to appropriate certain linguistic tools. The purpose of this 
thesis is to investigate how teachers and students in upper secondary 
education manage and utilize the discourse of social science in both 
speech and writing. More specifically, two classes are studied during 
three terms. The teachers’ ability to organize and support the students 
vocally and in written is examined, so are the effects of the teaching 
on students’ writing. 

The origin of the study is constituted by a sociocultural stance 
provided by Vygotskij, Bakhtin and Halliday. A combination of a 
functional perspective on language and a cognitive is probed, where 
the study is comparative in nature consisting of an experimental class 
and a control class. The importance of language for the creation of 
knowledge has been communicated to the teachers of the experimen-
tal class, with provided complementary subject didactic literature. 
This literature offers support for teachers to augment the use of 
explicit teaching and enhance student awareness of how conceptual 
structures mould social science. 

Qualitative analyses are performed on the basis of teacher-student 
dialogue and written tasks by a group of selected students. The ana-
lytical tools object language – metalanguage, linguistic operations 
and knowledge structures are developed for the purpose of processing 
data, and have been combined with the tools activity analysis, 
subject-related concepts and text activity. The results from the ana-
lyses display no difference in the handling of the discourse of social 



     

science between the experimental class and the control class. The 
teachers of the experimental class, like the teacher of the control 
class, are primarily utilizing object language where knowledge struc-
tures are visible, as opposed to a combination of object language – 
metalanguage. Furthermore, they exhibit diminutive use of dialogue 
in their teaching. The students of both classes, on their hand, demon-
strate an equal progress in textual development.  

This study concludes that the experimental class has not been 
provided with sufficiently explicit support to advance in the struc-
turing of knowledge and in level of reasoning. A more efficient 
support to teachers to manage these analytical tools would, in all 
probability, give them, and through this the students, an increasingly 
profound insight into structuring of text activities, the meaning and 
signalling of linguistic operations, the construction of subject-related 
concepts and, most importantly, how these three tools are interrelated. 

Key words: language, linguistic demands, upper secondary education, 
appropriate, linguistic tools, the discourse of social science, explicit 
teaching, object language, metalanguage, linguistic operations, know-
ledge structures, subject-related concepts, text activity, the structuring 
of knowledge, level of reasoning 
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1 Inledning 

Denna studie behandlar gymnasieelevers strukturering av kunskaper 
med språket som redskap. Den handlar om hur lärarna organiserar sin 
ämnesundervisning i ämnet samhällskunskap, både muntligt och 
skriftligt, och stöder eleverna samt vilka avtryck undervisningen ger i 
elevernas skrivande. Under tre terminer har jag följt två gymnasie-
klasser, där den ena klassens lärare har uppmärksammats på språkets 
betydelse för konstruktion av kunskaper. Jag har gjort lektions-
observationer och ljudupptagningar av lärare och elever i de båda 
klasserna, samlat in elevers skrivna texter samt intervjuat lärare och 
elever. 

1.1 Språkets betydelse för kunskapsbildning 
Vygotskij, Bakhtin och Halliday har i sina arbeten bidragit med ett 
sociokulturellt perspektiv på språk och lärande samt en dialogisk och 
funktionell språksyn. Deras forskning har synliggjort språkets stora 
betydelse för kommunikation, tänkande och skrivande. Utifrån deras 
arbeten har språket uppmärksammats som en social företeelse, ett 
redskap att skapa betydelse i olika kontexter. Ett centralt antagande är 
att det finns en överensstämmelse mellan språkutveckling och lärande 
(Vygotskij 1999, Bakhtin 1986, Halliday 1993, Painter 1996, 
Schleppegrell 2004). När en individ brukar språket på ett nytt sätt ut-
vecklas både den språkliga förmågan och förmågan att tänka. Ett 
sådan nytt sätt kan för en gymnasieelev som studerar samhälls-
kunskap till exempel innebära upptäckten att fenomenet inflation kan 
förklaras utifrån flera orsaker såsom efterfrågeinflation och kostnads-
inflation. Hos eleven sker vid denna iakttagelse en språklig utveck-
ling parallellt med en kunskapsutveckling. 

För små barn som förvärvar vardagskunskap fungerar språket 
ackompanjerande tillsammans med handlingar och bilder. Senare, vid 
förvärvande av skolkunskap, blir språket huvudsakligen konstituer-
ande (Painter 1999, Lindberg 2006, Lindberg & Sandwall 2006). 
Lärandet medieras utifrån det talade och det skrivna språket, där be-
grepp och teorier kan utgöra redskap för utvecklingen av tänkandet. 
Den muntliga ämnesundervisningen kan främja språk- och kunskaps-
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utveckling, om läraren i den skapar meningsfulla sammanhang och 
om läraren även stödjer elevens språk så att ny kunskap synliggörs. 
Skrivandet har också poängterats vara av stor betydelse för att stödja 
eleven i ett ämnesspecifikt språkbruk och ämneskunskaper (jfr Lind-
berg 2006). En undersökning där utformningen av undervisningen 
och språkets roll uppmärksammats är Dysthes (1996). I den påvisas 
dialogens betydelse för meningsskapande, vilket i ett senare skede på-
verkar elevens textskapande. 

I min studie utgår jag från språkets betydelse för kunskaps-
bildning. Mer specifikt utgår jag från två kunskapsdimensioner som 
jag anser är centrala i en samhällskunskapsdiskurs och som läraren 
måste vara medveten om för att kunna stödja eleven i dennas kun-
skapsprocess. De två kunskapsdimensionerna gäller abstraktionsnivån 
och det kritiska tänkandet. I en institutionell miljö utgår lärande-
processen huvudsakligen från det abstrakta och generella (Kozulin 
1998). För att förvärva en specifik kunskap krävs en insikt i hur 
språket formar och formas i hierarkiska begreppsstrukturer och vikten 
av att förvärva den generella kunskapen samt även kunna konkreti-
sera denna. Ett exempel på ett begrepp i en sådan kunskapshierarki är 
produktionsfaktorerna som den mest abstrakta, med de mer konkreta 
begreppen arbetskraft, realkapital och naturtillgångar, vilka kan kon-
kretiseras ytterligare. För det kritiska tänkandet är insikten funda-
mental om att kunskap är föränderlig och heller inte neutral eller 
objektiv. Detta kräver god kontroll över själva kunskapen samt också 
över det språk som uttrycker och konstituerar kunskapen, om man 
kritiskt ska kunna utmana och ifrågasätta denna. 

Flera studier har visat hur viktigt det är att läraren är medveten om 
språkets betydelse i konstruktionen av kunskap och att läraren stödjer 
eleven med språkliga redskap (t ex.Lindberg & Sandwall 2006). 
Eleven själv behöver bli medveten för att undervisningen ska kunna 
bli mer konstruktiv, effektiv och systematisk. I min studie har den ena 
klassens lärare uppmärksammats på språkets betydelse för ämnes-
inlärning och på specifika språkliga redskap för att i undervisningen 
kunna synliggöra en samhällskunskapsdiskurs. 

1.2 Skolans styrdokument 
Alla ämnen i skolan har ansvar för elevens språkutveckling. I pro-
grammålen (SKOLFS 1999:12) för samhällsvetarprogrammet anges 
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skolans ansvar vara att eleven ”kan kommunicera sina kunskaper och 
erfarenheter i tal och skrift samt har tillägnat sig insikter om språket 
som en väg till lärande och begreppsutveckling”. Målformuleringen 
innebär att läraren ansvarar för att utforma en undervisning, där 
eleven ges möjlighet till att appropriera kunskaper och görs medveten 
om språkets betydelse vid konstruktion av kunskap. Vidare framförs i 
Skolverkets riktlinjer (SKOLFS 2000:7) för gymnasieskolans kurs-
mål och betygskriterier i samhällskunskap A och B uttryckta språk-
liga krav, kompetenser, för vad eleven ska ges möjlighet att hantera i 
den muntliga och den skriftliga praktiken för att kunna synliggöra 
sammanhang i ämnet. Där framgår att eleven ska beskriva, diskutera, 
analysera, värdera, reflektera, ange orsaker och konsekvenser, dra 
slutsatser, kritiskt granska, tolka samt analysera ur olika aspekter. 

I studien har jag valt att se sådana kompetenser som specifika 
språkliga redskap och undersökt om de utnyttjas och medvetandegörs 
i elevens muntliga och skriftliga praktik. Kompetenserna i Skol-
verkets riktlinjer innefattar explicita språkliga dimensioner, såsom 
diskutera och kritiskt granska, där flera perspektiv ingår och är mer 
avancerade än argumentera och värdera. Dessa språkhandlingar 
benämner jag textaktiviteter och språkliga operationer och de har an-
vänts tillsammans med ämnesanknutna begrepp, kunskapsstrukturer, 
analys av lektionssamtal samt objektspråk–metaspråk som analytiska 
redskap i min studie (se vidare kapitel 3). En del av redskapen har ut-
nyttjats för att studera den muntliga praktiken, hur lärarna synliggjort 
delar av en samhällsvetenskaplig diskurs och möjliggjort för eleverna 
att vara medskapare i kunskapskonstruktionen. Andra redskap har 
använts för att undersöka hur eleven medierat delar av diskursen 
genom att redovisa sina kunskaper i skrift. För eleven innebär denna 
redovisning ett generellt krav att synliggöra sammanhang och orga-
nisera sin text till en läsbar enhet. Ett mer specifikt krav gäller för 
eleven att kunna hantera ämnesanknutna begrepp, olika språkliga 
operationer, såsom jämförelse och slutsats, samt infoga dessa i olika 
textuella strukturer, till exempel argumenterande och förklarande 
texter. 

De sex analytiska begreppen, menar jag, knyter an till de tidigare 
presenterade kunskapsdimensionerna. Analysen av de ämnesanknutna 
begreppen fångar abstraktionsnivån, medan textaktiviteter och språk-
liga operationer ringar in kritiskt tänkande. Analysen av de tre övriga, 
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kunskapsstrukturer, analys av lektionssamtal och objektspråk–
metaspråk berör båda dimensionerna. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare och elever i två gym-
nasieklasser hanterar samhällskunskapsdiskursen i tal och skrift under 
tre terminer. I studien analyserar jag den muntliga praktiken och den 
skriftliga produktionen. Som övergripande syfte vill jag skapa för-
ståelse för gymnasisters kunskapshantering i ämnet samhällskunskap. 

De mer specifika forskningsfrågorna som jag ställer i undersök-
ningen är: 

− Hur utvecklar lärarna och eleverna begrepp och resonemang i 
den muntliga praktiken på lektionerna? 

− Hur utvecklar eleverna begrepp och resonemang i sin skriftliga 
produktion? 

− Vilket stöd och utrymme ger undervisningen för eleverna att 
utveckla samhällskunskapsdiskursen? 

− Hur ser undervisningen ut då en lärare är medveten om språk-
ets betydelse för inlärningen och förståelsen av ämnet? 

Studien avgränsas genom att tänkandet inte studeras, eftersom det 
möter stora metodiska hinder. Dock är de begrepp och resonemang 
som undersöks i elevens tal och texter nära kopplade till elevens tänk-
ande i samhällskunskapsämnet. Tolv elever, sex i undersöknings-
klassen och sex i jämförelseklassen följs under terminerna 2, 3 och 4 i 
gymnasiet. 

1.4 Avhandlingens disposition 
Detta inledande kapitel tar upp språkets betydelse för kunskaps-
bildning, skolans styrdokument och syftet med avhandlingen. I det 
följande kapitlet behandlas det teoretiska ramverk, som utgjort grund-
en för studien. Kapitlet delas upp i sociokulturell teori samt tidigare 
forskning om språk och inlärning. Därefter beskrivs material och 
metod i kapitel 3. 

I de två följande kapitlen (4–5) redogörs för studiens resultat samt 
analyserna av dessa. Kapitel 4 utreder undersökningsklassens resultat 
och kapitel 5 utreder jämförelseklassens resultat. Dessa två kapitel 
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leder vidare till kapitel 6, som är en jämförelse mellan de två del-
analyserna. Jämförelsen är indelad i de tre delkapitlen Muntligt och 
skriftligt, Skillnader i elevprestation och Intervjuerna: elevernas egen 
syn på språket i samhällskunskapsämnet. En sammanfattande diskus-
sion i det sista kapitlet avslutar studien. 
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2 Teoretiska utgångspunkter och tidigare 
forskning 

Min studie vilar på sociokulturell grund. Teorin baseras på ett antal 
centrala aspekter för lärande, av vilka några är betydelsefulla för min 
undersökning. Dessa är att lärandet är socialt och språket det viktig-
aste redskapet i lärandeprocessen, att eleven tillägnar sig kunskaper 
genom mediering, att lärarens funktion är att skapa förutsättning för 
en lärandemiljö och utgöra stöd i samtal samt att när ett språkligt red-
skap behärskas av eleven kan detta användas i nya situationer för att 
konstruera ny kunskap. 

Min studie vilar också på en syn på kunskap som föränderlig och 
icke-neutral. En konsekvens av detta är att se lärandet som en livslång 
angelägenhet. 

2.1 Sociokulturell teori 
Det sociokulturella perspektivet utgår från ett historiskt och kulturellt 
perspektiv på kunskapsbildning och bygger dels på Deweys och 
Meads pragmatiska hållning om mänskligt samarbete, dels på Vygot-
skijs och Bakhtins syn på språket som en meningsskapande resurs 
(Dysthe 2003). Vygotskij (1978, 1999) har bidragit till teorin med sin 
syn på hur undervisningen, lärande och utveckling relaterar till var-
andra och Bakhtin (1986) med sin medvetenhet om språket, tanken 
och mänskliga relationer. Det sociokulturella perspektivet företräder 
en social konstruktivism, där individen i dialog konstruerar kunskaper 
och förståelse. 

Att skaffa kunskaper är en primär social företeelse för att skapa 
mening i tillvaron. I själva processen där individen lär och utvecklas 
måste hänsyn tas till lärandets situerade karaktär (Lave & Wenger 
1991). Lärandet är situerat i sociala praktiker, med en dialektisk lär-
andeprocess, där tänkandet formas i de sociala handlingar som indi-
viden deltar i; ”handlingar och praktiker konstituerar varandra” (Säljö 
2000:128). Det sociokulturella perspektivet, där lärande inte ses som 
enbart en förmåga hos individen, får effekter för forskningen om 
lärandet. I ett sådant sammanhang blir det nödvändigt att ta hänsyn 
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till kunskapen som sådan, de premisser som föreligger för lärandet 
mellan individen och omvärlden samt lärandeprocessen inom indi-
viden. 

2.1.1 Språk och tanke 
Vygotskij uppmärksammade tänkandets relation till språket i sin teori 
om det mänskliga medvetandet och utvecklingen av tänkandet genom 
bildandet av högre mentala processer, såsom förmågan att minnas och 
resonera. Då ordet och tänkandet korsar varandra i ett barns utveck-
ling följer en process med begreppsbildning, där allt mer innehåll 
packas i enskilda ord. Individen bildar under denna tid vad Vygotskij 
(1999:204) benämner pseudobegrepp, begrepp som individen endast 
skenbart förstått innebörden av. Orden förstås fortfarande på en kon-
kret nivå, vardaglig, men individen behöver gradvis få en förståelse 
för begrepps hierarkiska relation till varandra.  

Vygotskij menade att individen inte förrän omkring puberteten når 
fram till ett tänkande som är begreppsligt. I ett vardagligt samman-
hang dominerar emellertid ofta, både hos tonåringar och vuxna, en 
pseudobegreppslig nivå av tänkandet. I ett vardagligt sammanhang 
fungerar en sådan hantering av begreppen, men problem uppstår vid 
organisering av kunskaper, såsom systematisering, kritiskt tänkande, 
perspektivbyte eller uppfattandet av ett budskap. Ett lärande som är 
reproduktivt sträcker sig ofta då inte längre än till en pseudobegrepps-
lig nivå, där begreppens abstrakta innebörder inte har tillgodogjorts. 
En elev kan exempelvis i en redovisning korrekt formulera: Arvet 
från kolonialismen har påverkat hela finansmarknaden. Utifrån 
svaret framgår emellertid inte om eleven ordentligt förstått inne-
börden av formuleringen, bland annat på grund av begreppet arvet 
som i denna kontext har en abstrakt innebörd. 

Vygotskij (1999) delade upp begreppen i vardagliga och veten-
skapliga. Han betonade att för att utveckla tänkandet behöver indi-
viden de vetenskapliga begreppen. Utvecklandet av de vetenskapliga 
begreppen sker delvis på ett annat sätt än de vardagliga, ett deduktivt 
sätt. De vetenskapliga begreppen kan härledas till det akademiska 
språkbruket och refererar på så sätt till en skoldiskurs men också till 
ett läroboksspråk, där ofta abstrakta diskussioner av teoretiska idéer, 
synpunkter och perspektiv kommer till uttryck. 
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Det skrivna skolspråket är dekontextualiserat, vilket medför att det 
är distanserat, explicit och strukturerat (Schleppegrell 2004, utifrån 
Snow 1987). Det interaktiva stödet saknas, språket är specifikt och 
nyanserat samt sammanhängande. Flera forskare har poängterat vik-
ten av att lärare görs medvetna om språkets betydelse för elevens 
utveckling (t ex.Schleppegrell 2004, Lindberg 2006, 2007, Kramer-
Dahl, Teo & Chia 2007). Schleppegrell påpekar i detta sammanhang 
behovet att förstå funktionaliteten i språket och vilka lingvistiska 
uttryck som används i olika kontexter. Utifrån forskning om under-
visning, lärande, språk och språkutveckling har genrepedagogiken 
skapat en modell för hur arbete kan bedrivas med elevens språkliga 
utveckling.1 

2.1.2 Dialogism 
I denna avhandling undersöker jag på praxisnivå situationskontexten i 
en undervisningsverksamhet genom att analysera den muntliga och 
skriftliga praktiken. Dialogism används som teoretisk utgångspunkt 
för att studera den muntliga praktiken. Begreppet dialogism är sam-
lingsbegreppet för Bakhtins teori om dialogen med inriktning på 
interaktioner och kontexter. Han menar att yttrandet som enhet är 
grunden i all kommunikation. Mening skapas i relationen mellan de 
olika rösternas yttranden, som en potential mellan de olika tankarna 
(Bakhtin 1986). I samspelet krävs ett aktivt deltagande i form av 
reaktioner för att förståelse ska uppstå. Förståelsen utmanas på nytt i 
nya dialoger, i inre eller yttre, med ny förståelse som resultat. Ytt-
randen kan variera i komplexitet och tydlighet från vardagligt reso-
nemang till vetenskapligt. Förståelsen av yttrandet är beroende av hur 
individen tolkar detta. Bakhtin benämner tolkningarna som två ytt-
randenivåer, speech plan och speech will (Bakhtin 1986:77). En brist-
ande kunskap eller förmåga hos samtalsdeltagarna kan vara grunden 
till att inte anpassa yttrandet efter situationen. Även olikheter i infalls-
vinklar och bakgrund kan skapa otydligheter. Därför är det viktigt att 
individer samarbetar för att förstå och bilda en gemensam kontext 
(Mercer 2000). 

                                                      
1 En teoretisk och praktisk introduktion till genrepedagogiken är författad av 
Hedeboe och Polias (2008). 
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2.1.3 Ämne, språk och artefakter 
Språket i olika skolämnen används på skilda sätt för att formulera 
kunskaper; språket har betydelse både för hur ett läroämne inne-
hållsligt är organiserat och för sättet att tänka och verbalisera i ämnet. 
De kunskapsmässiga insikterna inom ett läroämne, till exempel det 
samhällsvetenskapliga, har utvecklats genom människans externali-
seringar och bildat artefakter. I kommunikationen mellan människor 
samt som stöd för tänkandet och handlandet har människan ytterligare 
förfinat och skapat nya artefakter. Vid utvecklingen av olika disci-
pliner har dessa haft en avgörande betydelse (Säljö 2000, 2005). Efter 
funktion kan de särskiljas på tre nivåer i primära, sekundära och 
tertiära (Wartofsky 1979). De primära artefakterna är redskap som 
underlättar och effektiviserar människans sätt att utföra aktiviteter, 
såsom pennan och datorn. De sekundära återskapar människans sam-
stämda insikter och kunskaper, och utformar mönster för tanke- och 
handlingsverksamhet. I ämnet samhällskunskap på gymnasiet kan 
detta återspeglas i en läroboks redogörelse för fenomenet ekonomisk 
politik, där innehållet består av ämnesspecifika begrepp och de rela-
tioner av olika slag som dessa har till varandra. I skolans verksam-
hetssystem är pedagogiken konstruerad utifrån sekundära artefakter 
med intentionen ”att stötta lärande och förståelse” (Säljö 2005:98). 
De tertiära är av mer mentalt krävande karaktär; de vidareutvecklar 
förståelsen av världen och förhåller sig till de primära och sekundära 
på ett öppet och hypotetiskt sätt. I skolans verksamhetssystem blir de 
alltmer centrala (Säljö 2005). På den tertiära nivån kan begreppet 
ekonomisk politik innebära olika aktörers modell för hur en sådan 
politik bör bedrivas, där de tagit ställning, värderat och reflekterat ut-
ifrån ekonomiska, sociala och politiska aspekter. De tertiära arte-
fakterna möjliggör kritisk granskning, perspektivering och ifråga-
sättande av de sekundära artefakterna. När man i skolan arbetar med 
tertiära artefakter kan ämnesgränser delvis suddas ut, vilket kan 
berika förståelsen av den reella världen. Om eleven ska behärska dis-
kursen på en tertiär nivå behövs kunskaper och strategier av både 
metakognitiv och metaspråklig art, dels för att förstå strukturen även 
om innehållet inte är helt förtroget, dels för att kunna avgöra vad som 
är relevant i sammanhanget (Säljö 2005, Mäkitalo, Jakobsson & Säljö 
2009, Säljö, Mäkitalo, Lilja & Jakobsson 2010). I studien kommer jag 



     
22 

inte mer att använda begreppet tertiära artefakter, men det är uttryck 
för detta slags tänkande som står som föremål för min studie. 

2.1.4 Mediering 
Genom att delta i samspel med andra lär och gör individen framsteg. I 
samspelet har människan utvecklat fysiska och språkliga redskap, 
som de agerar med för att förstå hur världen fungerar (Vygotskij 
1999, Wertsch 1998, Säljö 2005, Daniels, Cole & Wertsch 2007). 
Agerandet sker genom mediering. Enligt det sociokulturella tanke-
systemet kan människan inte agera eller erfara direkt mot verklig-
heten utan det sker ”genom att omvärlden förtolkas” (Säljö 2000:66). 
Agerandet med redskap kan förstås som ett system med två plan. 
Wertsch (1998) liknar systemets tvåplanighet med en stavhoppare. 
Det ena planet bildar det yttre, vilket ständigt interagerar i form av 
mediering med det andra, inre planet, individens tänkande. 

For example, it is futile, if not ridiculous, to try to understand the 
action of pole vaulting in terms of meditational means – the pole – 
or the agent in isolation. The pole by itself does not magically 
propel vaulting over a cross bar; it must be used skillfully by the 
agent. At the same time, an agent without a pole or with an in-
appropriate pole is incapable of participating in the event. 
(Wertsch 1998:27) 

I processen att behärska ett redskap genomgår individen olika faser, 
en koordinationsprocess mellan individen och redskapet (Säljö 2005). 
Den inleds med en initial kontakt med redskapet, till exempel att i en 
text se hur ett språkligt redskap används. Därpå följer en utvecklings-
fas med hur detta fungerar. Efter denna fas har redskapet blivit en 
integrerad del av individens verksamhet; individen har approprierat 
redskapet och kan därmed för andra förklara dess innebörd och funk-
tion. I den sista fasen har redskapet blivit automatiserat och naturali-
serat; individen är koordinerad med redskapet, vilket också medför att 
handlingsutrymme skapas för nya utmaningar. Säljö påpekar vikten 
av att ur ett inlärningsperspektiv vara medveten om de svårigheter det 
kan innebära för en oinitierad elev att inte se det meningserbjudande 
som finns i ett redskap. Av stor betydelse är att ge stimulans och stöd 
för att övervinna motståndet. 
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2.1.5 Imitation, bemästring och appropriering 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan framstegen vid en inlär-
ningssituation beskrivas som en process i tre steg. Det första steget är 
imitation. Vygotskij (1978) betecknar det som ett asymmetriskt för-
hållande i lärandesituationen, men en delprocess som ändå erbjuder 
möjligheter för intellektuell utveckling. Imitation ses som ett aktivt 
och selektivt skeende för att tillägna sig kunskap. Dock har faktorer 
som till exempel motivation och relevans stor betydelse för att ett 
lärande sker (Løkensgard Hoel 2001). Det andra steget i processen är 
bemästring, vilket innebär ett övertagande av kunskapen men utan att 
inläraren egentligen har tagit den till sig. Kunskapen har därmed inte 
lett till någon förändring hos individen (Wertsch 1998). Det asym-
metriska förhållandet i lärsituationen har emellertid minskat. Det sista 
steget i processen är appropriering. Då har individen gjort kunskapen 
till sin egen och har på så sätt uppnått en djupare förståelse för den. I 
lärsituationen är förhållandet symmetriskt. 

Vygotskij (1999) kallade individens uppnådda medvetenhet om 
kunskaper för internalisering. Andra forskare har senare kritiserat 
termen, bland annat därför att den inte tar hänsyn till de två nivåer 
som en kunskapsprocess genomgår hos eleven, den yttre och den inre 
där assimilering och bearbetning ingår. Wertsch (1998) ser ett reflek-
terande kopplat till appropriering. På så sätt får begreppet också en 
viss relation med begreppet metakognition. Emellertid kan även 
Wertschs syn på appropriering vara problematisk då individens för-
ståelse för en viss begreppslig struktur inte behöver vara avslutad vid 
en appropriering (Säljö 2000). Individer kan ägna stora delar av sitt 
liv till att förstå sådana begreppsliga strukturer som till exempel en 
teori. I ett utbildningssammanhang borde det emellertid vara lättare 
att inordna begreppet. 

2.1.6 Utvecklingszon och stöd 
Sett ur samhällets synvinkel är det undervisningspraktikerna i skolor-
na som har huvudansvaret för att erbjuda individen utvecklings-
möjligheter med hjälp av kulturella redskap, såväl språkliga som 
fysiska samt artefakter. Läraren har uppdraget att leda eleven in i 
begreppsvärldar och färdigheter som eleven ofta inte kan omsätta i 
den vardagliga verksamheten. Den förmodligen viktigaste uppgiften i 
detta uppdrag är att vara en stödjande länk vid mediering av mer ab-
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strakta begreppsvärldar. Behärskningen av begrepp och begreppsliga 
strukturer kan ta lång tid att tillägna sig. Säljö (2005) menar att dessa 
medierande redskap kräver en språklig medvetenhet, med en preci-
serad språkbehandling och ett resonemang som skiljer sig från en 
oprecis och redundant vardagskommunikation. Att tillägna sig defi-
nitionen av en term, till exempel priselasticitet, är mindre komplext, 
men att använda den som tankeredskap och begreppslig resurs vid 
samtal kräver en förmåga att avgränsa begreppet så att det blir otve-
tydigt utifrån en institutionell synvinkel, ett praktiserande som skolan 
i dess verksamhet ska ge individen möjlighet att klara av. Wertsch 
(1998) beskriver hur elever, genom ett aktivt deltagande i dialoger 
eller samtal, men framför allt genom ett aktivt övertagande av lär-
arens roll, lär sig behärska ett antal medierande redskap de inled-
ningsvis hade problem att använda. Vid en sådan utformning av 
undervisningen kan eleven uppnå ett metakognitivt kunskapstänk-
ande; eleven stimuleras att reflektera över hur hon ska planera, styra 
och organisera lärandet och tränas till att bli medveten om inlärnings-
faktorer. 

Lärandet sker i den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij 1999: 
329); zonen betecknar spelrummet mellan den nivå individen redan 
har uppnått i sin kunskapsinhämtning och den nivå individen är på 
väg mot. Individens kompetens kan i ett sådant sammanhang förstås 
utifrån dessa två nivåer: individens inlärningsnivå, bedömningsnivå, 
respektive utvecklingsnivå, undervisningsnivå. Vygotskij (1999:335) 
påpekar att: 

inlärning och utveckling inte sammanfaller helt med varandra, 
utan utgör två processer som har mycket komplicerade relationer 
till varandra. Inlärningen är bara bra när den kommer före utveck-
lingen. Då väcker den till liv och stimulerar en hel rad funktioner 
som befinner sig på ett mognadsstadium och ligger inom den 
närmaste utvecklingszonen. Däri består också inlärningens viktig-
aste roll för utvecklingen. 

Kompetensen är på så sätt en konsekvens av både kognitiva processer 
och kunskapsprocesser, och ur ett undervisningsperspektiv gäller det 
att känna till och vara öppen för den potentiella utvecklingsnivån. 
Individen befinner sig i ständig förändring eller i en utvecklingszon 
redo för överkomliga utmaningar. En avgörande roll i ett sådant sam-
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manhang är därför samarbetet med en mer kompetent person. Genom 
samspelet medieras kompetens av en mer erfaren, läraren, och succes-
sivt når eleven en högre utvecklingsnivå, vilken sedan blir den nya 
inlärningsnivån och tidigare kunskaper har mer eller mindre auto-
matiserats. Ur en sociokulturell synvinkel är det betydelsefullt att 
också notera att individen själv har ett ansvar som inblandad i sam-
spelet; denna person är medskapare i sin egen utveckling (Wertsch & 
Stone 1985). 

2.1.7 Funktionell och kognitiv språksyn 
I min studie prövar jag att kombinera en funktionell språksyn med en 
kognitiv. Det funktionella anknyter till modellen för systemisk funk-
tionell lingvistik, SFL, utvecklad av M A K Halliday (se t ex.Halliday 
1978). Det kognitiva inslaget är synligt genom modellen för Blooms 
taxonomi (Bloom 1956). De båda modellerna har endast partiellt ut-
nyttjats i det praktiska analysförfarandet av den muntliga praktiken 
och den skriftliga produktionen, men bildar som helhet med utgångs-
punkt i respektive språksyn underlag för studien. 

Inom SFL betraktas språket som något med både flera funktioner 
och flera dimensioner. Enligt denna uppfattning kan språket delas in i 
olika skikt, som relaterar till varandra: den sociala kontexten, betydel-
sen, lexikogrammatiken och de fysiska uttrycken (Halliday & 
Matthiessen 2004, Holmberg & Karlsson 2006). Språket innehåller 
också tre metafunktioner: den ideationella, interpersonella och textu-
ella funktionen. De bistår individen i hennes sociala tillvaro med att 
förstå och uttrycka erfarenheter, att skapa sociala relationer samt att 
organisera information. Vid analys av till exempel en skolpraktik ger 
modellen en möjlighet att separat resonera om de olika språkliga 
skikten eller nivåerna. Värdet med modellen är att man utgår från en 
kontext, med deltagare från en större social aktivitet, verksamhet, 
eller från den närmaste omgivningen, situationskontexten. Hela in-
tresset riktas därmed på kommunikationssituationen när en muntlig 
praktik eller en skriven text analyseras. 

Enligt Bloom (1956), kan en elevs framsteg i en kunskaps-
utveckling beskrivas som en kunskapstrappa, en hierarkiskt formerad 
taxonomi med de sex olika nivåerna kunskap, förståelse, tillämpning, 
analys, syntes och värdering. Blooms kategorisering är strikt rang-
ordnad och för att nå en viss nivå har eleven tidigare nått nivån eller 
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nivåerna under. Taxonomin tillkom genom mångårig forskning och 
en ambition att skapa ett gemensamt klassifikationssystem för ab-
strakt tänkande vid olika universitet i USA. Senare har taxonomin 
reviderats av Anderson & Krathwohl (2001). Den reviderade taxo-
nomin har konstruerats som en tvådimensionell modell, där den ena 
dimensionen utgörs av kognitiva processer i sex nivåer med succes-
sivt ökande komplexitet. Ett exempel på kognitiva processer är förstå 
med underkategorier såsom tolka och förklara. Ett annat exempel är 
analysera. En kunskapsdimension i fyra nivåer med utvecklingen från 
konkret till abstrakt utgör den andra dimensionen. Härigenom bild-
ades en matris utifrån vilken komplexitet i tankeförmåga som krävs 
och vilket djup kunskapen omfattar. Matrisen består av 24 celler. 

En muntlig eller en skriftlig praktik kan generellt beskrivas som 
uppbyggd av språkliga och semantiska strukturer som är mer eller 
mindre sammanhållna. Strukturerna i sin tur består av ämnen, teman, 
som deltagarna gör påståenden, propositioner, om. Temana kan vid-
are konstrueras på såväl mikronivå som makronivå, vilket även gäller 
för propositionerna. Härigenom kan en deltagare komponera och ut-
veckla kortare eller längre strukturer. I denna studie analyseras den 
muntliga praktiken och den skriftliga produktionen med analys-
redskap som kan kopplas till en funktionell och en kognitiv språksyn. 

2.2 Studier om språk- och ämnesinlärning 
Min studie berör således ämnesanknutet talande och skrivande i gym-
nasieskolan och vad det betyder för elevens språk- och kunskaps-
utveckling i ämnet. I det följande refererar jag till några studier – 
främst svenska – som ligger nära min undersökning och som jag del-
vis bygger på. 

En tidig undersökning som resulterat i att hinder för elevens 
utveckling uppmärksammats är Sinclairs & Coulthards (1975). Den 
visade på en samtalsstruktur i klassrummet, Initiation-Response-
Feedback (IRF), som huvudsakligen var monologisk och gav lite ut-
rymme för eleven att utmanas och stimuleras till att utveckla resone-
mang. I en senare studie (Dysthe 1996) demonstreras hur undervis-
ningen kan bli mer dialogisk och konstruktiv om läraren ställer auten-
tiska frågor och följer upp med positiv värdering. Om eleven i samtal 
får stöd och stimulans till att föra resonemang uppövas ett diskursivt 
språk, som i sin tur blir ett stöd i en skrivsituation. Hur skrivandet i 
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skolan använts för att utveckla mentalt krävande tänkande är inte ett 
vanligt forskningstema. Flera undersökningar har emellertid behand-
lat det diskursiva resonerande språket och anknyter utifrån detta per-
spektiv därför till min undersökning. 

2.2.1 Några undersökningar om ämnesanknutet 
skrivande 
I en undersökning av gymnasisters skrivande fokuserar Nyström 
(2000) på slutprodukten. Bland det studerade materialet finns texter 
skrivna i naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen. De 
består huvudsakligen av faktauppräkningar och har ingen genom-
arbetad struktur och mycket lite av resonerande innehåll. Undersök-
ningen visar också att eleverna har svårigheter med att reflektera över 
texter, att se kvaliteter och brister. Eleverna saknar generellt en med-
vetenhet om textproduktion. Nyström efterfrågar mer av samtal för att 
öka elevernas medvetenhet om olika texter och stödja dem med 
strategier för att kunna möta skrivande av nya genrer. 

Nilsson (2002) fokuserar högstadieelevers skrivande av forsk-
ningsrapporter. Eleverna söker fakta om de ämnen de valt och får 
instruktionen att skriva sina arbeten med egna ord. Det framkommer 
att de flesta elever inte förstår hur de ska omkonstruera och skriva 
samman rapporterna genom att till exempel sammanfatta, jämföra och 
dra slutsatser för att skapa ny kunskap. Nilsson framhåller att elev-
erna för att till exempel kunna dra slutsatser måste vara förtrogna med 
materialet samt att dialogiska klassrum krävs för att kunna utveckla 
elevernas tänkande i den riktningen. 

Om skrivandet i naturvetenskapliga ämnen handlar af Geijerstams 
undersökning (2006). Hon har studerat hur elever i årskurs 5 till 8 
relaterar till och förstår sina egna skrivna texter. De högpresterande 
eleverna utvecklar inte genreskrivandet mer än de lågpresterande. 
Däremot visar de högpresterande på större förmåga till textrörlighet, 
att till exempel sammanfatta och generalisera utifrån sina texter. De 
har ett större dialogiskt förhållande till texten, ett kunnande som de 
sedan kan använda i andra sammanhang, menar af Geijerstam. Under-
sökningsresultatet visar också att mycket litet av dialog förekommit 
inför skrivuppgifterna, men att då muntliga och skriftliga aktiviteter 
kombinerades, så nådde de lågpresterande eleverna en högre text-
rörlighet. Af Geijerstam poängterar betydelsen av att eleverna får stöd 
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i att utveckla ett naturvetenskapligt språk både i den muntliga och 
skriftliga praktiken, vilket kan ske genom att modelltexter används i 
undervisningen. 

I Westmans studie (2009) av två yrkesförberedande program är 
ambitionen att kartlägga elevernas skrivande snarare än att undersöka 
elevernas skrivförmåga. Hon använder som jag analysredskapet text-
aktiviteter, men tillsammans med skrivaktiviteter för att studera vilka 
skrivkompetenser eleverna använder. Utifrån det undersökta materi-
alet konstaterar hon att eleverna endast ges möjlighet till ett ensidigt 
skrivande för att lagra kunskap. De tränar inte på kompetenser för att 
utveckla kunskaper och reflektion samt åsikt och övertalning. West-
man föreslår en explicit undervisning om textaktiviteter som bas-
mönster för att bredda elevers skrivkompetenser och uppmärksamma 
elever på hur till exempel texttypen förklaring struktureras. Hon före-
slår också muntliga resonemang för att stödja skrivande. 

Blåsjös undersökning (2004) av historie- och nationalekonomi-
studenters skrivande har metodiskt och teoretiskt starka berörings-
punkter med min: etnografisk ansats, undersökning av muntlig under-
visningspraktik och textanalys. Hon urskiljer ett antal så kallade 
medierande redskap som studenterna behöver bemästra för att skriva 
enligt ämnets normer, till exempel modeller, kategoriseringar, tabell-
er, definitioner och jämförelser. Gymnasieelevernas muntliga och 
skriftliga praktik är inte så starkt inskriven i en vetenskaplig ämnes-
tradition som studenternas. Gymnasisterna blir inte heller på samma 
sätt insocialiserade i en vetenskaplig disciplin som studenter i natio-
nalekonomi eller historia. Därför urskiljer jag i min undersökning inte 
som Blåsjö starkt ämnesrelaterade medierande redskap. Några av de 
analysredskap jag använder, textaktiviteter, språkliga operationer och 
ämnesanknutna begrepp, påminner dock om medierande redskap, 
såsom Blåsjö använder begreppet. 

Lim Falks studie (2008) har flera likheter med min, bland annat 
analyserar vi båda skriftlig och muntlig praktik i en undersöknings-
klass och en jämförelseklass. Ämnet för hennes studie är den så 
kallade sprintundervisningen på gymnasiet, där hon undersöker elev-
ernas språk- och kunskapsutveckling då undervisningen sker på eng-
elska språket. Analyserna av klassrumssamtalen visar att sprint-
eleverna i högre grad använder ett ämnesanknutet språk då de talar 
svenska. Elevernas interaktion på lektionerna är dock liten jämfört 
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med kontrollklassen. Lim Falk menar att detta troligtvis påverkar 
elevernas ämnesrelaterade språkutveckling, som kan bli mer långsam, 
vilket medför konsekvenser för elevernas förvärvande av begrepp och 
kunskaper. Elevtextundersökningarna som utförts visar tydligt på den 
relation som råder mellan språk och kunskap, att förmågan att språk-
ligt hantera en ämnesdiskurs har stor betydelse för skolframgång samt 
betydelse för språkutveckling. 

I ett forskningsprojekt i samhällskunskap i Singapore (Kramer-
Dahl m.fl. 2007), ett samarbete mellan forskare och lärare, har under-
sökningen bedrivits utifrån två nivåer. På ena nivån är undervisningen 
uppbyggd utifrån en modell, ett kontinuum mellan tal och skrift. 
Mellan ytterpolerna av det kontextualiserade vardagliga talet och den 
dekontextualiserade skriften har man placerat det förberedda talet, så-
som föreläsningen och redovisningen. På den andra nivån, under-
visningen, har man utgått från tre principer för hur läraren kan stödja 
eleven i klassrummet, med intellektuell kvalitet (intellectual quality), 
explicit undervisning (explicit instruction) samt länkning av tidigare 
kunskaper (connected learnings). I studien har visats att eleverna 
uppnått både bredare och djupare förståelse samt att deras kommu-
nikation blivit mer substantiell. 

I min undersökning har jag velat utöka kunskapen om det ämnes-
anknutna skrivandet med fokus på mentalt krävande tänkande. Jag 
har gjort det genom att gå vidare med ämnesanknuten diskurs på 
gymnasiet, tagit fram de analytiska redskapen språkliga operationer, 
kunskapsstrukturer och objektspråk–metaspråk för att synliggöra vad 
den samhällsvetenskapliga diskursen innefattar och kräver av både 
lärare och elever, samt arbetat med att medvetandegöra lärare om 
språkets betydelse för inlärning. 

2.2.2 Forskning om ämnesdiskurser 
Enligt Martin (1993, 1998) består den naturvetenskapliga diskursen 
främst av genrer för att klassificera, strukturera och förklara världen. 
Av stor betydelse är att undervisningen medvetandegör eleverna om 
begreppens funktion och ämnets struktur genom att eleven får skriva i 
de naturvetenskapliga genrerna. Veel och Coffin (1996) och Coffin 
(2006) visar hur historieämnet konstrueras genom språket och får en 
ökad grad av abstraktion under senare skolår, och hur det kräver att 
elever kan generalisera, argumentera och förklara. För att lyckas i 
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ämnet behöver eleverna bli medvetna om hur historiediskursen är 
språkligt uppbyggd. Coffin argumenterar för en användning av SFL 
som analytiskt och pedagogiskt redskap i skolans undervisning. 

Edling har i sin studie (2006) främst analyserat lärobokstexter från 
grundskolans årskurs 5 och 8 samt årskurs 2 på gymnasiet i svensk-
ämnet samt samhällsorienterade och naturorienterade ämnen. Hon 
menar att alla texter i princip har tre abstraktionsgrader, som hon 
benämner specifikhet, generalitet och abstraktion samt att graden av 
abstraktion som eleverna möter i lärobokstexter ökar med stigande 
skolår. De tre ämnena innehåller olika grad av abstraktion, där de 
samhällsorienterade bildar ett mellanting. Edling påtalar att en för-
enkling av texter för att underlätta elevers inlärning av ett ämnes-
specifikt språk inte är lämpligt med tanke på att samhället blivit allt-
mer specialiserat och att eleverna därför behöver möjlighet att succes-
sivt få tillägna sig ett mer avancerat språk. 

2.2.3 Forskning om begrepp och språkliga kompetenser 
När det gäller elevens begreppsliga kunskap och språkliga kompe-
tenser är Enströms artikel (2004), som behandlar ordförråd och ord-
inlärning, relevant för min studie. Den är skriven ur ett andraspråks-
perspektiv men är tillämplig för min studie då den också på ett all-
mänt plan behandlar ämnet. Enström delar in ord som har betydelse 
för att bedriva högre studier i tre grupper: ämnesrelaterade ord – in-
klusive facktermer, mindre frekventa ämnesoberoende ord och mind-
re frekventa vardagliga ord. I den lexikaliska kompetensen menar hon 
att ett mer abstrakt och specialiserat ordförråd är av vikt, då kraven på 
språkbrukarens precision och variation ökar på högre nivå i en pro-
duktiv situation. Det krävs att man både behärskar ordets betydelse 
och även hur ordet syntaktiskt konstrueras. Ett metaspråk i undervis-
ningen om lexikonets struktur, såsom syntaktiska egenskaper och 
betydelserelationer mellan ord, är sådant som Enström bland annat 
föreslår. En annan viktig aspekt i undervisningssituationen är den 
kommunikativa kompetensen. Lindberg (2007, utifrån Bachman & 
Palmer 1996) visar i en modell hur grammatik och lexikon förhåller 
sig symbiotiskt till varandra. Dessutom menar hon att den pragma-
tiska språkliga kompetensen i kombination med den lexiko-
grammatiska är fundamental i en effektiv kommunikation. 
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Bailey, Butler, LaFramenta & Ong (2004) och Bailey (2007) 
använder en kvalitativ metod för att identifiera språkliga handlingar i 
skolspråket och skapar utifrån resultatet en matris med språkliga 
kompetenser. I det senare arbetet redogör de för kompetenserna, vilka 
har ordnats utifrån komplexitet. Kompetenserna har överensstäm-
melse med mitt analysredskap språkliga operationer, men består av 
fler språkliga funktionella identifieringar. Jag utgår också till skillnad 
från Bailey m.fl. (2004, 2007) från att varje språklig operation inne-
håller olika grader av komplexitet; varje operation kan uttryckas mer 
eller mindre avancerat. 
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3 Metod och material 

 
Undersökningen har formen av en jämförande forskningsstudie. Min 
studie innefattar en undersökningsklass och en jämförelseklass på sam-
hällsvetenskapliga programmet, där jag har undersökt undervisnings- 
och skrivpraktikerna genom att följa sex elever i respektive klass 
under tre terminer. 

Det centrala materialet i undersökningen är de tolv elevernas, 
fokuselevernas, skrivna texter. Till dessa har jag även analyserat lär-
arnas skriftliga uppgifter. Jag har också analyserat lektionssamtal. 
Som ett led i den etnografiska ansatsen har jag genomfört lektions-
observationer under de tre terminerna. Vidare har jag utfört intervjuer 
med lärare och elever. Dessa har främst fungerat som komplement till 
det övriga materialet. 

3.1 Kvalitativt angreppssätt med etnografisk 
ansats 
Min undersökning utgår från en etnografisk ansats men svarar inte 
mot alla de kriterier som kan ställas på en fullständig etnografi. Trots 
det ligger metoden nära den etnografiska genom inslag av dess karak-
teristiska drag. Studien har ett kvalitativt angreppssätt. Inriktningen är 
huvudsakligen induktiv, men jag har inte strikt följt ordningen teori, 
hypotes, datainsamling, resultat, hypoteser som bekräftas eller för-
kastas samt omformulering av teorin (Bryman 2002) i mitt arbetssätt. 
Insamlingen av material påbörjades exempelvis innan de teoretiska 
utgångspunkterna började formuleras. 

Ett annat karakteristiskt drag för en kvalitativ metod är en onto-
logisk orientering mot ett konstruktivistiskt synsätt (Bryman 2002). 
Individen socialiseras in i en kultur, där samspel sker genom kommu-
nikation. Att lära i en kultur innebär för individen att delta i en social 
praktik, där samarbete och interaktion blir de fundamentala inslagen 
för individens förmåga att lära (Säljö 2000, Dysthe 2003). 
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Ett tredje karakteristiskt drag för metoden är det epistemologiska 
synsättet, som baserar sig på förståelse och tolkning (Bryman 2002). 
Ett sådant utmärkande drag gör forskningen processartad och medför 
dessutom en accentuering på hur förståelse och tolkning språkligt ut-
trycks. Det ligger en stor utmaning i detta, att förstå och tolka män-
niskor. 

I den socialt inriktade forskningen är det väsentligt med en till-
gång till en stor mängd data av olika slag och att dessa bearbetas med 
mer än en metod, så kallad triangulering (Alvesson & Sköldberg 
2008). Syftet med triangulering är att forskaren genom användandet 
av olika datakällor kan betrakta undersökningsfenomenet ur olika 
perspektiv och genom det få möjlighet att lita på, alternativt ifråga-
sätta, sina resultat (Laws & Marcus 2003). På så sätt kan trovärdig-
heten av resultatet öka. 

3.1.1 Upplägg och genomförande 
Jag tog kontakt med en tjänsteman ansvarig för fortbildningsfrågor 
inom en större kommun. Därifrån förmedlades kontakten till en gym-
nasieskola som redan deltog i ett projekt om språket och dess betyd-
else i inlärningssammanhang. Min föresats blev därefter att i denna 
gymnasieskola finna en lärare intresserad av att få ytterligare fördjup-
ning och ett didaktiskt stöd i hur språket konstruerar en samhälls-
vetenskaplig diskurs samt en lämplig klass i fas årskursmässigt med 
inledningen av min undersökning. Resultatet blev en gymnasieklass, 
undersökningsklass, som så småningom kom att ha tre undervisande 
lärare i samhällskunskap. 

Den andra klassen, jämförelseklassen, rekryterades också med 
hjälp av kommunens tjänsteman, som lät en förfrågan utgå till några 
gymnasieskolor med likartat gymnasieprogram som undersöknings-
klassen. Dock skulle den klassen inte delta i ett liknande språkligt 
projekt som undersökningsklassen. 

I studien har de tre lärare, som undervisade i samhällskunskaps-
ämnet, i undersökningsklassen haft ett större deltagande jämfört med 
jämförelseklassen genom deras medverkan med kunskaper om språk-
ets betydelse för inlärning och synliggörande av en samhällsveten-
skaplig diskurs. Min funktion har varit att etablera en gemensam 
plattform om språkets roll i undervisningssammanhang.  
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Den första läraren träffade jag vid två tillfällen före studien 
inleddes. Vid den första sammankomsten mötte jag även hans kolle-
gor som undervisar i samhällskunskap på skolan. Jag presenterade 
den planerade undersökningen, hur den relaterade till skolans språk-
projekt, redogjorde för bakgrund och avsikt med studien samt för hur 
styrdokument relaterar till det som skulle undersökas. Dessutom 
informerade jag vid tillfället om det material som skulle samlas in 
under de tre terminer som undersökningen skulle pågå. Vid mötet 
visade det sig att denna första lärare med sin samhällskunskapsklass 
var lämpliga att delta i studien. Vid den andra sammankomsten med 
läraren sammanfattade jag redogörelsen från första mötet och för-
djupade genom att konkretisera hur ämnet är språkligt konstruerat och 
påtalade språkets samband med skolframgång. Med hjälp av en 
schematisk modell om kunskapsbildning utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv betonade jag vikten av att medvetandegöra elever om hur 
begreppsliga sammanhang kan tillägnas. Som stöd i sitt yrkes-
utövande för att kunna genomföra en undervisning, där språk och 
lärande skulle beaktas, erhöll läraren boken Att göra tänkandet syn-
ligt. En bok om begreppsbaserad undervisning av Arevik & Hartzell 
(2007). Boken har en ämnesdidaktisk inriktning och är skriven med 
fokus på de samhällsorienterade ämnena. I bokens upplägg varvas 
teori och praktik. Bokens syfte är att göra lärare medvetna om hur 
man kan hantera ett begreppsbaserat tänkande i undervisningen. Den 
ämnesdidaktiska samstämmigheten mellan utgångspunkterna i min 
undersökning och boken är, förutom synen på språkets roll för kun-
skapsbildning, betoningen av att använda begrepp och språkliga red-
skap i undervisningen för att medvetandegöra elever om hur be-
greppsliga strukturer kan forma ett ämne. En samstämmighet mellan 
min studie och boken finns även på ett teoretiskt plan med förank-
ringen av den ämnesdidaktiska metoden i Vygotskijs kulturhistoriska 
teori. 

De två andra lärarna erhöll respektive motsvarande redogörelse 
och ämnesdidaktiska bok vid ett tillfälle. Dessa två lärare hade inte 
deltagit i språkprojektet i skolan och därmed inte erhållit samma 
information som den första läraren. 

Undersökningens start föregicks också av ett möte med läraren för 
jämförelseklassen. Vid detta möte informerade jag om bakgrunden till 
studien och hur klassen i egenskap av jämförelsegrupp skulle relatera 
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till projektet. Jag delgav emellertid inte läraren om mitt intresse att 
undersöka språk och lärande. Vidare informerade jag om material-
insamlingen för de tre terminerna. 

3.2 Materialöversikt 
Jag har samlat in ett omfattande material. I tabell 1 och 2 redovisas 
det analyserade materialet. 

Tabell 1. Insamlat och analyserat material i undersökningsklassen. 

                                  Undersökningsklass 
 Lektionssamtal Elevtexter/ 

Lärares uppgifter 
Intervjuer 

Termin Antal Typ Antal Typ Antal Typ 
T2 vt -09 1 helklass 6/1 prov 6 elev 
 1 enskild elev 5/1 skrivuppgift 1 lärare 
T3 ht -09 1 helklass 5/1 prov 6 elev 
 1 helklass 5/1 rapport 1 lärare 
T4 vt -10 1 helklass 6/1 brevsvar 6 elev 
 1 helklass 5/1 analysuppgift 1 lärare 

Totalt 6  32/6  21  

Tabell 2. Insamlat och analyserat material i jämförelseklassen. 

                                   Jämförelseklass 
 Lektionssamtal Elevtexter/ 

Lärares uppgifter 
Intervjuer 

Termin Antal Typ Antal Typ Antal Typ 
T2 vt -09 1 helklass 4/1 rapport 6 elev 
 1 grupp 5/1 prov   
T3 ht -09 1 enskild elev 6/1 prov 6 elev 
 1 helklass 6/1 projektarbete   
T4 vt -10 1 helklass 6/1 prov 6 elev 
 1 helklass 4/1 projekt-

ansökan 
1 lärare 

Totalt 6  32/6  19  
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Som kan utläsas från tabellerna 1 och 2 har de lektionssamtal som jag 
analyserat haft en övervikt av samtalstypen helklass, även om en 
variation av samtalstyper eftersträvats. Vidare framkommer att de 
elevtexter som jag använt för analys har varit av skiftande karaktär i 
de två klasserna, men min strävan har varit att analysera likartade 
delar av texterna i de två klasserna varje termin. Till varje typ av 
elevtext har tillhörande läraruppgift analyserats. Lärarintervjuerna har 
genomförts i slutet av deras respektive undervisningsperiod. Då de tre 
lärarna i undersökningsklassen har tjänstgjort en termin vardera har 
tre lärarintervjuer genomförts i denna klass. 

3.2.1 Beskrivning av de deltagande klasserna 
De båda deltagande klasserna kommer från två olika gymnasieskolor 
i en större stad i Mellansverige. Eleverna går på det samhällsveten-
skapliga programmet, men på två olika inriktningar av programmet. 
Undersökningsklassen har inriktningen internationell ekonomi och 
politik medan jämförelseklassen har inriktningen juridik och krimi-
nalteknik. 

De två gymnasieklasserna har medverkat i undersökningen utifrån 
två olika utgångspunkter (se 3.1.1). Därutöver har lärarna, i alla 
arbetslag på gymnasieskolan där undersökningsklassen går, fördjupat 
sig i språkets betydelse för inlärning. Fördjupningen har inneburit att 
lärarna har deltagit vid en föreläsning samt att man i en studiecirkel 
läst boken Stärk språket, stärk lärandet av Pauline Gibbons. Att 
arbeta språkstärkande är en införlivad tanke i arbetslagen och in-
leddes året innan jag påbörjade min materialinsamling på skolan. En 
oplanerad omständighet har varit att undersökningsklassen kom att ha 
en ny lärare varje termin. Jesper, som initialt accepterat att delta i 
undersökningen med sin klass och tagit del av skolans språkprojekt, 
blev tvungen att lämna den efter en termin på grund av personliga 
omständigheter. En ny lärare, Malin, tog över undervisningen och 
ytterligare en ny lärare, Anna, terminen därpå.2 

Undersökningsklassens första lärare Jesper är i 40-årsåldern och 
institutionsföreståndare för ämnet på skolan. Han betonar samhälls-
kunskapsämnets demokratiska uppdrag, att eleverna blir medvetna 

                                                      
2 Anna skulle ha tillträtt tredje terminen i enlighet med kommunens turordning 
men kom först att tjänstgöra fjärde terminen p.g.a. tjänstledighet. 
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om strukturer i samhället och ser sin egen del i det hela för att aktivt 
kunna delta i samhällslivet. Framträdande i Jespers undervisningsstil 
är hans sätt att etablera modeller för hur man tänker i ämnet. Han 
leder undervisningen genom att visa och uppmuntra elever att obser-
vera och tänka. Malin är i 50-årsåldern och har utbildat sig till gym-
nasielärare under senare år. Hon framhåller den demokratiska värde-
grunden som en viktig uppgift att utveckla hos eleverna samt kun-
skaper om olika samhällssystem och levnadsvillkor för att förstå de 
mänskliga rättigheterna. Malins undervisningsstil, såsom den fram-
träder i observationerna, utgår från att alla elever ska förstå. Hon 
vägleder genom att ställa frågor, uppmuntrar och försöker få eleverna 
att tänka självständigt. Anna är i 30-årsåldern. Hon betonar hur ämnet 
består av olika komponenter och innehåller inslag från andra ämnen 
för att eleverna ska få utblick i världen om olika samhällsförhållanden 
och samhällsfrågor. I Annas undervisningsstil är ett framträdande 
drag att eleverna ska ta stort ansvar för sin egen utveckling, men hon 
uttrycker samtidigt att hon finns tillgänglig med att stödja och 
stimulera. 

Jämförelseklassens lärare, Erik, är i 60-årsåldern. Han anser att 
ämnets bas är människors rättigheter och skyldigheter samt anser att 
ett demokratiskt synsätt är mycket viktigt. Han vill också stimulera 
elever till att delta i debatter och påpekar att detta kräver kunskaper. 
Sedan mitten av 1990-talet har han haft ett samarbete med skol-
bibliotekarier för att stärka elevers informationskompetens och har en 
utarbetad progressionstanke från årskurs ett till tre. Erik är också 
medlem i ett nätverk för informationskompetens. Framträdande stil i 
hans undervisning är en självsäker och sakkunnig roll. Han har detalj-
kunskaper, klara regler för hur undervisningen ska bedrivas och höga 
förväntningar på att eleverna ska prestera. 

Med anledning av det kvalitativa perspektivet i undersökningen 
bad jag lärarna på de två skolorna att föreslå sex elever i respektive 
klass som skulle kunna delta som fokuselever i projektet. För att få en 
kunskapsmässig variation har jag valt utifrån det betyg som sattes 
efter första terminen, två med betyget G, VG och MVG i respektive 
klass. De sex elever från undersökningsklassen som har deltagit kal-
las Fredrik, Mikaela, Vendela, Robert, Carl och Alice. De sex elev-
erna från jämförelseklassen kallas Agnes, Jens, Mårten, Wilma, 
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Emma och Klara. Fokuselever och lärare som deltagit har fått finger-
ade namn. 

Fredrik i undersökningsklassen är en elev som presterar något 
under genomsnittet och som är lite tillbakadragen. I hemmet för man 
inga diskussioner om samhällsfrågor, säger han. Han tycker samhälls-
kunskap är ett ganska viktigt ämne och lägger ned tid för att kunna 
hänga med. Mikaela ligger under genomsnittet och tycker inte sam-
hällskunskap är så intressant, men hon säger att hon läser inför prov 
och diskuterar ibland skoluppgifter med morföräldrar. Under lek-
tionstid småpratar hon mest med andra, men tar itu med uppgifter om 
hon får mycket stöd. Vendela ligger lite över genomsnittet. Hon 
upplyser att hon har dyslexi och har utvecklat strategier för hur hon 
ska arbeta till exempel inför prov. Hemma studerar hon själv utan att 
be om hjälp. Samhällskunskap är viktigt anser hon och engagerar sig 
delvis på lektionstid. Robert ligger över genomsnittet och är ibland 
aktiv under lektionstid. Han säger att han lägger ned en del tid hemma 
på att läsa och göra uppgifter. Samhällskunskap är ett viktigt ämne 
anser han och diskuterar en hel del samhällsfrågor med sina vänner. 
Carl är en högpresterande elev, muntligt aktiv under lektionstid, men 
säger att han främst studerar inför prov. Han är intresserad av 
samhällsfrågor och politik, och lägger ned tid på sådan läsning. En 
del diskussioner förs hemma om sådant, men framför allt är det med 
vänner han för meningsutbyten. Alice ligger över genomsnittet och 
anser samhällskunskap som ett mycket viktigt och allmänbildande 
ämne. Hon framstår som medveten om sin egen inlärning, delvis 
aktiv under lektionerna och lägger ned en hel del arbete vid prov och 
andra inlämningsuppgifter. Hon säger att hon ofta diskuterar sam-
hällsfrågor hemma och får också mycket stöd hemifrån. 

Agnes i jämförelseklassen presterar något under genomsnittet, 
men uttrycker stor tro på sig själv. Hon säger att hon främst arbetar 
under lektionstid med ämnet, tycker ämnet är viktigt, men lägger inte 
ned så mycket tid på det utanför skoltid. Under lektionstid är hon 
ibland ganska aktiv, men har en hel del frånvaro. Jens var i årskurs 1 
en elev som låg lite under genomsnittet, men har utvecklats en del. 
Samhällskunskap är viktigt menar han, men tycks inte vara muntligt 
aktiv under lektionstid. Han säger att han lägger ned några timmar i 
veckan på ämnet, framför allt på genomläsning av kursmoment. 
Mårten är en genomsnittlig elev som uttrycker ett stort självförtro-
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ende och visar sig mycket aktiv vid diskussioner. Han anser sam-
hällkunskapsämnet vara ett allmänbildande ämne och följer med i 
nyhetsprogram. Däremot lägger han inte ned tid på ämnet hemma, 
mer än till prov. Wilma ligger lite över genomsnittet, men utmärker 
sig inte under lektionstid. Att få kunskaper om samhället är viktigt 
tycker hon. Hon säger att hon arbetar mest i skolan med ämnet, men 
lägger ned en del tid hemma också och diskuterar ibland samhälls-
frågor hemma. Klara ligger över genomsnittet, framstår som med-
veten om inlärningsfrågor och tycks vara en relativt ambitiös elev. I 
hemmet diskuteras en hel del frågor som rör samhället. Hon är delvis 
aktiv under lektionstid och lägger ned en hel del tid på ämnet vid prov 
eller andra inlämningsuppgifter. Emma är en högpresterande elev, 
som tycker kunskaper om samhället alltid är bra att ha. Hon framstår 
huvudsakligen som tyst under lektionstid, men säger att hon lägger 
ned tid på att lära. Hemma diskuterar man en hel del samhällsfrågor 
och tar ofta upp det som behandlats i skolan. 

3.2.2 Elevtexter och lärares uppgifter 
För att undersöka hur eleverna i studien har hanterat samhällskun-
skapsdiskursen i skrift under tre terminer, samlade jag in elevtexter 
från de båda klasserna samt de tillhörande uppgifterna från lärarna. 
Materialet, bestående av tre omgångar texter per termin och elev, har 
samlats in under tre terminer från vårterminen 2009 till och med vår-
terminen 2010. Jag bad lärarna att ge mig ett varierat men representa-
tivt urval av det som fokuseleverna skrev i samhällskunskap. De 
skrivna elevtexterna har huvudsakligen utgjort samtliga texter som 
eleverna skrev under de tre terminerna och har överlämnats i slutet av 
varje termin. I båda klasserna har materialet framför allt bestått av 
provtexter eller fördjupningsarbeten. I materialet finns texter eleverna 
har skrivit självständigt, texter eleverna gemensamt står som för-
fattare till men självständigt har skrivit delar av samt texter eleverna 
de facto gemensamt har författat. Förutom elevernas skrivna texter 
har jag samlat in lärarnas uppgiftsformuleringar och studerat på vad 
sätt de gett stöd till eleverna. 

Två textomgångar med tillhörande uppgifter för varje termin har 
jag valt ut för analys. Inriktningen vid urvalet för analys har varit 
textvariation under termin samt texter som visar på progression under 
de tre terminerna. Materialet har också avgränsats till att enbart gälla 
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analys av de sex utvalda fokuselevernas självständigt skrivna texter i 
respektive klass. I detta material finns bortfall beroende på frånvaro, 
att en självständigt skriven text saknas, att texten förkommit eller att 
ingen text lämnats in. Detta redovisas i sammanfattningen för respek-
tive elev (se 4.4 respektive 5.4). 

3.2.3 Lektionsobservationer med ljudupptagningar av 
elever och lärare samt ljudupptagning av lärares under-
visning 
Jag har också genomfört lektionsobservationer och ljudupptagningar. 
Utifrån min roll som forskare har jag främst fungerat som deltagande 
observatör, eftersom jag trätt in i de båda klasserna utifrån perspek-
tivet att lärare och elever känt till anledningen till min närvaro. Under 
observationerna har jag inte medverkat i några undervisningsaktivi-
teter utan fokuserat på att föra fältanteckningar. Observationerna 
genomfördes under fyra lektionstillfällen för varje termin i vardera 
klassen, från vårterminen 2009 till och med vårterminen 2010. Mate-
rialet består av fältanteckningar samt ljudupptagningar av både lärare 
och elever med en inspelningsapparat av typen Zoom Handy Recor-
der H2. 

Jag har också bett lärarna att kontinuerligt spela in sina lektioner 
under den tid undersökningen pågick. Att fortlöpande spela in lek-
tionerna skulle också kunna bidra till en avdramatisering av situa-
tionen. För att underlätta ljudupptagningarna har jag försett lärarna 
med en diskret och lättanvänd mp3-spelare, Olympus Digital Voice 
Recorder WS – 210S. De tillfällen då inspelningar inte har skett beror 
på irrelevant verksamhet, prov, problem med inspelningstekniken 
eller glömska. 

Ljudupptagningarna av elever och lärare samt av lärares undervis-
ning har omfattat cirka 16 timmar per termin och klass. Det inspelade 
materialet har jag lagt upp på filer. Samtliga inspelningar har jag 
initialt bedömt för att få en övergripande uppfattning om hur de 
relaterat till mina forskningsfrågor. Därefter har jag analyserat ett 
antal representativa avsnitt från de två olika klasserna under de tre 
terminerna. 

Fältanteckningarna granskades i nära anslutning till observation-
erna och jag tydliggjorde dem vid behov. Vid granskningstillfällena 
har det inspelade materialet fungerat som stöd för att förtydliga fält-
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anteckningarna. Inspelningarna har dessutom tillsammans med ljud-
upptagningarna av lärarnas undervisning bildat underlag för analys av 
samtalen i klassrummen. 

3.2.4 Intervjuer med elever och lärare 
Intervjuerna är huvudsakligen semi-strukturerade (Kvale 1997, Bell 
2007). Intervjumaterialet består av intervjuer med fokuseleverna i de 
båda klasserna i slutet av varje termin insamlingen av materialet på-
gick. Materialet består också av intervjuer med de undervisande lärar-
na, tre för undersökningsklassen och en för jämförelseklassen. Dessa 
intervjuer har genomförts vid ett tillfälle för respektive lärare. Inter-
vjuerna är inspelade med inspelningsapparaten Zoom Handy Recor-
der H2. Intervjuerna har använts som ett komplement till övrigt 
material och redovisas främst i kapitlen 4 och 5. 

I intervjuerna med eleverna har jag under de två första terminerna 
ställt allmänna frågor om hur eleverna fått stöd i undervisningen och 
hur de strukturerat sina kunskaper. Den sista terminen har eleverna 
konfronterats direkt med analysredskapen språkliga operationer och 
textaktiviteter utifrån kursplaner och betygskriterier samt ämnes-
anknutna begrepp. Vid dessa tillfällen under tredje terminen har jag 
använt uttrycket kompetenser (se 1.2) för olika språkliga operationer 
och textaktiviteter. I redovisningen av intervjuerna har jag däremot 
använt begreppet språkliga funktioner som sammanfattande ord för 
de båda analysredskapen. 

För fokuseleverna i undersökningsklasen har intervjuerna ägt rum 
i ett av skolans sammanträdesrum och för fokuseleverna i jämförelse-
klassen i ett av bibliotekets grupprum för skolan. Intervjuerna varade 
i medeltal under 20 minuter per elev och termin. Lärarna har inter-
vjuats på sina respektive arbetsrum eller i sina personalrum, om det 
kunnat ske ostört där. Dessa intervjuer var i medeltal 45 minuter 
långa. 

Vid bearbetningen av materialet har intervjuerna sammanfattats 
grovt. 

3.3 Analysmetoder 
Med utgångspunkt i teoriramen och forskningsfrågorna (se 1.3) har 
jag valt att med hänsyn till den första forskningsfrågan, den muntliga 
praktiken, bearbeta materialet med de analytiska redskapen analys av 
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lektionssamtal, objektspråk och metaspråk, språkliga operationer, 
ämnesanknutna begrepp samt kunskapsstrukturer. Jag studerar hur 
läraren stödjer eleven i det första skedet av den närmaste utveck-
lingszonen, den yttre. I analyserna ställer jag frågorna: 

− I vilka kontexter sker samtalen, vilka individer deltar och vilka 
typer av sekvenser uppträder? 

− Hur synliggörs de språkliga operationerna och ämnesanknutna 
begreppen i lektionssamtalen? 

− Vilka kunskapsstrukturer möjliggörs och synliggörs i lektions-
samtalen? 

Den andra forskningsfrågan, den skriftliga produktionen, analyseras 
med de analytiska redskapen språkliga operationer, ämnesanknutna 
begrepp och kunskapsstrukturer samt textaktiviteter. Hur har eleven 
med stöd av språkliga redskap i den muntliga praktiken och lärares 
skriftliga instruktioner medierat delar av en samhällvetenskaplig dis-
kurs? Stödet avser den närmaste utvecklingszonen, där eleven först i 
social aktivitet, den yttre, och sedan i inre kommunikation kan uppnå 
förståelse till en imiterad, bemästrad eller approprierad grad. De frå-
gor som jag har ställt i analyserna är: 

− Vilka textaktiviteter framträder och hur utförliga är de? 
− Vilka språkliga medel använder eleverna när de utför text-

aktiviteterna? 
− Vilka språkliga operationer och ämnesanknutna begrepp mani-

festeras i texterna, vilka kunskapsstrukturer bygger de upp och 
vilka språkliga medel använder eleverna för att uttrycka dessa 
sammanhang? 

Med den tredje och fjärde forskningsfrågan vill jag knyta samman 
analysresultaten för den muntliga praktiken och den skriftliga produk-
tionen och skapa förståelse för gymnasisters kunskapsstrukturering i 
ämnet samhällskunskap. 

3.3.1 Analys av lektionssamtal 
Jag har med hjälp av Linell & Gustavssons (1987) modell för initiativ 
och respons analyserat vad Lim Falk (2008) kallar flertursdialoger, 
samtalsstrukturer som består av fler än tre turer, relaterade till kärn-
verksamheten. I den modellen kan ett yttrande vara flerfunktionellt, 
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det vill säga ”en och samma replik kan […] samtidigt ha inslag eller 
egenskaper av både respons och initiativ. Responsaspekten pekar 
bakåt, initiativaspekten framåt” (Linell & Gustavsson 1987:15). I ett 
skolsammanhang har initiering-respons-uppföljning varit en vanligt 
förekommande analysenhet (t ex.Sinclair & Coulthard 1975, Mehan 
1979), där man även betonat det tredje draget. Linell & Gustavsson 
anser emellertid att ett tredjedragsyttrande inte tillför samtalet något, 
utan dess funktion är att avsluta ett samtal och kan egentligen in-
ordnas inom analysenheten iniativ-respons. 

I min analys av samtal har jag använt mig av de kategorier Linell 
& Gustavsson (1987) utvecklat genom att undersöka hur lärare be-
gränsar eller öppnar upp för elevers respons i en interaktion. Nedan 
beskrivs de olika kategorierna för hur styrningen av responsen kan 
ske i ett samtal. De är ordnade efter tilltagande responsstyrning. 

Öppen fråga (uppmaning att berätta). 
[---] 
Fokuserad fråga. 
[---] 
Neutral (positiv) ja/nej-fråga. 
[---] 
Styrande ja/nej-fråga: 
[---] 
 Tvingande ja/nej-fråga. 
 [---] 
 Med klar svarsinvit. 
 [---] 

(Linell & Gustavsson 1987:38) 

Från Dysthe (1996, utifrån Nystrand & Gamorans 1991) har jag 
använt analysbegreppet positiv bedömning, som ett tredjedrags-
yttrande för hur läraren genom denna handling bygger vidare på elev-
ens svar. Jag har utnyttjat begrepp i samtalsanalysen såsom Dysthe 
använt det. 

Den fråga som ställts utifrån analys av lektionssamtal är: 
− I vilka kontexter sker samtalen, vilka individer deltar och vilka 

typer av sekvenser uppträder? 
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3.3.1.1 Tillvägagångssätt vid transkription 
Inspelningarna av klassrumssamtalen har jag tolkat och skrivit ned på 
dator. Eftersom syftet främst är att undersöka aspekter av innehållet i 
diskursen har transkriptionen gjorts grov. Den är huvudsakligen an-
passad efter skriftspråklig konvention, men talspråksanpassad genom 
att jag exempelvis återgett alla ord som gått att identifiera, omtag-
ningar, oavslutade konstruktioner och former typiska för talspråk (jfr 
Linell 1994). Se transkriptionsnyckel, Bilaga 1. 

3.3.2 Objektspråk och metaspråk 
För att strukturera verksamheten under samhällskunskapslektionen 
kan läraren bland annat utnyttja objektspråk och metaspråk. Med 
analysbegreppen objektspråk och metaspråk menar jag två dimen-
sioner av hur språkliga operationer och ämnesanknutna begrepp (se 
3.3.3) synliggörs i språkliga mönster, kunskapsstrukturer. Objekt-
språket är det språk vi använder för att tala om och synliggöra vår 
omvärld. Metaspråk är det språk som används för att tala om 
objektspråket. Det är rimligt att anta att en lärares aktiva nyttjande av 
metaspråk medvetandegör mottagaren, eleven, på ett tydligare sätt om 
kunskapsstrukturer än användningen av enbart objektspråk. Ett exem-
pel som illustrerar dessa båda sätt att utnyttja språket kan vara att 
läraren utifrån ett resonemang formulerar: Finanssektorn ser alltså 
till att samhällsekonomin löper smidigt och att resurserna används 
på ett effektivt sätt. I exemplet används ett objektspråk; en kunskaps-
struktur synliggörs med den språkliga operationen slutsats, signalerad 
med diskursmarkören alltså och de ämnesanknutna begreppen finans-
sektorn, samhällsekonomin samt resurserna. Om läraren utifrån sam-
ma resonemang utnyttjar både metaspråk och objektspråk, kan 
exemplet med modifiering bli en formulering enligt följande: På så 
sätt kan man dra en slutsats att finanssektorn ser till att samhälls-
ekonomin löper smidigt och att resurserna används på ett effektivt 
sätt. Kunskapsstrukturen blir för eleven mer effektivt markerad. En 
frekvent användning av metaspråkliga inslag i undervisningen kan 
stödja eleven till ett mer reflekterande språk. 

Gränsen mellan metaspråk och objektspråk är flytande som fram-
går av exemplet, men har inte orsakat problem vid analys av mate-
rialet. 

Frågan som ställts i analysen av objektspråk och metaspråk är: 
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− Hur synliggörs de språkliga operationerna och ämnesanknutna 
begreppen i lektionssamtalen? 

3.3.3 Språkliga operationer, ämnesanknutna begrepp 
och kunskapsstrukturer 
Med analysbegreppet språkliga operationer syftar jag på ett antal 
språkliga redskap, såsom jämföra och analysera. Jag har i skapandet 
av detta analysbegrepp inspirerats av framför allt de kognitiva pro-
cesserna för förståelse i Blooms reviderade taxonomi (Anderson & 
Krathwohl 2001). De språkliga operationerna kan utformas mer eller 
mindre utförligt. Ett frekvent utnyttjande av språkliga operationer ser 
jag som ett tecken på att eleven har en reflekterande inställning till 
ämnet samt att detta nyttjande kan öppna upp för det kritiska tänk-
andet. I uppställningen nedan anges de språkliga operationer jag 
använt i analyserna och hur jag definierat dem. Dessa definitioner ska 
inte anses som slutgiltiga utan har väglett mig (se exempel i 3.3.2). 

 
Språklig operation Definition 
exemplifiera se det specifika i en företeelse och utifrån den 

skapa en illustration, som i princip är god-
tycklig 

klassificera gå från helhet till enskilda fall 
generalisera gå från enskilda fall till helhet 
sammanfatta kortfattat beskriva större sammanhang 
jämföra söka likhet och/eller kontrast mellan två eller 

flera faktorer 
förklara ange orsak och verkan i ett sammanhang 
tolka sammanfatta och skapa förståelse utifrån en 

framställning 
dra slutsats se samband och mönster i presenterad 

information 
byta perspektiv initialt se ett fenomen utifrån en referens-

punkt för att därefter närma sig fenomenet 
från en annan referenspunkt 
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Språklig operation Definition 
framlägga hypotes formulera en tanke med stöd i fakta, som 

ännu inte bevisats 
analysera urskilja de aspekter som ett tema kan delas 

upp i och därefter särskilja de olika per-
spektiven som aspekterna kan betraktas ur 
samt utveckla dessa aspekter utifrån per-
spektiven 

värdera  kritiskt bedöma och gradera faktum i relation 
till eget ställningstagande med positiva och 
negativa evaluerande uttryck, där kriterierna 
för bedömningsgrunderna framgår. En mer 
utförlig värdering innehåller element av 
förklaring et cetera, vilket sedan kan vidare-
utvecklas till kreativt och konstruktivt 
skapande 

Ämnesanknutna begrepp definierar jag som ord som hänför sig till 
ett visst läroämne (jfr Enström 2004). De ämnesanknutna begreppen 
har jag analyserat utifrån hur de konstruerats för att ge sammanhang. 
Begreppen kan å ena sidan enbart vara uttryckta, men i övrigt utan 
meningskapande betydelse. De kan å andra sidan användas tillsam-
mans med språkliga operationer och då ge en fördjupad innebörd. 

Med analysbegreppet kunskapsstrukturer avser jag, i överens-
stämmelse med ovan, de sammanhang som konstrueras där språkliga 
operationer och ämnesanknutna begrepp ingår som de två centrala in-
slagen med sina inbördes relationer och konstruerade på ett följdrik-
tigt sätt. Exemplet nedan illustrerar en sådan kunskapsstruktur. 

En period då ekonomin växer kraftigt kallas för högkonjunktur. 
Då är efterfrågan stor på varor och tjänster, vilket höjer pro-
duktionen och ökar sysselsättningen. Mycket pengar finns i om-
lopp och driver upp efterfrågan. När ekonomin närmar sig kapa-
citetstaket uppstår lätt brist på resurser, vilket gör att företagen 
inte hinner med att producera i takt med den ökande efterfrågan. 
Då bildas det »flaskhalsar« i produktionen. Detta bidrar till en 
»överhettning« av ekonomin som höjer priserna. Efterfrågan har 
blivit för stor i förhållande till utbudet. (Brolin & Nohagen 2007: 
183) 
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Exemplet innehåller en kunskapsstruktur som behandlar deltemat 
högkonjunktur. Förutom detta ämnesanknutna begrepp finns exem-
pelvis också i utdraget efterfrågan, varor och tjänster. Begreppen 
skapar sammanhang tillsammans med den språkliga operationen för-
klara, bland annat när […] vilket gör att […]. 

I det praktiska analysarbetet har det varit en utmaning att fastslå 
om en kunskapsstruktur existerar. Jag har följt min definition, men är 
också medveten om att man skulle kunna komma fram till andra 
analysresultat. 

Den fråga som ställts utifrån språkliga operationer, ämnes-
anknutna begrepp och kunskapsstrukturer är: 

− Vilka kunskapsstrukturer möjliggörs och synliggörs i sam-
talen? 

− Vilka språkliga operationer och ämnesanknutna begrepp mani-
festeras i texterna, vilka kunskapsstrukturer bygger de upp och 
vilka språkliga medel använder eleverna för att uttrycka dessa 
sammanhang? 

3.3.4 Textaktiviteter 
Analysmetoden för textaktiviteter kommer från projektet Textaktivi-
teter och kunskapsutveckling i skolan, TOKIS (Ledin, Holmberg & 
Wirdenäs 2006).3 Metoden har sin utgångspunkt i Ledin (2000), som i 
sitt arbete bygger på Adams (1992). Analysbegreppet textaktiviteter 
är utvecklat för att stödja framsteg i språklig kompetens. Den defini-
eras som ”en språklig verksamhet i vilken en sekvens av kommuni-
kativa handlingar får en gemensam kommunikativ funktion” (Ledin 
m.fl. 2006) och har en inbyggd utvecklingspotential från att vara 
enkla till att bli mer komplexa. I relation till genrer handlar text-
aktiviteter om allmän språklig verksamhet och genrer om bestämda 
sociala syften och situationer.4 

Jag har använt textaktiviteter för att analysera hur utvecklat eleven 
strukturerar sin text. Ledin m.fl. (2006) utgår från fem grundläggande 
textaktiviteter: berätta/återberätta, beskriva, argumentera/ta ställ-

                                                      
3 Några studier i projektet är Textsamtal för skrivande av Per Holmberg (2008) 
och Tinas textaktiviteter av Per Holmberg och Karolina Wirdenäs (2005). 
4 För vidare läsning om diskussionen mellan texttyp och genre, se Texter och 
textslag – en teoretisk diskussion av Per Ledin (1999) och Issues of text typo-
logy: Narrative – a ”basic” type of text? av Tuija Virtanen (1992). 
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ning, förklara och instruera. I elevtexterna förekommer inte berätta/ 
återberätta och instruera, och jag kommer därmed inte att återge dem 
i uppställningen nedan. För att definieras som text måste innehållet 
bestå av minst en sekvens. En sekvens är en strukturell helhet som är 
hierarkisk och består av ett antal makropropositioner, vilka i sin tur 
kan utvecklas i mikropropositioner. Makropropositionerna i en se-
kvens bildar en funktionell helhet genom sitt förhållande till varandra, 
vilka kan sammanfattas i ett överordnat påstående. Sekvenserna kan 
förenas på två sätt. De kan följa linjärt efter varandra eller vara 
inbäddade i varandra. Att notera är att en makroproposition inte alltid 
utvecklas i mikropropositioner, utan två eller flera makroproposi-
tioner kan följa på varandra i en text. Ofta har detta varit fallet i de 
korta elevtexter som jag har analyserat. 

Nedan beskrivs de kriterier som ligger till grund för analyserna. 
Kriterierna utgår huvudsakligen från textaktiviteter (Ledin 2000), 
men kompletteras också av språkliga signaler som jag hämtat från 
framför allt Holmberg & Karlsson (2006), men även från Hedeboe & 
Polias (2008), Nyström (2001) och Hellspong & Ledin (1997). För-
kortningen Bp innebär beskrivande makroproposition et cetera. Vid 
analyserna kommer inte förkortningarna att användas. 

Beskrivande textaktivitet 
Bp: Förankring. Huvudtemat för den beskrivna textaktiviteten 
anges i t ex.en paratext. 
Bp: Reformulering. Det ursprungliga temat ändras och kan språk-
ligt ske med konstruktioner som X heter/kallas Y. 
Bp: Aspektualisering. Det är grunden för beskrivningen, där olika 
aspekter av temat urskiljs, som delar eller egenskaper (form, 
storlek, antal, färg etc). 
Bp: Relation. Temat eller någon aspekt av det placeras i tid och 
rum med hjälp av situationsangivelser eller liknande jämförelser. 
Bp: Tematisering. När en del av temat, som fokuserats genom en 
aspektualisering, väljs som grund för en ny deskriptiv textaktivi-
tet. (Ledin 2000:73) 

Den beskrivande textaktiviteten är hierarkisk uppbyggd och grundar 
sig på att ett ämne kan brytas ner i olika aspekter. Den sista proposi-
tionen – tematisering – är central, för att ge rekursivitet. 
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Språkliga signaler på en beskrivande textaktivitet är: påstående-
meningar; relationell processtyp, det vill säga verb som uttrycker hur 
saker och ting förhåller sig, till exempel är (Holmberg & Karlsson 
2006:89,113); presens som huvudtempus; generisk referens; logiskt 
samband: additiv (Hellspong & Ledin 1997:21, 89, Holmberg & 
Karlsson 2006:141, Nyström 2001:101). 

Argumenterande textaktivitet 
Ap: Tidigare tes Ap: Argument→ Ap: Inferensregel→alltså→ Ap: Konklusion 

          ↑      ↑ 
    eftersom           om inte 
    Garanti            Ap: Invändning 
         ↑ 
    givet att 
    Stöd 

(Ledin 2000:74) 

En argumenterande text innebär att ståndpunkter verifieras, under-
byggs eller refuseras. Den har sin utgångspunkt i en tidigare tes och 
utgör således en konklusion från en tidigare argumenterande textakti-
vitet. Textaktiviteten är rekursiv på så sätt att den konklusion som 
görs kan utgöra ett argument i en ny överordnad konklusion. Den är 
också av elliptisk natur och endast propositionerna argument och kon-
klusion behövs för att argumentera. 

Språkliga signaler för en argumenterande textaktivitet är: subjek-
tiva och evaluerande uttryck som viktig och värdefull; åsiktsverb som 
mena och uppfatta (Nyström 2001:145); omständighetsadverbial: sätt, 
orsak och villkor (Holmberg & Karlsson 2006:115, Hedeboe & Polias 
2008:115); logiskt samband: adversativ (Hellspong & Ledin 1997: 
21,89); diskursmarkörer som i stället (Nyström 2001:107). 

Förklarande textaktivitet 
Fp: Introduktion, där ett problem presenteras. 
Fp: Problem, som bygger på frågorna varför och hur. 
Fp: Förklaring, som besvarar frågan: därför att/genom att. 
Fp: Kommentar, som rundar av förklaringen. (Ledin 2000:75) 

Den förklarande textaktiviteten syftar till att reda ut olika sakförhåll-
anden och är uppbyggd som en fråga–svar-sekvens. Textaktiviteten är 
elliptisk och fullföljs sällan. 
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Språkliga signaler på en förklarande textaktivitet är: frågemening-
ar som realiserar Fp Problem; verb som uttrycker orsak, följd och 
hypotes, till exempel bero på, resultera, innebära; logiskt samband: 
kausal (Hellspong & Ledin 1997:21, 89, Holmberg & Karlsson 2006: 
141, Nyström 2001:102). 

Liksom vid kunskapsstrukturerna har det vid fastställandet av pro-
positionerna i en textaktivitet ibland kunnat råda viss osäkerhet. 

Frågorna som ställts utifrån analys av textaktiviteter är: 
− Vilka textaktiviteter framträder och hur utförliga är de? 
− Vilka språkliga medel använder eleverna när de utför text-

aktiviteterna? 

3.3.4.1 Tillvägagångssätt vid segmentering  
För att kunna analysera elevtexterna har jag först skrivits ned dem på 
dator och därefter segmenterat dem i huvudsatskomplex, enligt Ny-
ström (2001:34, utifrån Loman & Jörgensen 1971). Fördelen med den 
analysenheten jämfört med en grafisk indelning är att texter ofta 
formässigt inte är konsekvent skrivna (jfr Nyström 2001, Hedeboe & 
Polias 2008). Varje huvudsatskomplex i den löpande texten har för-
setts med en siffra (1, 2 etc.). 

3.3.5 Språklig operation, kunskapsstruktur, makro-
proposition och textaktivitet – hur skiljer de sig åt? 
Fyra av mina analytiska redskap ligger väldigt nära varandra; det är 
språklig operation, kunskapsstruktur, makroproposition och textakti-
vitet. Språklig operation och makroproposition är som framgått tid-
igare (3.3.3 och 3.3.4) mindre enheter i kunskapsstruktur respektive 
textaktivitet. En likhet mellan kunskapsstruktur och textaktivitet är att 
de båda kan sammanfattas i teman. En skillnad mellan dessa två är 
konstruktionen av strukturen; i en kunskapsstruktur ligger fokus på 
den inbördes relationen mellan språkliga operationer och ämnes-
anknutna begrepp, medan fokus i en textaktivitet ligger på proposi-
tionernas hierarkiska förhållande till varandra. Med utgångspunkt i 
språksyn ser jag vidare språklig operation och kunskapsstruktur som 
baserade på kognitiva processer inom individen, det vill säga upp-
byggnaden av strukturer utifrån det logiska tänkandet. Makro-
proposition och textaktivitet har sin grund i en allmän språklig verk-
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samhet mellan individer och markerar uppbyggnaden av strukturer i 
en kommunikationssituation utifrån ett skriftligt perspektiv. 

Den kognitiva processen är givetvis involverad i alla fyra red-
skapen, liksom även en allmän språklig verksamhet mellan individer. 
Men kognitiva processer är framför allt av primär betydelse vid 
uppbyggnaden av språkliga operationer och kunskapsstrukturer i den 
momentana tal-/samtalssituationen där logik och stringens krävs för 
att uppnå förståelse. I skrivsituationen finns oftast mer tid för efter-
tänksamhet och att skapa struktur. Att kognitiva processer är betyd-
ande vid samtal framgår i 4.2.1.1, i samtal 1 och 2. I samtal 1 utveck-
lar läraren en kunskapsstruktur med ett klart resonemang utifrån ett 
tema, det vill säga ledarskap utifrån personlighet; i samtal 2 före-
kommer mycket fritt associativt tänkande, till exempel ”Å så skulle 
jag jämföra det […], vilket omöjliggör ett stringent och logiskt reso-
nemang så att ingen av samtalsdeltagarna kan bygga upp kunskaps-
strukturer. På samma sätt som vid samtal innehåller en bunden skriv-
uppgift ett tema som måste följas. I 4.3.2.2 (uppgift 2, analysuppgift) 
avviker Robert från temat i lärarens uppgift och även från det deltema 
han själv formulerar. Ingen kunskapsstruktur utvecklas, men han för 
ändå ett utvecklat resonemang. 

I analyssituationen kan en kunskapsstruktur ha motsvarat en se-
kvens av en textaktivitet. Men de båda analytiska begreppen kan även 
ha inneburit olika strukturer; exemplet på kunskapsstruktur i 3.3.3 
bildar inte en fullständig sekvens av förklarande textaktivitet, där 
makropropositionen introduktion saknas. Dock kan en textaktivitet 
vara elliptisk så att alla makropropositioner inte måste realiseras fullt 
ut (Ledin 2000:70). Generellt menar jag ändå att strukturen i en full-
ständig sekvens jämfört med en kunskapsstruktur formuleras som helt 
kontextoberoende eller mindre beroende av kontexten. 

På samma sätt kan i analyssituationen en språklig operation ha 
överensstämt med motsvarande makroproposition. Makropropositio-
nen kommentar i förklarande textaktivitet kan till exempel samman-
falla med språkliga operationen tolkning (se t.ex 5.2.2.2, uppgift 2, 
Klaras text). En makroproposition består normalt enbart av ett enda 
satskomplex och har därför oftast bara bildat inledningen till exempel-
vis en förklaring. En språklig operation omfattar i regel flera satser. 

Vad som har varit speciellt problematiskt i analyssituationen är att 
språkligt hantera begreppet förklaring, då begreppet förekommer i 
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samtliga fyra redskap. En annan omständighet har varit att de skrivna 
elevtexterna ofta är utformade i en provsituation, en kontextuell situa-
tion som kan påverka det formulerade att inte bli optimalt strukturerat 
varken utifrån kommunikationssituation eller logiskt tänkande. Jag 
har tagit hänsyn till detta faktum vid analysering, om någon enstaka 
språklig länk saknats, och då haft ambitionen att bedöma texten ut-
ifrån läsarens perspektiv, det vill säga lärarens. I nedanstående ana-
lyserade elevtext framgår hur differentieringen har utförts mellan de 
olika analysredskapen samt hur strukturen bedömts utifrån att ha varit 
skriven i en provsituation. Med anledning av läsbarheten i elev-
analyserna har jag emellertid annars inte detaljmarkerat de olika ana-
lysredskapen på samma sätt och inte heller kommenterat strukturen 
utifrån provsituation. 

3.3.5.1 Analysexempel 
I provuppgiften till svaret av nedanstående analysexempel har elev-
erna utifrån temat Sveriges statsskick fått två delfrågor, där eleverna 
för att kunna besvara den andra måste ha avgett ett korrekt svar till 
den första. De två frågorna löd: Hur har Sveriges statsskick påverkats 
av medlemskapet i EU? och Vad är positivt/negativt, enligt dig? Se 
vidare 4.1.2 (termin 2, uppgift 1) om hur jag analyserat skrivuppgift-
en. Svaret nedan tillhör eleven Robert. 

Fråga 9. 1) I och med att Sverige gick med i Eu, 1995, så har 
Riksdagen beslutsfattande makt minskat i vissa frågor. 2) EU är del-
vis en s.k. överstatlig myndighet) vilket betyder att EU kan fatta 
beslut över huvudena på medlemsländerna. 3) Det gäller dock bara i 
frågor som rör hela Europa. 4) EU är även en understatlig myndighet 
vilket betyder att medlemsländerna själva får fatta beslut som rör 
dom. 
5) I EU har man även infört närhetsprincipen. 6) Närhetsprincipen 
antyder att beslutsfattningen ska ske så nära medborgarna som möj-
ligt, 7) därför sker det egna omröstningar i kommuner och landsting. 
8) De positiva aspekterna med EU är att vi får ett mer enat Europa 
utan krig och oroligheter. 
9) Det som jag däremot tycker är negativt är, trots den s.k. när-
hetsprincipen, att det känns som att besluten i EU känns väldigt av-
lägsna och utom räckhåll för oss medborgare att påverka. 
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Robert besvarar de båda delfrågorna. Han strukturerar det första 
delsvaret till två sekvenser av förklarande textaktivitet, där den andra 
är inbäddad. Den första sekvensen är elliptisk (se 3.3.4, Förklarande 
textaktivitet), då makropropositionerna introduktion och kommentar 
saknas i sekvensen. Dock innehåller textaktiviteten de två för text-
aktiviteten centrala makropropositionerna problem och förklaring. 
Eftersom svaret är formulerat i direkt koppling till frågans kontext är 
makropropositionen problem formulerad i frågans lydelse, Hur har 
Sveriges statsskick […]. Roberts svar inleds med makroproposition 
förklaring i huvudsatskomplex 1). Den utvecklas till två delförklar-
ingar, mikropropositioner, signalerade i 2) och 4) med vilket betyder. 
Den andra delförklaringen, 4), fördjupas med en inbäddad sekvens av 
förklarande textaktivitet med makropropositionerna introduktion i 5), 
problem i 6) och förklaring i 7). Makropropositionen förklaring sig-
naleras kausalt med därför. I de två sekvenserna finns två förklarande 
språkliga operationer. Den första ligger i huvudsatskomplexen 1), 2), 
3) och 4); den andra ligger i 6) och 7). Robert uttrycker i delsvaret 
några ämnesanknutna begrepp, varav ett, Riksdagens beslutfattande 
makt, är en omformulering från frågan, Sveriges statsskick. För övrigt 
införs begreppen Eu, överstatlig myndighet, understatlig myndighet, 
närhetsprincipen samt omröstningar, med vilka han skapar samman-
hang till förklaringarna. I delsvaret som helhet har Robert med de 
ämnesanknutna begreppen och de två delförklaringarna, varav en för-
djupats, skapat ett sammanhang konstruerat med viss följdriktighet; 
han har byggt upp en förklarande kunskapsstruktur till temat Sveriges 
statsskick. Den andra delfrågan som Robert besvarar har inslag av 
argumenterande textaktivitet. Makropropositionen argument utformas 
dels i huvudsatskomplex 8), dels i 9), där han tagit stöd i uppgifts-
formuleringens två motsatspar, positiva respektive negativt. Dock 
formuleras det positiva argumentet utifrån ett annat perspektiv än det 
efterfrågade. Ingen språklig operation förekommer i svaret och ingen 
kunskapsstruktur bildas. (Se vidare 4.1.2 för en sammanfattning av 
Roberts svar.) 

I analysen av det första delsvaret sammanfaller de två sekvenserna 
av förklarande textaktivitet med den förklarande kunskapsstrukturen, 
det vill säga satskomplexen till de båda strukturerna är desamma. 
Strukturerna i dessa konstrueras emellertid utifrån två olika aspekter, 
med hänsyn till propositionernas uppbyggnad av textaktiviteten i en 
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kommunikationssituation respektive med hänsyn till det sammanhang 
som byggs upp med de språkliga operationerna och ämnesanknutna 
begreppen utifrån ett logiskt tänkande. I kunskapsstrukturen saknas 
en tydlig språklig länk mellan huvudsatskomplex 4) och 5), men för 
läraren torde dock sammanhanget som byggs upp vara klart. Makro-
propositionerna förklaring sammanfaller, till skillnad från textaktivi-
teten och kunskapsstrukturen, däremot inte med de två förklarande 
språkliga operationerna. Makropropositionerna förklaring består en-
dast av ett satskomplex i respektive förklarande sekvens. De två för-
klarande språkliga operationerna består av två komponenter, orsak 
och verkan, som uttrycks i flera satskomplex. Analysen av det andra 
delsvaret visar inte på någon fullständig textaktivitet eller någon kun-
skapsstruktur. De två makropropositionerna argument signaleras med 
två motsatta aspekter, vilka skulle kunna ha motsvarat den jämför-
ande språkliga operationen. En jämförelse signaleras, men då det 
positiva argumentet formuleras utifrån ett annat perspektiv än det 
efterfrågade skapas emellertid ingen jämförelse. 

3.3.6 Tillvägagångssätt vid analyser 
Vid analys av den muntliga praktiken har jag initialt kommenterat hur 
de analyserade sekvenserna relaterat till kärnverksamheten. Samtalen 
i sekvenserna har därefter analyserats utifrån hur läraren stött och 
möjliggjort för eleven att vara medskapare i konstruktionen av kun-
skapsstrukturen samt utifrån hur läraren i denna synliggjort kunskaps-
strukturen. 

Den skriftliga produktionen har jag analyserat i fyra steg. Först 
har lärarnas skrivuppgifter analyserats, utifrån det stöd som de har 
gett till eleven att strukturera och bygga upp sammanhang. Red-
skapen som använts är desamma som för analysen av elevtexterna. I 
det andra steget har elevtexterna till motsvarande skrivuppgifter ana-
lyserats. Här har jag inlett varje textanalys med att kortfattat beskriva 
hur den relaterat till respektive skrivuppgift och därefter undersökt 
hur strukturen utförts samt studerat vilka sammanhang som byggts 
upp. Analysresultaten av samtliga elevtexter från steg två har i det 
tredje steget utifrån skrivuppgift sammanfattats samt illustrerats med 
elevexempel. Slutligen har samma analysresultat legat till grund i det 
fjärde steget med en sammanfattning för hur den enskilde eleven 
genomfört sina textlösningar i förhållande till det stöd som erhållits. 
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4 Undersökningsklass 

Kapitlet är disponerat utifrån ett kronologiskt perspektiv på de tre 
terminerna. Först redogör jag för de allmänna förutsättningarna. Här-
efter beskrivs och analyseras den muntliga praktiken på samhälls-
kunskapslektionerna, utan identifiering av den enskilde individen, 
utifrån två lektionssamtal per termin. Jag har valt samtal där kunskap 
stått i fokus. De har under de tre terminerna emellertid inte alltid varit 
de mest representativa; samtalen har oftast handlat om arbets-
organisationen, det vill säga mer inriktats på formalia än kunskaps-
innehåll och då inte analyserats. 

Analysen av muntliga praktiken följs av en allmän beskrivning av 
de skrivuppgifter som valts ut för analys. Skrivuppgiften eller del av 
denna har analyserats med avseende på hur den har konstruerats samt 
hur stöd getts till eleven att strukturera och bygga upp sammanhang. 
Uppgifterna som valts ut har sträckt sig till MVG-nivå. Av den skrift-
liga produktionen har jag analyserat två elevtexter hos sex fokus-
elever per termin. I kapitlet redovisas en sammanfattning av dessa 
analyser och de illustreras med två elevexempel per uppgift (se 3.3.6). 
De två elevtexterna har i första hand valts utifrån lösningarnas kva-
lité, en mindre och en mer utvecklad text. Dock har detta inte gått att 
genomföra fullt ut, då jag också strävat efter att alla fokuselever ska 
representeras med två texter. 

Resultatsammanfattning av elevtextanalyserna följs av en sum-
mering av den enskilde fokuselevens prestation över de tre terminerna 
utifrån uppgiftsstöd, en bedömning av uppnådd förståelse utifrån 
imiterad, bemästrad eller approprierad nivå, ett sammandrag av de 
intervjuer som genomförts under terminerna samt ett didaktiskt för-
slag. Avslutningsvis sammanfattar jag det totala resultatet för under-
sökningsklassen. 

Genomgående mönster för samtalspraktiken under de observerade 
terminerna är: 

− att den samhällsvetenskapliga skoldiskursen för gymnasiet 
byggs upp genom orsaksresonemang och pespektivbyten. 

− att läraren i huvudsak inte är dialogisk, vilket medför att eleven 
endast deltar med korta svar. 
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− att läraren främst använder ett objektsspråk vid synliggörandet 
av ämneskunskaperna, inte ett objektspråk som kombineras 
med metaspråk. 

− att de ämnesanknutna samtalen minskar och de organisations-
anknutna ökar ju längre eleven nått i studierna. 

Generellt karakteriseras skrivuppgifterna under de observerade ter-
minerna av: 

− att dessa skrivuppgifter successivt blir mer omfattande, med 
mer komplexa textaktiviteter och språkliga operationer samt 
ämnesanknutna begrepp som mer aktivt måste sökas av eleven. 

− att det stöd eleverna ges i uppgiftsformuleringarna gradvis blir 
mindre. 

Resultatet av elevtextanalyserna för de tre terminerna talar för: 
− att de flesta fokuselever befinner sig i en bemästrande fas med 

att skapa ett resonemang utifrån gymnasiets samhällskunskaps-
diskurs. 

− att de flesta elever, då de fått explicit stöd till uppgifter eller 
deluppgifter, har byggt upp sammanhang, även om resone-
manget för en del elever varit begränsat. 

− att några enstaka elever, då stödet varit mindre uttalat, skapat 
sammanhang, och att en elev även har utvecklat ett ganska om-
fattande resonemang. 

− att eleverna successivt förbättrat sina resultat, men inte till-
fredsställande i enlighet med de formulerade intentioner som 
finns i programmål, kursmål och betygskriterier. 

− att lärarnas kännedom om språket som redskap för att kon-
struera en samhällsvetenskaplig diskurs inte har resulterat i en 
ytterligare utveckling av elevernas förmåga att bygga upp sam-
hällsvetenskapliga resonemang. Eleverna har inte fått explicit 
undervisning i strukturering av textaktiviteter, innebörd och 
signalering av språkliga operationer och konstruktion av 
ämnesanknutna begrepp samt hur dessa tre faktorer relaterar 
till varandra. 

Dessa resultat utvecklas närmare i de följande analyserna.  
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4.1 Allmänna förutsättningar, vt -09 
Läraren Jesper anser att utbildningen till samhällskunskapslärare har 
gett honom ett stöd att hantera ämnet. Den gemensamma ämnes-
fortbildningen på skolan är liten, men han menar att lärarna har möj-
lighet att påverka situationen. Den individuella kompetensutveck-
lingen är organiserad så att man får inkomma med önskemål. 

Jesper anser att samhällskunskapsämnet generellt är ganska be-
gripligt för elever, men att vissa delar är mycket svårförståeliga. Elev-
erna har två lektionstillfällen i veckan, omfattande 80 minuter var-
dera. Ungefär två tredjedelar av undervisningstiden används för 
genomgångar och samtal, och resten för skrivande och prov. Jesper 
organiserar generellt lektionerna med att först ha en genomgång, ofta 
en power point-presentation, som följs av en diskussion eller upp-
gifter att lösa i grupp, alternativt individuellt. Vid dessa uppgifter går 
han runt till eleverna. Jesper är medveten om det språkbaserade per-
spektivet för mediering av kunskapsstrukturer (se 3.1.1 och 3.2.1). I 
undervisningen använder han ofta modeller, där ämnesanknutna 
begrepp och språkliga operationer ingår, vilka varieras utifrån vad 
som studeras. På skolan har man fört ett resonemang kring uttryck 
och begrepp, såsom tolkning och slutsats, vilka förekommer i kurs-
planerna och i betygskriterierna samt utifrån dessa utvecklat en 
gemensam omdömesdatabas, men man har inte definierat begreppen. 

Vid skolstart erhåller varje elev en dator som kan utnyttjas både i 
skolan och i hemmet. På samhällskunskapslektionerna är elevernas 
bänkar placerade i rader, där eleverna har blickfånget mot läraren. 
Jesper och eleverna uppträder med ett vänligt tonläge. Flera av elev-
erna är okoncentrerade, vilket främst kommer till uttryck i att de surf-
ar på Internet. Jesper avbryter ganska ofta undervisningen för på-
pekanden, vilka hörsammas. Flera elever anländer också för sent till 
lektionerna, enstaka elever ibland då halva lektionen förflutit. Mot 
slutet av terminen konstateras i en konferens att klassen är svag samt 
att studiemotivationen och studiedisciplinen är dålig. Utifrån för-
äldrarnas begäran engageras en person att hålla några lektioner i 
studieteknik med klassen. 
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4.1.1 Lektionssamtal 
Lektionssamtalen under vårterminen i årskurs 1 kännetecknas av att 
de huvudsakligen är ämnesanknutna och äger rum främst i helklass 
vid genomgångar. Samtalen gäller ämnesinnehållet, där läraren Jesper 
främst använder ett objektspråk för att synliggöra kunskapsstrukturer. 
Elevens bidrag till strukturen blir främst att fylla i med begrepp som 
Jesper lockar fram. Det första exemplet kommer från ett sådant lek-
tionssamtal. I det andra exemplet återges ett samtal, som skett vid 
enskilt arbete. I samtalet framträder något inslag av metaspråk, där 
Jesper delvis försöker tydliggöra begreppens inbördes förhållanden. 

4.1.1.1 Samtal 1, i helklass 
Lektionens kärnverksamheter består av grupparbete, redovisning och 
sammanfattning, där det samhällsekonomiska kretsloppet står i fokus 
utifrån ett perspektiv då ekonomin går dåligt. Samtalet nedan är en 
del av sammanfattningen. Jesper gör ett perspektivbyte och tar den 
nya utgångspunkten att ekonomin går bra. Efter samtalet avslutas lek-
tionen. 

(1) L: Om det går bra för ekonomin ((paus med några småljud)) 
Om det går bra för ekonomin. Om man, om det går bra. Om 
man har arbete och man tjänar mycket pengar, då kanske man 
tycker att man borde spara dom pengarna, eller hur? Ju, mer 
pengar man får, desto mer spar man. Men så gör man ju inte. 

(2) E1: Nej, man köper ju. 
(3) L: Nej, man köper mer. Så när det går bra för ekonomin, om 

man tjänar mycket pengar. Så är det ju för er om ni skulle få 
mer pengar, så skulle ni börja köpa mer saker. Å, då tar man 
mer lån. Det är de som är en motsägelse. Men sen när det 
börjar gå dåligt som det gör nu, då börjar man låna mindre. 
Men då försöker man få igång ekonomin på olika sätt. Å där 
finns det då en politisk skillnad. Nu har vi en borglig regering. 
Deras lösning på det här, de är att sänka skatterna. De de 
tycker man är bra. På så sätt får hushållen mer pengar över att 
konsumera för. Å riksbanken har gjort så för att få igång 
ekonomin, så har dom sänkt räntan. Så folk ska kunna låna mer 
och konsumera mer. Så att sänka skatterna för dom som arbetar 
och sänka räntan innebär att man nu försöker liksom sparka 
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igång ekonomin igen. Å staten satsar ganska mycke pengar på 
de olika bidragen. Så det är ni med på? 

(4) E: Mm ((några elevröster hörs)). 
(5) L: Om vi går över. Nu har vi alltså, nu befinner vi oss till höger, 

å en borglig regering. Om vi går över till vänster, socialdemo-
krater och vänsterpartiet då. Va skulle dom, va tror ni deras 
lösning, om dom hade varit, suttit i regeringsmakten nu? Är det 
nån som känner till? Carl. 

(6) E1: Jag vet inte, jag chansar. 
(7) L: Ja, chansa då. 
(8) E1: Kanske höjer skatterna och bidragen. 
(9) L: Dom skulle höja skatterna eller i alla fall bidragen skulle de 

viktiga för dom. Kanske höja skatterna och bidragen. Ju mer 
bidrag, desto mer får hushållen då. Så det är ju liksom olika, 
olika ideologier. Det här kommer vi att prata mer om på ons-
dag, blir de då. Om hur man ser på hur ekonomin ska styras då 
utifrån politiken. 

Läraren Jesper initierar samtalet med att involvera eleverna i att 
bekräfta ett generaliserande resonemang (tur 1). E1 bekräftar resone-
manget och gör ett tillägg (tur 2). Jesper bemöter responsen positivt 
genom upprepning och utvecklar därefter själv resonemanget utifrån 
ett perspektiv, där sammanhang tydliggörs med begrepp och förklar-
ingar samt ber eleverna om bekräftelse (tur 3). Bekräftelse ges (tur 4). 
Jesper vidareutvecklar resonemanget med att göra ett perspektivbyte 
och söker därefter hos eleverna en jämförande aspekt (tur 5). E1 ger 
en inledande respons (tur 6) och stimuleras av läraren att fortsätta (tur 
7). E1 avger ett kortfattat svar (tur 8). Läraren upprepar delvis svaret 
och vidareutvecklar det med att dra en slutsats (tur 9). 

Jesper synliggör i fasen utifrån två perspektiv ett resonemang där 
begrepp, förklaringar, jämförelser och slutsats ges ett sammanhang. 
Han möjliggör dock inte ett utrymme för ett utvecklande samtal, men 
elevens bidrag blir ett uttryckt perspektivbyte. 

4.1.1.2 Samtal 2, med enskild elev 
I en av lektionens kärnverksamheter, sammanfattningen, avhandlar 
man elevernas hemarbete med instuderingsfrågor om marknads-
ekonomi. Fortsättningen av lektionen arbetar eleverna enskilt med de 
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tillhörande resterande frågorna. I fasen utspelar sig följande samtal 
mellan Jesper och en elev. 

(1) E 1: Jesper 
(2) L: Mm 
(3) E1: Det står ju bara vad bakgrunden (xx) Vad är vad menas 

med ordet? 
(4) L: Ja, mm. Vad va tror du? Om du lyssnar på ordet bara mark-

nadsekonomi. Det har vi har vi gått igenom flera gånger. Vem 
är det som? Det är ju liksom vem som har makten och bestäm-
mer över ekonomin. Och vem är det som bestämmer i en mark-
nadsekonomi? 

(5) E1: Det är väl företagen som (xx). 
(6) E2: Jesper. Vad menas med. 
(7) L: Å dessutom, vad är det dom bestämmer? 
(8) E1: Dom bestämmer väl hur, hur dom ska sätta priser, hur dom 

ska öka produktionen, åh sänka. 
(9) L: Jaha, men det är ju inte nåt man. Det är ju inte bara före-

tagen, för det är ju inte bara en massa företag som producerar. 
(10) E1:(xx xx) ta hjälp av utnyttja företagen. 
(11) L: Ja, å vilka är vi då? Vilka är vi då? 
(12) E1: Alla i Sverige. 
(13) L: Vad kallas vi för då? 
(14) E1: Befolkningen. 
(15) L: Ja, fast, fast du ska ju använda dom här orden. Vad kallas 

företagen för? Vad är det dom gör? 
(16) E1: Dom är ju (xx) produktionen. Dom är väl en produktion. 
(17) L: Ja. Vad kallas det för när man producerar nånting? En 

person som producerar nånting är en. ((paus)) producent. 
(18) E1: Ja. 
(19) L: Så hänger orden ihop. En producent producerar nånting. 
(20) E1: Ja, mm, men vad är - -? 
(21) L: Å resultatet är en produktion. Å vad kallas vi för då? 

Producent och -. 
(22) E1: Det kommer jag inte ihåg. 
(23) L: Konsument. Klingar det bekant? 
(24) E1: Ja, det klingar en hel del. 
(25) L: Producenterna bjuder ut nånting och konsumenterna? 
(26) E1: Det beror på hur eftertraktat det är, tror jag. 
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(27) L: Efterfrågar. 
(28) E1: Efterfrågar. Så kan vi styra lite också. Alltså om det är en 

stor efterfrågan. Om vi tycker att det är bra så kan dom väl öka 
produktionen å sänka pri- eller höja priserna. 

(29) L: Ja. 
(30) E1: Okej okej, ja. 
(31) L: Å så att marknaden bestämmer. Utbud och efterfrågan. 

Eleven initierar samtalet genom att be om hjälp med definition av be-
greppet marknadsekonomi, en fokuserad fråga (tur 3). Läraren Jesper 
ger respons genom att ställa en fokuserad motfråga, men besvarar den 
själv (tur 4). Därefter drivs samtalet framåt genom att Jesper, utifrån 
en klassificering av de viktigaste komponenterna av begreppet mark-
nadsekonomi, ställer fokuserade frågor som ger eleven utrymme att 
formulera de andra ämnesanknutna begreppen (tur 7, 11, 13, 15, 17 
och 21). Elevens förslag bekräftas endast i ringa grad och i stället 
uttrycker Jesper själv begreppen marknadsekonomi, producent pro-
duktion, konsument efterfrågar och utbud (tur 4, 17, 21, 23 och 31). I 
tur 28 upprepar eleven emellertid ett begrepp och använder det i den 
kommentar hon formulerar. 

Jesper öppnar för ett samtal, där han synliggör en klassificering av 
begreppet marknadsekonomi och utifrån den försöker stödja och 
möjliggöra för eleven att formulera de ämnesanknutna begreppen i 
kunskapsstrukturen. Få av förslagen eleven ger bekräftas dock. Men 
begreppet efterfrågar upprepar och utvecklar eleven något i slutet av 
interaktionen. 

4.1.2 Skrivuppgifter 
Från den andra terminen har jag analyserat ett svar från prov vid två 
olika tillfällen. I båda proven ingår skriftliga anvisningar om proven 
och betygskriterier. Till exempel MVG-nivå uttrycks med ”[…] drar 
egna slutsatser […] analyserar […]”. Anvisningarna för det andra 
provet är mer detaljerade. I det andra provet är också rätt svar på 
fråga 1 en modell, som är en grundförutsättning för att besvara de 
övriga tre. I provet har jag analyserat den tredje delfrågan. Det första 
provet gavs under den tidigare hälften av terminen och det andra 
under den senare. 
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4.1.2.1 Termin 2, uppgift 1: Sveriges statsskick, prov 
Fråga 9: Hur har Sveriges statsskick påverkats av medlemskapet i EU? 
              Vad är positivt/negativt, enligt dig? 

Utifrån provtextens formulering förväntas från den första delfrågan 
en förklarande textaktivitet, signalerat med orden hur och påverkats. 
Den andra frågan innebär att eleven ska utföra en argumenterande 
textaktivitet genom att jämföra och värdera; jämförelsen är starkt 
markerad med motsatsparet positivt/negativt, vilket ger stöd till en 
diskussion. Vidare ska svaret som helhet omfatta begrepp inom temat 
Sveriges statsskick, begrepp som eleven i undervisningen blivit be-
kant med. I frågan används som stöd de ämnesanknutna begreppen 
Sveriges statsskick och medlemskapet i EU. 

De sex eleverna har använt de båda textaktiviteterna i sina svar, 
men utförligheten har varierat. Den efterfrågade jämförelsen i andra 
delfrågan, vilken de fått mest handfast stöd med har de flesta eleverna 
utfört, även om inget utförligare sammanhang med diskussion byggts 
upp. Svårigheten har varit att hantera begreppet Sveriges statsskick i 
båda delfrågorna, att bygga upp en kunskapsstruktur utifrån be-
greppet. Den förväntade förklaringen, som uttryckts i första, del-
frågan har inte alls eller mycket knapphändigt utförts av de flesta 
eleverna. 

Fredrik besvarar inte första delfrågan, och han har också haft 
svårigheter med att utföra jämförelsen i andra delfrågan. Samman-
hanget som byggs upp runt de ämnesanknutna begreppen och ena 
ledet av jämförelsen blir knapphändigt. 

Robert är den av eleverna som utförligt besvarar första delfrågan 
och bygger upp en kunskapsstruktur. Han har emellertid inte använt 
stödet i andra delfrågan till att utveckla en diskussion. 

Fredrik 
Fråga 9. 1) Jag tycker att det är positivt att vi gick med i EU, 2) Då 
får vi tillsammans med andra fatta beslut angående det gemensamma 
Europa som exempel röstning om Euron. 

Fredriks besvarar en av provfrågans två delfrågor, den andra, men 
utifrån ett annat perspektiv än det eftersökta; han tar upp positiva 
följder av medlemskapet i EU, inte följder för statsskicket. Några in-
slag av en argumenterande textaktivitet framträder i de två sats-
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komplexen. I 1) framförs tesen följt av ett argument i 2). En språklig 
signal på att Fredrik argumenterar är åsiktsverbet tycker samt det 
värderande uttrycket positivt. Han uttrycker den ena aspekten av en 
jämförelse, den positiva, och formulerar ett par ämnesanknutna be-
grepp till denna aspekt; EU hämtar han från frågan och inför själv 
begreppet Euron. 

Fredrik bygger sammanfattningsvis upp ett mycket begränsat sam-
manhang som inte är det efterfrågade, men som är argumenterande. 

Robert 
Se analysexemplet i 3.3.5. Nedan sammanfattas analysen. 

Sammantaget strukturerar Robert, till den första delfrågan, ett svar 
som utvecklas till ett par delförklaringar, där en av dessa också för-
djupas. Hela delsvaret bildar med de ämnesanknutna begreppen en 
förklarande kunskapsstruktur. I den andra delfrågan formulerar 
Robert sig kortfattat och gör det delvis från ett annat perspektiv än det 
efterfrågade. Han signalerar men utför inte en jämförelse. 

4.1.2.2 Termin 2, uppgift 2: Det samhällsekonomiska krets-
loppet, skrivuppgift 

− Beskriv ett steg i taget och i en ordning så att man lätt hänger 
med och ser en röd tråd i svaret. 

− Tänk på att utveckla dina svar och förklara vad du menar. 
− Använd dig gärna av exempel och du kan även ta med hur du 

(eller någon annan) påverkas av hur samhällets ekonomi 
fungerar. 

Uppgift:3. Sverige och hela världen befinner sig i ett dåligt eko-
nomiskt läge. Det sägs att krisen började på bolånemarknaden i 
USA och spred sig sedan över världen. Nu ska du beskriva hur 
den ekonomiska krisen drabbade och spred sig i Sverige från ut-
landet med hjälp av modellen. 

De tre punkterna med nyckelorden beskriv ett steg i taget, utveckla, 
förklara och exempel är stöd för samtliga deluppgifter. I den analy-
serade deluppgiften efterfrågas en förklarande textaktivitet, uttryckt 
med hur […] drabbade […] spred. Eleven ska i texttypen tillämpa en 
modell, som är väl känd från undervisningen, för det samhälls-
ekonomiska kretsloppet i en specifik situation. Ett stöd i uppgiften 
ges med de ämnesanknutna begreppen ekonomiskt läge, bolånemark-
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naden i USA samt ekonomiska krisen. Ytterligare begrepp för eleven 
att använda finns i modellen. 

I sina svar till skrivuppgiften har flera av de sex eleverna struk-
turerat fullständiga eller nästan fullständiga sekvenser av förklarande 
textaktivitet, men för de flesta ligger den första makropropositionerna 
i skrivuppgiften. Den efterfrågade förklaringen utför emellertid alla 
eleverna, och de infogar typiska ämnesanknutna begrepp, men dessa 
varierar i antal och hur specifika de är. Det har därmed varierat i hur 
utförligt en kunskapsstruktur över det samhällsekonomiska krets-
loppet förklarats. En svårighet har varit att tillämpa modellen på en 
ny situation; flera av eleverna har ändrat inriktningen för frågan. 

Mikaela tillämpar inte modellen i den specifika situationen. Hon 
utformar förklaringen, men har svårighet med att formulera ända-
målsenliga språkliga konstruktioner, vilket förhindrar att tydliga sam-
manhang skapats. 

Vendela ändrar inriktning genom att besvara skrivuppgiften ur ett 
vidare perspektiv. Hon bygger emellertid upp en kunskapsstruktur 
omkring temat med en del ämnesanknutna begrepp och några språk-
liga operationer, även om texten inte flyter helt utan hinder. 

Mikaela 
3. 1) om ekonomin går dåligt i USA så blir efterfrågan mindre efter-
som folk inte har råd att köpa så mycket. 2) Detta drabbar då före-
tagen. 3) Eftersom att efterfrågan blir mindre produceras inte lika 
många varor. 4) De svenska företagen som importerar olika varor 
kan då inte importera lika mycket eftersom de amerikanska företagen 
inte producerar så många varor. 5) Eftersom att ekonomin går dåligt 
i USA så är efterfrågan låg 6) och då kan inte sverige exportera de 
varor som de behöver. 7) Det leder till att företagen inte kan betala ut 
de varor och tjänster som dom ska 8) och det leder till att sveriges 
ekonomi också drabbas. 

Mikaelas svar består av en förklarande sekvens, där makroproposi-
tionerna introduktion och problem är formulerade i uppgiftsbeskriv-
ningen, Sverige och hela världen [---] hur den ekonomiska krisen [---]. 
Hennes svar börjar med förklaringen i satskomplex 1) och avslutas 
med kommentar i 8). Svaret sker emellertid utifrån ett bredare 
perspektiv än det som efterfrågas. Mikaela använder modellen som 
grund för textmönstret, men tillämpar inte modellen på den specifika 
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situationen. Hon konstruerar förklaringen med att upprepa orsak och 
verkan, till exempel med konnektiver som eftersom, så, då, vilket inte 
leder till ett djupare resonemang, utan stannar vid en övertydlig mar-
kering tillsammans med de ämnesanknutna begreppen, efterfrågan, 
varor, tjänster och ekonomi, som införs i modellen. 

Kort sagt besvarar Mikaela uppgiften utifrån ett bredare perspek-
tiv, och organiserar sitt svar till en förklaring genom att använda 
modellen. Hon formulerar några begrepp, som tillsammans med de 
upprepade eller likartade förklaringskonstruktionerna inte utvecklas 
till ett klart sammanhang. 

Vendela 
3. 1) Att banken i USA lånade ut pengar till vem som helst så blev det 
till slut så att de som lånat pengar egentligen inte kunde betala till-
baka sina skulder & 2) banken fick inte pengarna de behövde. 3) Så 
när USA fick dålig ekonomi och eftersom USA är ett mycket stort 
land som övriga världen importerar och exporterar ifrån så kunde vi 
(och de andra länderna) inte tjäna pengar på det och den marknaden 
mellan USA, Sverige & t.ex. Spanien inte vara aktiv. 4) Med det går 
den i konkurs 5) och Sverige får mindre pengar till näringslivet och 
behöver skära ner på arbetskraft, eftersom De inte har råd att betala 
ut lika mycket pengar. 6) T.ex. om vi köper in ett visst bilmärke från 
USA och den industrin läggs ner i USA för att banken inte kan låna ut 
pengar till varken hushåll eller näringsliv längre. Så är handeln 
mellan våra länder nerlagd & (som jag sa nyss) kan vi inte tjäna 
pengar på det. 7) När hushållet här i Sverige får mindre lön utav det 
så blir efterfrågan på marknaden inte lika stor eftersom vi inte har 
råd att köpa lika mycket saker. 8) Då blir Näringslivet ännu mer 
fattigt & 9) så blir det en ond cirkel med löner & varor & tjänster, 
arbete & betalningar. 10) Den offentliga sektorn får in mindre skatter 
& moms osv. & får mindre pengar. 11) Subventionerna & trans-
fereringarna (bidragen) som vi får från den offentliga sektorn min-
skar eftersom de inte har råd att ge ut lika mycket, om de inte höjjer 
skatterna. 12) men om gör de får vi ännu mindre pengar att köpa för 
& 13) det går ännu dåligare för marknaden. 
14) Alltså är omvärlden beroende av varandras marknader för att 
deras ekonomi ska kunna gå bra och fortsätta. 
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Vendela besvarar uppgiften utifrån ett bredare perspektiv än det 
sökta. Hon strukturerar svaret till en fullständig sekvens av förklar-
ande textaktivitet, vilken inleds i uppgiftsformuleringen med intro-
duktion och problem, Sverige och hela världen [---] hur den eko-
nomiska krisen [---].Vendelas svar inleds med förklaringen i 1), 
vilken vidareutvecklas i de följande satskomplexen samt avslutas med 
en kommentar, en slutsats, makerad med diskursmarkören alltså i 
14). Slutsatsen syftar tillbaka på det resonemang som förts i svaret. I 
förklaringen signalerar Vendela ett exempel, i 6) T.ex., vilket hon 
emellertid inte följer upp och konkretiserar utan tillämpar modellen 
på ett generellt plan, där en orsak- och verkankedja byggs upp och 
markeras med temporala och kausala konnektiver, när […] så […] 
eftersom […] då […] så. I modellen införs flera begrepp inom det 
samhällsekonomiska kretsloppet till exempel, pengar, skulder, eko-
nomi, marknaden, näringslivet, arbetskraft, industrin, hushåll, lön, 
efterfrågan, varor, tjänster, offentliga sektorn, skatter, subventioner 
och transfereringarna. 

Vendela löser sammanfattningsvis uppgiften utifrån en vidare 
aspekt än den förväntade och strukturerar en förklarande sekvens. 
Hon tillämpar inte direkt modellen på den specifika situationen som 
efterfrågas, men bygger upp en kunskapsstruktur utifrån en generali-
sering, där hon utvecklar en orsaks- och verkankedja, med ett antal 
ämnesanknutna begrepp och avslutar med en slutsats. 

4.2 Allmänna förutsättningar, ht 09 
På höstterminen har eleverna fått en ny lärare, Malin. Hon tycker att 
studierna endast till viss del gett henne en bra grund att hantera ämnet 
på gymnasiet. Den gemensamma kompetensutvecklingen på skolan är 
liten. 

Generellt är samhällskunskapsämnet initialt svårförståligt för 
gymnasieelever anser Malin, och pekar på att ämnet på högstadiet är 
sammanslaget med andra. Denna termin har eleverna två pass sam-
hällskunskap i veckan, 80 respektive 50 minuter. Ungefär två tredje-
delar av undervisningstiden används för genomgångar och samtal, en 
tredjedel för skrivande och prov. Malin anser att en viktig uppgift för 
henne är att hjälpa eleverna med kurslitteraturen, att många elever lär 
sig mest av ett muntligt sammanhang. Ett nytt arbetsområde inleds 
med en genomgång, som följs av tillämpningsuppgifter och vars re-
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sultat sedan lyfts fram på tavlan. Vid tillämpningsuppgifterna går 
Malin runt och sätter sig ofta hos elever för att diskutera eventuella 
problem. Hon har satt sig in i ett språkbaserat perspektiv för medi-
ering av kunskapsstrukturer (se 3.1.1 och 3 2.1). Malin instämmer i 
ett sådant resonemang, men anser att det handlar om mognad för 
eleverna och att ett resultat märks först efter en längre tid. 

Det som tidigare påpekats om atmosfären i klassrummet och 
elevernas bemötande har inte förändrats denna termin. De flesta elev-
er pratar emellertid mer under lektionstid och några ägnar en hel del 
tid åt andra saker, främst åt Internet. De sena ankomsterna har för 
flera elever accentuerats jämfört med föregående termin. Vid arbete 
med fördjupningsuppgifter är de flesta elever koncentrerade, men det 
tar tid innan många av dem kommer igång och några har ofta problem 
med att datorerna inte fungerar. Småsamtal hörs ofta och vid hög 
ljudnivå tystar Malin ned eleverna. 

4.2.1 Lektionssamtal 
De lektionssamtal som förekommer under höstterminen i årskurs 2 
utmärks både av samtal där ämnesinnehållet är i fokus, men också 
samtal där organisationen av arbetet står i fokus. Samtalen om ämnes-
innehållet sker nästan uteslutande med ett objektspråk vid genom-
gångar i helklass, där elevens medverkan framför allt handlar om 
inflikanden. Första exemplet gäller ett sådant samtal. Vid några få 
tillfällen använder läraren Malin enstaka inslag av ett metaspråk. I det 
andra exemplet illustreras detta. 

4.2.1.1 Samtal 1, i helklass 
Då klassen under terminen studerar arbetsområdet FN består kärn-
verksamheterna under en lektion av läsning och diskussion av en 
artikel utifrån två frågor om generalsekreterare Ban Ki-moons besök i 
Sverige. I en av de två faserna inriktas diskussionen på Ban Ki-moons 
personlighet. Samtalet nedan är en del av denna fas. Efter denna dis-
kussion vidtog arbetet med ett pågående fenomenstudie. 

(1) L: Å hur är det med Ban Ki-moon? Är han optimistisk eller å i 
så fall varför är han optimistisk eller är han inte optimistisk? 

(2) E1: Han är optimistisk. 
(3) L: Ja, och varför är, varför är han optimistisk? ((paus)) Han är 

optimistisk av flera anledningar. 
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(4) E2: För att EU spelar rollen som lokomotiv i klimatavtals-
grejerna. 

(5) L: Absolut. Ja, hörde ni? Både Sverige som ordförandeland och 
EU kan vara det här lokomotivet som Robert säger här. Den 
som drar fältet liksom, å han har stor tro på Fredrik Reinfeldt. 
Han sa i en annan intervju att han tyckte att Fredrik Reinfeldts 
ledarskap var typ kraftfullt eller dynamiskt eller nåt sånt. Han 
tror mycket på Reinfeldt. Ja, nånting mer som. Nån viftar. Vad 
tänkte du säja? 

(6) E3: Han tycker att förra FN-mötet gick jättebra. 
(7) L: Ja, precis. Han tyckte att förra mötet gick väldigt bra, å han 

känner att han har liksom lite, han har vind i seglet nu då. Och 
han, man kan också säga så här att han har - -. Jag lyssnade på 
en intervju med honom i morse på radion, å jag tyckte att det 
var ganska intressant, därför att han har det här asiatiska sättet 
att närma sig genom diplomati, genom det han säjer. Å det står i 
slutet på artikeln här. Vad gör dom asiatiska poli-, poli- alltså 
politi-, politiska företrädarna utifrån diplomati? Vilket för-
hållningssätt har man? Det står faktiskt i slutet, å man lyfte 
fram det i en intervju i morse på radion, att när man kommer 
som politiker från Asien så - -. Vilket förhållningssätt har man 
vanligtvis?((paus)) 

(8) L: Jo, det står faktiskt längst ned. Han - -. Det står så här 
väldigt positivt om Dag Hammarskjöld. För det som den hära 
Ki-moon har gjort hela det här besöket, de att han har verkligen 
liksom berömt Sverige. Han har lyft Fredrik Reinfeldt. Han har 
lyft den hära Dag Hammarskjöld. Han har liksom lyft det här, 
som svenska, äh, politiker har gjort både nutid å historiskt. Å 
det är ett - -. Det är ett sätt som man ofta gör från de här länd-
erna också av tradition, att man har en väldigt hövlig å väldigt 
liksom försynt framförhållning, som så här. För att man tänker 
att man längre fram ska man med diplomatins väg nå dit man 
vill. Å det här vet jag att jag sa till er igår, ni som var här, att 
Kofi Annan, hans företrädare. Han var mycket mer en sån här 
som pekade med hela handen å var ganska, å kunde vara 
ganska tuff å kunde va en viss, äh ja, va väldigt radikal, å kunde 
i vissa sammanhang uppfattas kanske lite hård och tuff. ((Malin 
fortsätter sitt resonemang i ytterligare 30 sekunder.)) 
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Läraren Malin initierar samtalet med att ställa en styrande fråga kom-
binerad med en öppen fråga (tur 1). E1 svarar på den styrande frågan 
(tur 2). Läraren bemöter svaret positivt och upprepar den öppna 
frågan samt stimulerar till ett seende ur olika perspektiv (tur 3). En ny 
elevs svar, E2, bemöts också positivt, men Malin stimulerar inte 
eleven till att vidareutveckla det, utan det gör hon själv och efter-
frågar också ytterligare perspektiv (tur 5). Ytterligare en elev inter-
agerar med ett svar (tur 6), som också det bedöms positivt, men 
vidareutvecklas av Malin som utifrån resonemanget ställer ett par 
varianter av fokuserade frågor (tur 7). Ingen elev ger respons, varpå 
Malin själv jämför, exemplifierar, värderar och generaliserar (tur 8). 

Malin öppnar för ett samtal, där elevresponserna är kortfattade och 
där hon inte stimulerar eleverna att vidareutveckla sina svar. Lärarens 
resonemang synliggörs däremot på flera olika sätt med en kunskaps-
struktur där sammanhang framkommer. 

4.2.1.2 Samtal 2, i helklass 
Under ett par av terminens lektioner understryks i helklass vikten av 
att kunna sammanfatta ett budskap för att kunna uppfatta helheter, 
och undvika att kunskaper blir fragmentariska. Malin påpekar att 
detta kommer att praktiseras under en av kärnverksamhetens faser, 
genomgången av Storbritanniens statsskick. Samtalet nedan ingår 
som ett led i den genomgången, där en jämförelse av valsystemet i 
Storbritannien görs med det i Sverige. 

(1) L: Nu ska ni tänka så här. 
(2) E1:700 valkretsar. 
(3) L: Ja, lyssna nu. Om vi skulle ha samma system så skulle bara 

en enda person, till exempel från Västernorrlands län få sitta i 
parlamentet. Det partiet och den personen som fick mest röster. 
Tänk nu på det här. Parlament och riksdag är detsamma. Tänk 
nu på det här ur ett perspektiv, att det kan finnas mindre partier 
eller småpartier i Storbritannien. Men hur ska dom kunna 
komma fram? Hur ska dom kunna få röster? För att om jag äh, 
äh ska rösta där i Storbritannien så kanske jag känner, nej, men 
om jag röstar på det här lilla partiet. Dom kommer ju aldrig att 
få någon representation, för hur ska dom kunna få mest i den 
här valkretsen. Det går ju inte. Nä, därför så är det så att man 
så att säga genom systemet så fortsätter dom här stora parti-
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erna, nästan som att vi bara hade socialdemokraterna och 
moderaterna, inga andra partier som fick någon representation. 
Om man då tänker i sin förlängning på demokrati. Så då kan 
man tänka sig så här. Vad kan det få för demokratiska kon-
sekvenser att man har bara två stora partier i parlamentet? Är 
det nån som kan tänka det? Räck upp handen. Vad har det för - 
-. Det skulle jag kunna göra en härlig MVG-fråga om, på det 
här provet. Vad skulle det kunna få för demokratiska kon-
sekvenser att ha, ha två partier, som man har i Storbritannien? 
Å så skulle jag jämföra det med kanske Tyskland eller nåt sånt 
där. Är det nån som kan tänka ut en enda sak som skulle kunna 
påverka demokratin? 

(4) E2: Det kan bli väldigt enformigt om det är bara två stora 
partier. 

(5) L: Det kan det bli. Det kan bli väldigt enformigt eller liksom 
likriktat. 

(6) E3: Det blir inte så jävla demokratiskt om det är två partier. 
(7) L: Nää, det kanske inte ens blir så demokratiskt, därför att det 

bara två stora partier som år efter år, val efter val kör sitt 
program, så att säga. 

(8) E4: Dom har väl tre. 
(9) E5: Ja, dom har tre. 
(10) L: Ja, det kan väl bli lite tråkigt. Å det gör ju att det är jättesvårt 

för småpartier å komma fram, å få nåt inflytande. 

Malin inleder fasen med en signalering om ett förestående reso-
nemang (tur 1). E1 avbryter med ett tillägg till det föregående sam-
talet (tur 2). Läraren markerar med en vädjan om uppmärksamhet och 
utvecklar ett resonemang med ett exempel, där Sveriges och Stor-
britanniens statsskick jämförs (tur 3). Som ett led i resonemanget 
ställs ett par öppna frågor, varianter av samma fråga, som Malin själv 
besvarar genom att värdera. Därpå utvecklar hon resonemanget gen-
om att föra upp det på en generaliserande nivå, vilket språkligt signa-
leras med förlängning på demokrati och följs av en öppen fråga (tur 
3). E2 ger respons (tur 4) och bemöts av läraren med ett godkännande 
(tur 5). En ny elev, E3, ger respons på den öppna frågan (tur 6), 
vilken av Malin får en positiv bedömning, men hon stimulerar inte 
eleven att utveckla resonemanget utan följer själv upp och kommen-
terar (tur 7). Några ytterligare elever problematiserar resonemanget 
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genom sina inflikanden (tur 8 och 9). Malin förbiser deras inlägg och 
sammanfattar resonemanget, dock utan att koppla tankegången till ett 
metaspråk som lyfter fram vad som poängterades i inledningen om 
fokus på att uppfatta helheter (tur 10). 

Malin möjliggör alltså inte för eleverna att skapa kunskapsstruk-
turer genom att stimulera till vidareutveckling av deras respons. 

4.2.2 Skrivuppgifter 
Från den andra terminen har ett provsvar och en individuellt skriven 
rapport analyserats. Någon skriftlig anvisning finns inte till provet, 
utan enbart en markering av en MVG-fråga. Det är den jag har 
analyserat. Rapporten har ingått i en mer omfattande uppgift som 
behandlat en Fenomenstudie, vilken har innefattat både skriftlig och 
muntlig presentation. Anvisningarna till den skriftliga uppgiften har 
varit mer detaljerade för delar av den, där förutom muntligt stöd även 
skriftlig stöd getts, medan det för andra delar huvudsakligen har 
utgått ett muntligt stöd. Under det fortlöpande arbetet med rapporten 
har eleven vid behov även fått stöd med till exempel frågeformu-
lering. Betygskriterier finns inte angivna till uppgiften. I rapporten 
har jag analyserat Egen diskussion. Provet gavs i slutet av terminen 
och fenomenstudien pågick under andra halvan av terminen, där den 
innefattade vissa lektionstillfällen samt hemarbete. 

4.2.2.1 Termin 3, uppgift 1: Internationell politik, prov 
Gör en jämförande analys mellan Tysklands, USA:s och Storbri-
tanniens statsskick beträffande: 
a. parlamentens sammansättning och parlamentarism 
b. statschefens och regeringens makt 
Sammanfattningsvis ska du värdera för och nackdelar mellan de olika 
systemen och motivera varför något av dessa tre demokratiska stats-
skick har fler fördelar/nackdelar än andra. 

Utifrån frågekonstruktionen söks i provet två textaktiviteter, en be-
skrivande och en argumenterande. Den första inriktas mot en jäm-
förande analys, det vill säga att eleven ska ta avstamp i en jämförelse 
med att urskilja och därefter särskilja, organisera samt utveckla. 
Eleven ges stöd i det inledande steget av analysen, aspektualiser-
ingen, med de två huvudaspekterna som tydligt markeras. Stöd ges 
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också till de olika perspektiven som ska särskiljas, Tysklands, USA:s 
och Storbritanniens statsskick. I den andra textaktiviteten, den argu-
menterande, ska eleven värdera […] och motivera, det vill säga ange 
tes och argument för det som eleven ska ha utvecklat. I båda fallen får 
eleven stöd med att den jämförande infallsvinkeln gäller för och 
nackdelar respektive fler fördelar/nackdelar. Uppgiftens formulering, 
mellan de olika systemen, ställer krav på perspektivbyte. De ämnes-
anknutna begreppen som omnämns i frågan och som har betydelse för 
svaret är Tysklands statsskick, USA:s statsskick, Storbritanniens stats-
skick, parlamentens sammansättning, parlamentarism, statschefens 
makt, regeringens makt samt demokratiska statsskick. Andra begrepp 
för eleven att använda är de som i undervisningen tagits upp inom 
ämnesområdet. 

Alla sex eleverna har löst uppgiften med en fullständig eller 
nästan fullständig sekvens av beskrivande textaktivitet, men precis 
som föregående termin har de utformat svaret utifrån kontexten med 
de inledande makropropositionerna i skrivuppgiften. Eleverna har 
också genomfört den jämförande analysen, till vilken de fått tydligt 
stöd med aspekter och perspektiv. Men analyserna är mer eller 
mindre utvecklade. De flesta har haft problem med att klassificera de 
begrepp de nämner, vilket skulle ha kunnat resultera i en kunskaps-
struktur utifrån ett helhetsperspektiv. Att utvecklandet saknas har gett 
eleverna problem i de följande momenten av uppgiften, att värdera 
och motivera, även om de fått stöd med dessa moment. 

Alice genomför en mycket begränsad begreppsutveckling, första 
delsvaret, och hon har en del problem med att organisera en följd-
riktig betraktelse. Det andra delsvaret är huvudsakligen inte baserat 
på begreppsutvecklingen, utan på subjektiva värderingar. De sam-
manhang som konstruerats har därmed blivit begränsade. 

Carls svar visar drag av dekontextualisering. Han är den av elev-
erna som har formulerat en relativt utförlig analys med utvecklade 
resonemang; en kunskapsstruktur framträder utifrån en helhetsförstå-
else av några länders statsskick. Han bygger också upp ett samman-
hang i andra delfrågan. 

Alice 
b) 1) Statschefen i USA är presidenten 2) o även Tyskland har samma 
system 3) men St:br skiljer sig från de 2 länderna när deras statschef  
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precis som Sveriges är monarken 4) St:br har en drottning 5) o 
Sverige har en Kung 6) Presidentens roll i USA är väldigt stor 7) han 
har tsm med regeringen en verkställande roll i samhället. 8) Men den 
verkliga makten är delad mellan presidenten, parlamentet o HD. 9) 
St:br monark har precis som Sveriges ingen igentlig makt utan 
fungerar mest som en symbol en PR-person. 10) Här är det istället 
premiärministern o regeringen som har den verkställande rollen 11) 
o makten ligger hos premiärministern 12) Tysklands president har i 
stort sätt ingen makt alls utan fungerar som våran monark. 13) I 
stället är det förbundskanslern (som vår stadsminister) som tsm med 
regeringen har den verkställande rollen men har själv den största 
makten. 
a) 14) Både Tyskland o St:br har parlamentarism vilket innebär att 
regeringen måste ha stöd av riksdagen något som USA inte har. 
15) Alla länderna har i sitt parlament eller kongress (som det heter i 
USA) 2 kammare 16) i USA heter dom senaten o representanthuset 
17) i senaten sitter 100 ledamöter 2 fr. varje delstat 18) o i rep.huset 
sitter det över 340 st (ca 345) 19) dessa två har lika stor mak. 20) På 
samma sätt har Ty i sitt parlament ett förbundsråd o en förbundsdag 
21) makten är på samma sätt lika delad mellan kamrarna 22) Så är 
det dock inte i St:br där dom har ett litemer ålder dom lit sätt där 
man i överhuset får ärva sin plats (kan även bli vald) 23) dessa har 
dock inte så stor makt, 24) makten ligger istället hos underhuset 
25) USA och Ty har båda del stater fast i Ty kallas det förbunds-
länder (16 st) o USA har 50 st delstater. 
26) USA o Ty delar även statstyp då dom har en federal-stat medans 
St:br har som Sverige en enhetsstat. 
27) I Förbundsdagen väljs 50 % av platserna genom enmans-
valkretsar medans de resterande 50 % väljs i majoritetsval. 
28) USA och Ty är Federala republiker medans Sv. o St:br har en 
parlamentarisk monarki. 
29) Jag tycker att St:br är like gammal dags i sin syn på hur över-
huset väljs eller rättare sagt ärvs. 30) och jag ser nackdelar med att 
presidenten i USA har så stor makt att han själv utan någon annans 
medgivande kan sluta avtal med andra länder 
31) Tysklands system är det som jag ser som det mest fel fria 32) dom 
har fått en stark kvinna från de en gång så nedtryckta östtyskland 
(Angela Merker) vilket är tecken på att de inte är trång synta. 
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33) Något som också är bra är att besluten i USA o Ty fattas så nära 
folket så att det känner sig delaktiga. 
34) Något som skiljer USA o Ty åt är att i Ty är man tvungen att 
rösta som ens parti vill medans man i USA har en frihet att rösta mot 
ens eget parti i de frågor man inte håller med om 35) detta ser jag 
som en stor fördel. 

Alice strukturerar till första delfrågan en sekvens av beskrivande text-
aktivitet, där makropropositionen förankring finns i provet, inter-
nationell politik. Hon inleder svaret med aspektualiseringen som 
påbörjas i satskomplex 1) och avslutas i 28); den efterfrågade ana-
lysen utförs. I satskomplexen jämförs länderna genom att Alice sär-
skiljer de tre perspektiven, men ibland även för in ett fjärde, Sverige. 
Emellertid organiseras inte strukturen på ett konsekvent sätt, utan 
Alice hoppar mellan olika perspektiv och aspekter. Utvecklandet sker 
huvudsakligen utifrån en hel del ämnesanknutna begrepp som klassi-
ficeras genom att fakta radas upp utan att fördjupas. Utifrån prov-
uppgiften använder hon det ämnesanknutna begreppet parlamen-
tarism. Hon för själv in begrepp som till exempel statschefen, pre-
sidenten, monarken, regeringen, parlamentet, HD, premiärministern, 
förbundskanslern, stadsminister, riksdagen, kongress, senaten, repre-
sentanthuset, delstat, förbundsråd, förbundsdag, kamrarna, över-
huset, underhuset, förbundsländer, federal stat, enhetsstat, enmans-
valkretsar och parti. Det andra delsvaret har inslag av argumentering. 
Alice framför teser som är värderande utifrån nackdelar i 29) och 34). 
Jämförelsen utgår huvudsakligen inte från det som utvecklats i ana-
lysen, men sker med perspektivbyten. Värderingarna uttrycks med 
evaluerande uttryck, gammaldags, nackdelar, felfria, nedtryckta, 
trång synta och fördel. Värderandet utvecklas inte vidare och följs 
inte upp av en motivering. 

Sammantaget ordnar Alice det första delsvaret till en beskrivande 
sekvens, där hon utför den eftersökta jämförande analysen. Hon orga-
niserar ett visst sammanhang med en hel del ämnesanknutna begrepp 
som dock inte utvecklas vidare. Sammanhanget i sin helhet är dock 
svårtolkat på grund av den inkonsekventa strukturen samt att ett 
fjärde perspektiv ibland infogas. Det andra delsvaret har några inslag 
av argumentering. Alice formulerar här värderingen utifrån de två 
sökta bedömningsgrunderna, men utgår inte från den begrepps-
utveckling hon utfört i analysen. Värderandet utvecklas inte mer än 
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till subjektiva evalueringar och den sökta motiveringen formuleras 
inte. 

Carl 
1) parlamentarism – innebär att den värkställande kraften måste ha 
stöd av parlamentet. 2) Detta är något som ligger till grund för alla 
tre av dessa länders statsskick och styrelsesätt. 3) Storbrittanien har 
det likt Sverige en regering som har högsta makten, självklart med 
stöd av parlamentet. 4) men det som är viktigt att poängtera är att 
valen här sker med majoritetsval i valkretsar som gör att det alltid 
blir en majoritetsregering. 5) på grund av bristen på ett proportio-
nerligt valsystem så är det svårt för små partier att ta sig in i par-
lament och regering då de kan få upp till 20 % av alla röster men 
ändå bli nekade. 6) deras parlament är uppbyggt av två ”house” ett 
Commons och ett Lords 7) i det senare ärver man sin plats 8) och i 
det tidigare så väljs man in. 9) Men för att sammanfatta Storbrit-
tanien så kan man säga att den verkställande makten, regeringen och 
premiärministern har oerhört mycket att säga till om och gör 
egentligen det de tror är rätt då de alltid har stöd ifrån parlamentet 
10) USA då, 11) jo, här så delas alla delstater in i valkretsar där man 
vinner mer röster dästo större befolkningsantal en delstat har. 12) 
Det hålls först förval som sedan nominerar Demokraterna och 
Republikanerna varsin kandidat till presidentposten. 13) sedan röstar 
man på elektorer som sedan röstar på en kandidat. 14) När pre-
sidenten är vald så utser han/hon en regering. 
15) Delstaterna sköter mycket själva 16) men utrikespolitik och så 
vidare sköter regeringen. Som givetvis måste ha stöd av kongressen 
som består av två kammare varav en är senaten, 17) här sitter två 
senatorer från varje delstat, 18) den andra heter representanthuset 
19) hit väljs man men ofta är majoriteten gamla, rika och vita män då 
det krävs mycket pengar och kontakter för att bli vald. 
20) Ett som här måste poängteras är att man i kongressen får rösta 
efter eget hjärta och är inte skyldig att rösta som partiet. 21) I USA 
röstar man också på domare och polischefer osv. 
22) för att kortfattat kan man säga att man i Tyskland har det ganska 
likt USA, 23) men i  
Tyskland så är presidenten mest en symbol 24) utan regeringen har 
mest makt. 25) har har man delat upp sina val så att partier väljs 
enligt majoritetsval och personer enligt proportionerligt 26) Här är 
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man dock pliktskyldig att rösta som sitt parti 27) parlamentet är 
uppdelat i två kammare, en där varje delstat skickar representanter 
och en dit man väljs. 
28) Och nu äntligen till analysen och de egna tankarna. 29) dock 
bara tio minuter kvar. 30) får se hur det går. 
31) för det första måste jag säga hur beundransvärt en valkampanj i 
USA är, hur omfattande och ansträngande den är, 32) bara att delta 
är värd en bragdmedalj. 
33) Sen vill jag säga att det finns brister i alla tre respektive system, 
34) om det går att finna något perfekt det tror jag inte, 35) men jag 
ska peka på några dåliga saker och försöka hitta lösningar och sedan 
nämna några bra saker. 36) först så vill jag hävda att det valsystem 
som storbrittanien har är befängt där folkets röster offras för att få en 
majoritetsregeringen, 37) där borde man införa ett proportionerligt 
valsystem. 38) detta gör regeringen mindre handlingskraftig men mer 
demokratisk. 39) Sedan vill jag nämna USA där man för att bli vald i 
kongressen nästan kan köpa sig in, 40) här borde man öppna fler 
dörrar för unga drivkraftiga politiker istället för att låsas fast med 
gamla patriotiska gubbar, 41) inte alls fordomsfullt av mig  
42) för att försöka avsluta på grund av tidsbrist så måste det 
viktigaste poängteras, 
43)”individens röst”, 44) när man blir pliktskyldig att rösta som 
partiet vill så försvinner en själv i det hela och gör att man kanske 
röstar på något som man själv inte tror på. 45) men för att utveckla 
det så kan man säga att vi idag har politiker som styr vårt land 
medans folkets röst blir lite tyst. 46) Men frågan vi måste ställa oss är 
den om det verkligen är rätt eller fel. 47) är politikerna utbildade 
inom det de gör och mer kunniga än oss? 48) vet politiker hur 
individen vill ha det 49) och borde man äns bry sig, 50) och individen 
när individerna tycker olika ska man på majoriteten? 51) och till sist, 
har majoriteten alltid rätt? 52) hoppas på det 53) för det är vad 
parlamentarism bygger på. 

Carl organiserar det första delsvaret till en sekvens av beskrivande 
textaktivitet, där makropropositionen förankring är formulerad i 
provet, internationell politik. Svaret inleds med reformuleringen i 1). 
Aspektualiseringen påbörjas i satskomplex 3), där också den för-
väntade jämförande analysen börjar; med utgångspunkt i de påbjudna 
aspekterna tillskriver Carl och organiserar utifrån de tre länderna, i 3), 
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10) och 22). I analysen signalerar han flera språkliga operationer, som 
resulterar i att sammanhangen som skapas tydliggörs och fördjupas. 
Operationen förklaring signaleras i 4) men det som är viktigt [...] som 
gör […] 5) på grund av […] då; en sammanfattning markeras i 9) 
men för att sammanfatta; klassificeringar ordnade från helhet till del i 
10) till 19) samt en tolkning signaleras i 22) för att kortfattat. Ytter-
ligare en sammanfattning är markerad i sekvensen, i 2) detta. I del-
svaret förekommer flera ämnesanknutna begrepp. Carl återanvänder 
ett av de formulerade begreppen i uppgiften, parlamentarism. Han 
inför själv begrepp som parlamentet, statsskick, regering, valkretsar, 
majoritetsregering, proportionerligt valsystem, Commons, Lords, 
verkställande makten, premiärministern, delstater, valkretsar, befolk-
ningsantal, förval, Demokraterna, Republikanerna, kandidat, presi-
dentposten, kongressen, kammare, senaten, representanthuset och, 
majoritetsval. 

Det andra delsvaret strukturerar Carl till en sekvens av argu-
menterande textaktivitet. Det är påfallande hur kraftfullt han meta-
textuellt markerar övergången till det andra delsvaret. Man kan också 
notera att han först nu anser sig utföra en analys, själva argumen-
teringen, vilken inleds med tre teser i 36), 39) och 44), där den sista 
refererar till vad som uttryckts i satskomplex 26). Här påbörjar han 
det efterfrågade värderandet, men tar endast upp den ena infalls-
vinkeln, nackdelar. Han utgår från det som han utvecklat i analysen 
och värderar de tre perspektiven med evaluerande uttryck, befängt [--
-] nästan kan köpa sig in [---] och pliktskyldig att rösta som partiet 
vill. Carl motiverar, anger argument till tesen, i den första och tredje 
värderingen i 36) och 44). Värderandet vidareutvecklas till eget 
tänkande, där Carl ger alternativa lösningar, i 37) där man borde och 
40) här borde man. Han sammanfattar de tre värderande perspektiven 
med en ny värdering, tes i 45) signalerad med men för att utveckla 
det. Värderingen följs upp av retoriska frågor, som introduceras med 
metatext i 46). Sekvensen avslutas i 52) med en konklusion 

Sammanfattningsvis strukturerar Carl till den första delfrågan en 
beskrivande sekvens, där han utför den förväntade jämförande ana-
lysen genom att tydliggöra och fördjupa sammanhang med språkliga 
operationer, som signaleras tydligt, och med ämnesanknutna begrepp; 
en kunskapsstruktur konstrueras. Till den andra delfrågan organiserar 
han en argumenterande sekvens, där Carl bygger upp ett samman-
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hang, dock endast för nackdelarna. Han vidareutvecklar också de tre 
värderade perspektiven till ett kreativt och konstruktivt skapande. 
Kännetecknande för Carls text är även användningen av metaspråk på 
olika nivåer. Intressant är också att se vad Carl lägger i begreppet 
analys. 

4.2.2.2 Termin 3, uppgift 2: Internationell politik, rapport 
Min. 3-4 sidor 
Innehåll: 

− Bakgrund, 
[---] 

−  Parter 
[---]   

− Frågeställning, 
− Gör ditt problem till en fråga eller beskrivning 
− Ex EU:s jordbrukspolitik------Hur ser EU-stödet ut till Sve-

riges bönder? 
− Beskrivning av det nuvarande politiska läget i Iran  
− Nyhetsbevakning 

[---] 
− Sammanfattning 
− Egen diskussion 
− Referenser 

I rapporten Internationell politik förväntas eleven kunna hantera olika 
texttyper, själv införa ämnesspecifika begrepp, bearbeta information, 
synliggöra sammanhang och organisera sin text till en läsbar enhet. I 
mallen får eleven stöd med precisering av de fyra första avsnitten i 
texten. För de tre sista fick eleven muntligt stöd med tavlan som 
hjälpmedel. För avsnittet Egen diskussion gavs därmed inget skriftligt 
stöd. 

Eleverna har i avsnittet Egen diskussion generellt utgått från 
frågeställningar de fått stöd med att utforma och som de formulerat i 
inledningen av rapporterna. En variation finns i hur avancerat elev-
erna byggt upp avsnittet, från att det innehåller ett par argumen-
terande sekvenser och utan att en diskussion utvecklats, till att inne-
hålla strukturering på två nivåer. Några elever har byggt upp en rela-
tivt utvecklad diskussion, med kunskapsstrukturer som innehåller 
ämnesanknutna begrepp och perspektivbyte. 
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Vendela utformar ett avsnitt som struktureras på två nivåer, men 
har svårt att hantera såväl frågeställningarna i styckena som att bygga 
upp ett tydligt sammanhang. 

Alice utformar också ett avsnitt som är struktureras på två nivåer. 
Utifrån olika perspektiv bygger hon upp ett resonemang med ämnes-
anknutna begrepp och några språkliga operationer. Hon skapar en en 
kunskapsstruktur över sin förståelse av Obamas väg mot en ändrad 
sjukvård. 

Vendela 
Egen diskussion 
[---] 
1) En sak som jag tror skulle ha stor betydelse är om barnkonven-
tionen infördes som lag, 2) och därmed blir det mycket svårare att 
kunna avfärda den. 3) Det skulle leda till att många barns situation 
skulle förbättras markant genom att det är deras rättigheter som i 
första hand ska tillgodoses.  

4) Även genom att försöka få en bättre regim i länderna i fråga, och 
som skulle arrangera så att utbildningen blir bättre och tillgänglig 
för alla. 5) Detta skulle leda till att högre kunskap, säkrare framtid 
samt mindre antal barn per kvinna föds. 

6) Eftersom fattigdomen i de mest utsatta länderna är en mycket 
viktig faktor som spelar in, är det även mycket viktigt att vi som 
lever i de länder som har det bättre ekonomiskt hjälper till och 
bidrar så mycket som möjligt. 7) Vi, ett land som Sverige, skulle 
kunna bidra mycket mer än vi idag gör för att förbättra situa-
tionen för de behövande barn världen över. 8) Exempelvis så kan 
vi spendera en hundralapp i månaden, utan att ens märka det. 9) 
Samma summa skulle däremot kunna göra stor förändring hos 
exempelvis ett barn i Afrika. 10) Om vi istället skulle skänka denna 
hundralapp till behövande så tror jag att både vi, men främst de som 
tar emot hjälpen, mår bättre. 

11) Det UNICEF skulle kunna göra genom att locka till sig mer 
bistånd är att hälla mer reklamkampanjer samt föra olika debatter i 
media. 12) Visserligen har organisationen en hel del marknadsföring, 
om just olika sätt att hjälpa behövande, 13) men dock saknas fort-
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farande mer information. 14) Sverige är ett land som är mycket 
duktiga på att ge bistånd till olika hjälporganisationer, 15) så vikten 
av att få andra länder lika aktiva i detta som Sverige är av stor 
betydelse. 16) Vi i Norden borde vara en förebild inom detta område 
och som andra länder borde vilja eftersträva. 

17) Själv skulle jag egentligen vilja införa en lag som säger att vi alla 
måste betala en summa i månaden för behövande kvinnor och barn. 
18) Denna summa behöver inte vara stor, 19) t.ex. om alla i Sverige 
gav 10 kr i månaden skulle andelen vi bidrog med om året uppgå till 
ca 110 miljoner kr. 20) Dock skulle detta sätt vara näst intill omöjligt 
att införa, delvis för de hemlösa som ej kan ge bistånd samt att de 
från början skulle vara svårt att införa, eftersom staten inte kan 
tvinga folket att ge bistånd. 21) Men enligt mig skulle detta sätt vara 
ytterst effektivt 22) och dessutom tycker jag egentligen inte någon 
skulle kunna protestera mot att skänka ett bidrag på en så liten 
summa pengar.  

23) Eftersom barn är en otroligt utsatt grupp som är beroende av 
vuxnas hjälp för sin överlevnad. 24) Idag finns det miljontals barn 
världen över som far illa p.g.a. fattigdom, naturkatastrofer, över-
befolkning samt brist på mat och vatten. 25) UNICE har stor 
betydelse för att världens människor ska få det bra. 26) Men efter-
som de endast finansierar sig på bidrag så är det mycket viktigt att vi 
alla hjälps åt för att hjälpa de behövande barnen världen över. 

Vendelas rapport har rubriken Unicef. I avsnittet Egen diskussion 
formulerar Vendela vad som kommer att behandlas i diskussionen, 
säga vad jag tror och tycker organisationen kan göra för att förbättra 
situationen ännu mer. Till denna föresats håller sig Vendela inte 
konsekvent. På en överordnad nivå är avsnittet organiserat efter ett 
implicit budskap om att barnens situation i världen kan förbättras 
genom olika insatser. Dessa skiljs upp i olika aspekter, en för varje 
stycke. Aspektualiseringen behandlar till exempel barnkonventionen 
som lag och fler reklamkampanjer från Unicef:s sida. Det sista 
stycket kan inte inordnas under aspektualiseringen utan innebär 
snarare ett perspektivbyte där Unicef:s plats i världsordningen temati-
seras. På en underordnad nivå är Vendelas text argumenterande. Den 
består av flera mer eller mindre ofullständiga sekvenser av argumen-
tering. Vendela framför till exempel i tredje stycket en tes i sats-
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komplex 6) följt av ett argument i 7), som hon utvecklar med ett 
exempel i 8) och 9) och avslutar med en inferens i 10), signalerad 
med tror jag. Det femte stycket inleds med en tes i 17), ett argument 
för i 18), två motargument i 20) och avslutas med två argument för i 
21). Det sista, sjätte, stycket är uppbyggt med en tes i 23) följt av ett 
argument i 24), en ny tes i 25) och avslutas med ett argument i 26) 
följt av tesen i 26). Argumenteringen sker främst med evaluerande 
uttryck, såsom viktigt, svårt och otroligt. En hel del av de ämnes-
anknutna begreppen Vendela inför i avsnittet har hon använt tidigare 
och med dessa skapat mer eller mindre sammanhang, till exempel 
barnkonventionen, lag, rättigheter, regim, utbildningen, UNICEF, 
bistånd, marknadsföring, hjälporganisationer, staten, bidrag, fattig-
dom, naturkatastrofer och överbefolkning. 

 Vendela organiserar sammanfattningsvis avsnittet på två nivåer, 
där hon på den överordnade nivån vid styckekonstruktionen oftast 
frångår sin frågeställning samt inte utformar aspektualiseringen på ett 
konsekvent sätt. På en underordnad nivå strukturerar hon styckena till 
varierade grader av stringent argumentering och fördjupat innehåll. 
En viss diskussion utvecklas utifrån de olika perspektiven men följs 
inte upp på styckenivå. Som helhet är sammanhangen som byggs upp 
knapphändiga. 

Alice 
Slutdiskussion 

1) Att få igenom denna reform är otrolig viktigt inte minst för 
Obamas rykte utan även för hans trovärdighet och karriärs skull. 2) 
Detta var hans centrala valfråga 3) och han har i och med det satt 
mycket på spel 4) och det ska mycket till innan han enligt min mening 
kan vika ner sig. 

5) Det jag tycker är en väldigt viktig och bra ståndpunkt som Obama 
har i sin sjukvårdsreform är den delen där han vill tvinga för-
säkringsbolagen att ge alla amerikanska medborgare samma rätt till 
försäkring. 6) Obama menar att det inte ska spela någon roll om man 
har något medfött fel eller om man diagnostiserats med en sjukdom 7) 
man ska oavsett detta ha samma rättigheter som övriga i befolk-
ningen. 8) Detta är en ståndpunkt som jag tycker är helt rätt! 9) När 
vi kommit så långt i vår utveckling kan vi inte diskriminera den svaga 
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delen av vårt samhälle, 10) det talar enligt mig emot allt vår värld 
strävar efter nämligen jämlikhet. 

11) Men det är även ur en ekonomisk synpunkt väldigt viktigt att USA 
gör något åt sin nuvarande sjukvård. 12) USA:s sjukvård är som sagt 
världens dyraste 13) och i dessa tider är det väldigt viktigt att få ner 
kostnaderna 14) och en ny sjukvårdsreform tror jag kan vara riktigt 
bra för landet ur ett långsiktigt perspektiv. 

15) Om jag ska knyta an till det jag skrev tidigare om Obamas och 
Hillary vilja att sänka kostnaden för sjukvårdsförsäkringarna, finns 
det en hel del att tycka till om. 16) Ur ett försäkringsbolags per-
spektiv är detta inte alls ett positivt förslag. 17) Jag tror att en sänkt 
försäkrings kostnad kan få förödande konsekvenser för bolagen. 18) 
När priserna för de statliga försäkringarna sänks är jag relativt öve-
rtygad om att de privata försäkringsbolagen kommer förlora enormt 
stora mängder kunder på grund av deras överpriser jämför med det 
statliga alternativet. 

19) I frågan om det ska vara en frivillighet med försäkring, som 
Obama menar att det borde vara är jag lite kluven. 20) Samtidigt som 
jag anser att en modern stat borde ha den friheten att folket själv ska 
kunna bestämma tror jag att det kan leda till att många fortsätter att 
leva oförsäkrade vilket skulle strida mot hela syftet med reformen. 21) 
Det är enligt min mening ingen självklarhet vem som har rätt i 
frågan. 22) Jag tror att det finns stora risker att många går oför-
säkrade tills den dag då deras hälsa sviker dem eftersom det skulle 
vara möjligt om man tittar på Obamas vilja att ge alla samma rätt till 
försäkring oavsett diagnos. 23) Som sagt har jag väldigt svårt att ta 
sida vilket jag heller inte väljer att göra 24) jag anser att både 
Hillary och Obama har sunda tankar och ideer om detta problem. 

25) Men faktum kvarstår att de ökande sociala klyftorna i USA 
hänger nära samman med hälsofrågorna. 26) Ju bättre ekonomi du 
har som amerikansk medborgare desto bättre kvalitet får du på din 
sjukvård. 27) Jag anser även att detta blivit en rättvisefråga mellan 
könen. 28) Kvinnor lever som det flesta redan vet längre än män 
vilket naturligt leder till ökat behov av sjukvård. 29) Eftersom att 
dagens system är kopplat till hur mycket du bidragit till systemet 
under ditt arbetsliv missgynnas kvinnorna som ofta arbetat mindre än 



     
83 

männen, eftersom kvinnor föder barn och oftare arbetar deltid. 30) 
Detta var något jag inte alls tänkte på när jag började mitt arbete 
utan något som jag allteftersom började förstå, 31) det är inte heller 
något som politikerna skyltar med vilket är förståligt. 

32) Hur det än går med Obamas sjukvårdsreform tror jag att han har 
startat en process som åtminstone på sikt kommer att leda till en 
förändring av hela den amerikanska sjukvården. 

Alices rapport har rubriken Obamas väg mot en ändrad sjukvård. 
Inga frågeställningar finns formulerade i inledningen av arbetet. Av-
snittet är strukturerat på två nivåer. På en överordnad nivå sker det 
utifrån en aspektualisering med en argumenterande inramning. Inram-
ningen består av en tes i satskomplex 1) och en tolkning i 32), det 
sista satskomplexet, signalerad med tror jag. Aspektualiseringen är 
utformad på styckenivå med fem framträdande perspektiv, i första 
stycket ett politiskt, i andra ett socialt, i tredje ett samhällsekonom-
iskt, i fjärde ett privatföretagsekonomiskt, i femte ett valfrihets-
perspektiv och i sjätte slutligen ett genusperspektiv kopplat till det 
sociala perspektivet i andra stycket. På en underordnad nivå, stycke-
nivå, är avsnittet strukturerat med flera mer eller mindre fullständiga 
sekvenser av argumenterande textaktivitet. I andra stycket, till exem-
pel, utformar Alice en nästan fullständig sekvens med tesen i 5) och 
ett argument i 6), som sedan utvecklas i nästa satskomplex. I 8) 
formulerar hon en tolkning, markerad med diskursmarkören detta 
[…] jag tycker, och vidareutvecklar den i 9) och 10). Nästa stycke, 
det tredje, är utformat med samma propositioner med tesen i 11) som 
hon följer upp med ett argument och en tolkning i 14), signalerad med 
tror jag. I avsnittets sista satskomplex, 32), formulerar Alice en tolk-
ning av hela sin utläggning, även här markerad med tror jag. Flera av 
de ämnesanknutna begreppen Alice använder har fått mening tidigare 
i rapporten. Några av de begrepp hon uttrycker är: reform, valfråga, 
försäkringsbolagen, rättigheter, jämlikhet, sjukvårdsförsäkringarna, 
försäkrings kostnad, hälsofrågorna, ekonomi, rättvisefråga, och 
politikern. 

Alice strukturerar sammanfattningsvis avsnittet på två nivåer, där 
hon på den överordnade nivån utvecklar olika perspektiv som hon 
kontrasterar. På den underordnade nivån, styckenivån, för hon utifrån 
perspektiven ett mer eller mindre utvecklat resonemang. Detta utgår 
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till stor del från värderande uttryck, som väldigt viktigt. En diskussion 
byggs upp med ämnesspecifika begrepp och några språkliga opera-
tioner, där sammanhangen är ganska utvecklade, så att en kunskaps-
struktur framträder. 

4.3 Allmänna förutsättningar, vt -10 
På vårterminen får eleverna ännu en ny lärare, Anna. Hon anser att 
främst de teoretiska studierna i utbildningen till lärare har gett henne 
ett stöd att undervisa i ämnet. De didaktiska kunskaperna har hon 
skaffat sig efter hand. På skolan har hon inte fått någon ämnesinriktad 
fortbildning under den korta tid hon innehaft tjänst där. Anna är dock 
aktiv och engagerad i att själv ordna med sin individuella kompetens-
utveckling, något skolledningen ställt sig positiv till. 

Eleverna har precis som föregående termin 130 minuter samhälls-
kunskap i veckan fördelade på två tillfällen. Anna tycker det är svårt 
att ha en åsikt om samhällskunskapsämnets begriplighet för eleverna, 
men försöker göra det begripligt. Emellertid anser hon att det stora 
problemet inte är brist på kunskaper, utan det faktum att flera av 
eleverna har fokus på annat än skolan och kunskaper; flera av elev-
erna saknar mognad och målmedvetenhet. Vid planeringen av under-
visningen utgår Anna från betygskriterierna för att få med alla nivåer. 
Hon planerar en grundkurs och formulerar som fördjupning ett pro-
blem, som eleverna arbetar med under en eller flera lektioner, då hon 
går runt till dem. Anna har satt sig in i ett språkbaserat perspektiv för 
mediering av kunskapsstrukturer (se 3.1.1 och 3.2.1). I undervis-
ningen är hon lite försiktig med att kräva behärskning av alltför 
många begrepp, då det kan verka avskräckande för eleverna. Språk-
liga operationer anser hon ofta vara svåra för eleverna att förstå och 
ifrågasätter om lärare själva alltid gör det. En metod Anna ofta använ-
der är bilder, med anknytning till ett studieområde, som en miljö-
förorenande stadsmiljö, där eleverna i samtal får använda begrepp 
och språkliga operationer för att till exempel förklara bilden. 

Det som under de två tidigare terminerna poängterats om atmo-
sfären i klassrummet och elevernas uppträdande har gällt även denna 
termin. Men eleverna kommer generellt ännu senare till lektionerna, 
vilket skapar avbrott i undervisningen. Det tar också tid för eleverna 
att komma igång med uppgifter, och ljudnivån är ofta hög. Ett mindre 
antal elever ägnar lektionerna åt helt andra saker än att få ämnes-
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kunskaper. Anna lämnar de få som inte visar något intresse ifred och 
menar att hon tror på individens frihet; hon kan inte vara auktoritär, 
då det inte passar henne. 

4.3.1 Lektionssamtal 
Under vårterminen i årskurs 2 kännetecknas lektionssamtalen, precis 
som föregående termin, av att de kretsar omkring både ämnesinne-
hållet och organisatoriska aspekter. Samtalen med läraren Anna före-
kommer framför allt i helklass, där eleverna deltar med inflikanden. 
Anna använder ett objektspråk, vilket exemplifieras i det första lek-
tionsutdraget. Vid ett enstaka tillfälle, med anledning av problem som 
uppstått vid rapportskrivande där analyser ingått, framför eleverna 
önskemål om att få klarlagt vad en analys är samt träna på detta. 
Denna aktivitet pågår under ett par lektionstillfällen och avslutas med 
ett prov, vilket det andra samtalet är en förberedelse inför. Även vid 
dessa lektionstillfällen använder Anna främst objektspråk och endast i 
mindre utsträckning metaspråk. 

4.3.1.1 Samtal 1, i helklass 
I samband med studier av arbetsområdet EU granskas under en av 
terminens kärnverksamheter ur ett internationellt perspektiv hur EU:s 
handelspolitik med subventioner påverkar resten av världen. Tidigare 
har EU behandlats ur ett unionsperspektiv. En illustration med en film 
förbereds i helklass med att Anna tar upp begreppet subvention. 

(1) L: Varför är det bra? Den som får en subvention då - -. Om jag 
nu är bonde i EU och får subventioner för mitt arbete och min 
produktion. Jag får alltså ett ekonomiskt bidrag. Vad händer 
då? Vad är det som är bra för mig med det? Varför vill jag ha 
en subvention, om jag är bonde i EU? I Sverige till exempel. 

(2) E1: Kanske få råd å investera i nya maskiner. 
(3) L: Ja, det kan det va, att man investerar. De kan va indirekt. 

Man investerar i nya maskiner, så kan det generera en högre 
produktion för samma arbete. Men det som också är, att det 
handlar om att producera till en billig kostnad. ((skriver stödord 
på tavlan)) 

(4) L: Jag producerar till en billig kostnad. 
(5) E2: Och sälja.  
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(6) L: Och hur kan jag sälja mina - -. Vad behöver jag ha för pris 
på mina produkter när jag säljer dom, då då? 

(7) E3: Billigt. 
(8) L: Ja, precis. Jag kan hålla billigt pris, det vill säga säljer till 

billigt pris. ((skriver stödord på tavlan)) 
(9) L: Å om jag säljer till billigt pris, å kanske om jag säljer till 

världens billigaste pris. Det finns inte billigare varor å hitta än 
hos mig. Vem vill köpa mina varor då? 

(10) E4: Alla. 
(11) L: Alla, precis. Jag får en väldig stor efterfrågan på mina varor. 

((skriver stödord på tavlan)) 
(12) L: Så subventioner gör alltså att en bonde, i det här fallet, kan 

producera väldigt billigt. I och med att dom bönderna då som 
finns i Europa producerar väldigt billigt, så får dom också en 
stor marknad och alla vill köpa deras varor. Men filmen vill nu 
gå in på [---] dom som inte är med i EU. Vad händer med deras 
produktion? Det är de den här filmen vill belysa. 

Läraren Anna inleder samtalet med att ställa en öppen fråga (tur 1). 
E1 lämnar ett svar (tur 2), som bemöts positivt, men samtidigt följs 
upp av läraren själv för att därefter inriktas mot ett annat perspektiv 
(tur 3). Till detta perspektiv görs ett kort tillägg av E2 (tur 5). Anna 
följer upp svaret med en fokuserad fråga (tur 6). Svaret (tur 7) 
bekräftas av läraren med ännu en fokuserad fråga, där inriktningen 
fördjupas (tur 8 och 9). E4:s korta respons (tur 10) upprepas av Anna, 
som också själv följer upp responsen med att utveckla svaret (tur 11). 
I turen (12) som följer och avslutar sekvensen sammanfattar läraren 
vad subventioner inom EU:s handelspolitik orsakar och vilka kon-
sekvenser det kan få. Därpå gör hon ett perspektivbyte och öppnar för 
ett djupare perspektiv på frågan. 

I fasen ställer Anna öppna och fokuserade frågor, som genererar 
korta elevsvar. Även om elevresponserna bemöts positivt bygger inte 
läraren vidare på dem genom att möjliggöra för eleverna att utveckla 
sina svar, utan följer upp och utvecklar svaren själv. I slutet av fasen 
synliggör läraren ett perspektiv på EU:s handelspolitik, en kun-
skapsstruktur där begreppet subvention får ett sammanhang genom att 
det kombineras med en förklaring. 
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4.3.1.2 Samtal 2, i helklass 
Inför ett prov i att analysera den moderna västerländska livsstilen 
förbereds eleverna bland annat med att under en lektion läsa och dis-
kutera en artikel, som ska ingå i provet. För att öka förståelsen av 
texten tar Anna under en fas upp begrepp som förekommer i texten. I 
det nedanstående samtalet behandlas ett av begreppen. 

(1) L: Sociokulturell position, vad betyder det? 
(2) E1: Det är väl typ att man har en viss position i samhället. 
(3) L: Ja, mm, hur då liksom. Har det med inkomst eller, eller yrke 

eller? 
(4) E1: Inkomst, yrke, allt möjligt. Det som gör att man får en viss 

position i samhället. 
(5) L: Ja, det som visar att man får en viss position i samhället. Det 

som gör att man får en viss position. Det här är, innehåller ju 
socia och kulturell. Det innehåller ju dels socialt nånting och 
dels kulturellt nånting. Så egentligen så är det inte - -. Egent-
ligen står det ju ingenting om det materiella här i den här, i det 
här begreppet. Men indirekt så blir det ju ofta det för det som är 
socio, alltså det krä -, krävs eller det finns en viss materiell 
standard man ska uppnå för att komma upp till det socialt 
accepterade och det kulturellt accepterade. 

(6) E1: Sociokulturella (xx). 
(7) E2: Så vad kan man säja att det är? 
(8) L: Ja, precis. 
(9) E2: Så vad kan man säja att det är? 
(10) L: Man skulle kunna säga att det är - -. Det är, ja, men det som 

ger status i samhället liksom. Det som är sociokulturellt, det 
som ger status, vad har man för status. ((skriver stödord på 
tavlan)) 

(11) E3: Vadå, typ ifall man är en Svensson eller sån där? 
(12) L: Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Vad har man för -? 

Just det sociala, det kulturella. Vilken -?. Det behöver inte vara 
så här iransk kultur eller svensk kultur. Det kan va e lite 
jetsetkultur eller lite arbetarkultur också i det hela. Så det 
behöver inte va rent nationell kultur så. Eller det kan va att man 
är alternativ på nåt sätt, eller att man är liberal eller lite olika 
typer av kultur. Så det kan man säja. Man vill ju hävda - -. 
Individen vill ju hävda sin sociokulturella position i samhället. 
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Man vill visa vilken status man har. Så kan man säja. Och det 
kan man då göra genom att uppvisa konformitet. ((skriver stöd-
ord på tavlan)) 

Läraren Anna påbörjar fasen med att söka efter en definition av 
begreppet sociokulturell position (tur 1). E1 ger respons (tur 2), 
vilken följs upp positivt, med dels en fokuserad fråga, dels en öppen 
(tur 3). E1 utvecklar sitt svar (tur 4), vilket fördjupas i Annas 
uppföljning med en uppspaltning, där olika delbegrepp synliggörs (tur 
5). Därefter uttrycker E1 ett ohörbart konstaterande (tur 6), som 
läraren ger ett positivt bifall till (tur 8). E2 bryter in i samtalet och 
efterfrågar en preciserad definition (tur 7 och 9). Anna ger respons 
med att ange ett nytt begrepp (tur 10). Ytterligare en elev, E3, 
engagerar sig i samtalet med ett hypotetiskt antagande, signalerat med 
typ ifall (tur 11). Anna snävar in ett av delbegreppen ytterligare 
genom att jämföra och exemplifiera, och fasen avslutas med att hon 
inför ett nytt begrepp som kopplas till sociokulturell position (tur 12). 

I samtalet närmar sig Anna och några elever gemensamt en 
definition av begreppet. Eleverna söker en precisering och gör ett 
hypotetiskt antagande. En kunskapsstruktur i anslutning till begreppet 
synliggörs genom att läraren exemplifierar och jämför. Även om 
eleverna inte själva utvecklar kunskapsstrukturen i sina repliker, 
driver de fram den tillsammans med Anna. 

4.3.2 Skrivuppgifter 
Från den fjärde terminen har jag analyserat två provsvar. Det första är 
i form av ett brevsvar, där flera olika frågor ska besvaras. Detaljerade 
anvisningar om de olika betygskraven finns skriftligt. En av frågorna 
i brevet har analyserats. Det andra svaret är en analysuppgift. Anvis-
ningar finns hur uppgiften ska genomföras, men betygskriterier sak-
nas. Analysprovet har föregåtts av en genomgång under några lek-
tionstillfällen, där begreppet analys har klargjorts och där en praktisk 
träningsuppgift ingått. Denna hade en viss likhet med provuppgiften, 
men ett större stöd ingick med tydligare markering av aspekter och 
perspektiv samt lärarstöd med att förstå de bifogade artiklarna. 
Träningsuppgiften utfördes i klassrummet med möjlighet för eleven 
att skicka in till läraren för kommentarer. I analysprovet har jag valt 
att analysera inledningen. Brevsvarsuppgiften gavs under den första 
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halvan av terminen i form av en hemuppgift och sändes in via Ur-
kund. Analysuppgiften utfördes under den andra halvan. 

4.3.2.1 Termin 4, uppgift 1: Granskning av EU:s demokrati 
och betydelsen av Lissabonfördraget, brevsvar 
Granskning av EU:s demokrati och betydelsen av Lissabonfördraget 
Hej! 
Jag har hört att EU nu har skrivit på ett nytt avtal som binder länd-
erna närmare till varandra. I och med det har jag förstått att EU 
kommer få en president, en utrikesminister och att vi kommer att få 
ett gemensamt försvar. Jag tycker att det låter som om vi är på väg 
att bli en ny stormakt. Jag vet också att det var lite si och så med 
demokratin inom EU och att små länder och enskilda medborgare 
kördes över av den stora organisationen. Jag är rädd för att det ska 
fortsätta vara så även om EU har nya regler. Därför undrar jag nu! 
[---] 
Hur ser EUs framtid ut, är tanken att det ska bli en ny superstat för 
att balansera USA och Kina? 
[---] 
Med vänlig hälsning 
/Eufeminia Eulalia Eufraimsdotter 

Uppgiften är att skriva ett svar på Eufeminias brev utifrån informa-
tion om Lissabonfördraget från eu-upplysningen. (Andra källor måste 
redovisas.) 

Uppgiften som helhet innehåller flera delfrågor, där eleven måste 
strukturera delsvaren på en överordnad nivå med en aspektualisering. 
I delfrågan som analyseras söks en beskrivande textaktivitet, alterna-
tivt en argumenterande. Det är lätt att tolka som beskrivande utifrån 
fraserna Hur ser […] ut samt balansera USA och Kina. Den sist-
nämnda frasen erbjuder en aspektualisering och även en jämförelse. 
Det värderande uttrycket superstat inbjuder till en argumenterande 
diskussion. I båda fallen ska de ämnesanknutna begreppen EU och 
superstat redovisas och utvecklas vidare. Även begreppen demokrati, 
stormakt och Lissabonfördraget kan utnyttjas. 

Utifrån stödet i uppgiften har nästan alla sex eleverna strukturerat 
brevsvaret på två nivåer. I svaret på delfrågan har de argumenterat, 
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mer eller mindre utvecklat. En del av dem utformar svar med frag-
ment av argumentering och utifrån ett enda perspektiv. Andra struk-
turerar fullständiga sekvenser av argumenterande textaktivitet och 
bygger upp diskussioner, en kunskapsstruktur med perspektivbyte 
och ämnesanknutna begrepp. 

Fredriks svar är argumenterande och han infogar de förväntade 
begreppen från skrivuppgiften, men argumenterar endast från ett per-
spektiv. Sammanhanget som byggs upp är begränsat. 

Carl bygger upp en diskussion, där sammanhanget fördjupas med 
ämnesanknutna begrepp och några språkliga operationer. Resultatet 
blir en kunskapsstruktur, som har till syfte att övertyga om en oviss 
framtid för EU. 

Fredrik 
[---] 
1) EU:s framtid är ljus i min åsikt 2) och organisationen kommer 
fungera som den gör idag fast bättre. 3) EU kommer inte att bli en ny 
superstat 4) utan Lissabonföredraget är en internationellt anförande 
om att ena länder i ett tätare samarbete. 5) Vi ska som sagt inte bilda 
en stormakt 6) med det kan vara bra om vi är många enade länder för 
att kunna mäta och framföra våra synpunkter jämt emot USA och 
Kina. 
[---] 

Fredrik strukturerar hela brevsvaret på två nivåer, på en överordnad 
utifrån den aspektualisering som ges i uppgiften. På en underordnad 
nivå har stycket en hel del inslag av argumentering, men utvecklas 
endast utifrån hans eget perspektiv. I huvudsatskomplex 1) framförs 
tesen, vilken följs av argument i 2) samt i 3). I 4) uttrycks också ett 
underordnat argument. En invändning formuleras i 5), vilken också 
avslutar svaret. Argumentationen signaleras med värderande uttryck, 
ljus och bättre, samt adversativa konnektiver, utan och med (ska 
förmodligen stå men). Fredrik återanvänder huvudsakligen ämnes-
anknutna begrepp utifrån brevet, organisationen, superstat, Lissabon-
fördraget och stormakt. Han för själv in begreppet internationellt an-
förande, dock inte adekvat i sammanhanget. 

Fredrik strukturerar alltså brevsvaret på två nivåer utifrån det stöd 
som ges i uppgiften. På en underordnad nivå är stycket argumenter-
ande, men når inte upp till en diskuterande nivå. 
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Carl 
1) När frågan till mig ställs om EU i framtiden kommer att bli en 
stormakt likt USA så kan jag inte hjälpa att tro det. 2) Steg för steg 
går vi nu in ett närmare och närmare samarbete med än så länge folk 
med titeln ”ordföranden”, 3) att dessa i framtiden kommer att bytas 
ut mot presidenter och utrikesministrar är för mig inte osannolikt. 4) 
Frasen ”kommer att bli” är välanvänd i föredragstexten och nog än 
mer använd i EU:s höga säten. 
5) Samtidigt som jag tror på att detta kan bli fallet så är det ändå 
svårt att tro. 6) EU består av så många olika länder, olika religioner, 
olika kulturer, olika traditioner olika framtidssyner olika viljor och 
olika språk. 7) Dessa faktorer ger alla stora kontraster när de ställs 
emot en olikhet. 8) Men det slår mig ändå att det kanske är världens 
naturliga utveckling, 9) vi har i Sverige redan ett mångkulturellt sam-
hälle, 10) år 2006 bestod en niondel av vår befolkning av immigrerat 
folk från över 199 olika länder världen över. 11) En framtida stor-
makt vid namn EU är för mig inte osannolikt på grund av det faktum 
att unionen inte består av nationalstater. 12) Den består av med-
lemsländer som själva redan består av ändlöst många kulturer, 
språk, religioner, viljor, traditioner och framtidssyner. 13) Har de 
mångkulturella samhällena enats under deras egen flagga, 14) vad 
säger att de inte kan göra det under EU:s. 
15) Spekulationer kan göras, 16) enkäter kan fyllas i, 17) politiker 
kan ihålligt diskutera detta fram och tillbaka, 18) familjer kan prata 
om det, 19) folk kan predika deras åsikt, böcker kan skrivas, 20) 
filmer kan göras 21) men svaret om EU kommer att bli en stormakt 
vet endast framtiden. 

Carl organiserar hela brevsvaret på en överordnad nivå med en 
aspektualisering utifrån de frågor som ställts i brevet, där fråge-
ställningen anges i 1). På en underordnad nivå struktureras en sekvens 
av argumenterande textaktivitet. Makropropositionen framförs också i 
1) och ett argument för denna i 2). Argumentet underbyggs i 3) och 
4). Carl återkopplar till tesen i 5), men framför en ny ståndpunkt 
signalerad med samtidigt. Ett argument för denna uttrycks i 6), vilket 
också bildar ett motargument till tesen i satskomplex 1). Motargu-
mentet utvecklas i 7). Med de två perspektiven, teserna, byggs en 
diskussion upp i de följande satskomplexen och fördjupas med en 
uttryckt orsak, det ena ledet av en förklaring, i 11), på grund av samt 
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en hypotes i 13) och 14), signalerad med har [---] vad säger. I 
satskomplexen 15), 16), 17), 18), 19) och 20) utnyttjar Carl även en 
retorisk stilfigur, parallellismen, där effekten förhöjs av den kon-
klusion han uttrycker i sista satskomplexet, 21), och vilken signaleras 
svagare med men. En del ämnesanknutna begrepp som Carl använder 
för att bygga upp diskussionen är: EU, presidenter, utrikesministrar 
samt stormakt, vilka återanvänds från skrivuppgiften. Andra begrepp 
han inför är till exempel, kulturer, mångkulturellt samhälle samt uni-
onen. 

Carl strukturerar alltså en argumenterande sekvens. Han bygger 
upp en diskussion utifrån två perspektiv, där sammanhang markeras 
och fördjupas med några språkliga operationer samt några ämnes-
anknutna begrepp; en kunskapsstruktur framträder. 

4.3.2.2 Termin 4, uppgift 2: Den moderna ”västerländska” 
livsstilen ökar i rika och fattiga länder, analysuppgift 
Din uppgift blir att göra en analys där du kopplar ihop hur det kan 
påverka individ, samhälle och jordens begränsade resurser. Avsluta 
din analys med att ge förslag på förändringar som måste göras för att 
utvecklingen ska bli mer hållbar än idag. Tänk på att se saker från 
olika perspektiv och läs igenom och bedöm om dina tankar och idéer 
är rimliga innan du lämnar in. 

Till din hjälp: 
− Artikeln ”Den fattige konsumenten” 
− Valfritt avsnitt av ”Lyxfällan” 
− Bifogad text om den ökande konsumtionen i utvecklingsländer 
− Bifogad text med kort förklaring av den västerländska livs-

stilen 

I analysuppgiften förväntas beskrivande och förklarande textaktivi-
teter. Formuleringarna göra en analys; hur […] påverka individ, 
samhälle och jordens begränsade resurser samt ge förslag på för-
ändringar inriktar uppgiften mot de båda textaktiviteterna. Uppgiften 
är emellertid svårtolkad, då pronomenet det i första meningen inte har 
någon klar syftning. Om eleven förstår att det syftar på ”den moderna 
’västerländska’ livsstilen” i rubriken får denne ett stöd i första och 
andra steget i utförandet av en analys, först med temat, Den moderna 
”västerländska” livsstilen ökar i rika och fattiga länder, där eleven 
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själv måste urskilja aspekter, och därefter i särskiljandet av per-
spektiven, individ, samhälle och jordens begränsade resurser. För-
klarande språkliga operationer söks. På ett allmänt plan får eleven 
stöd med uppmaningen att se saker från olika perspektiv. Eleven 
stimuleras också att värdera det skrivna, dock ej skriftligen. Något 
specifikt stöd för hur analysuppgiften ska struktureras ges inte, till 
exempel att en inledning ska förbereda läsaren på ämnet. I uppgiften 
finns ett ämnesanknutet nyckelbegrepp, jordens begränsade resurser. 
Dessutom har, i förberedelserna inför provet, några ämnesanknutna 
begrepp tagits upp. Andra begrepp får eleven själv söka i bifogande 
texter. 

Eleverna har skiljt sig åt i hur de inlett svaret till skrivuppgiften, 
några få med en inledning och de andra med att direkt angripa den 
efterfrågade analysen. De elever som påbörjat analysen direkt har haft 
problem med att urskilja aspekterna och särskilja perspektiven. De 
inleder i stället med förklaringar och har därmed delvis ändrat inrikt-
ning på uppgiften. Ett par av dem utgår i sina svar inte från den 
förelagda skrivuppgiften, utan från den övningsuppgift som föregick 
provet (se 4.3.2, Skrivuppgifter). 

Mikaelas svar utgår från övningsuppgiften. Hon utformar ingen 
enhetlig analys. Texten rubricerar hon Orsaker och Konsekvenser, ett 
stöd från övningsuppgiften, men argumenterar huvudsakligen. Det 
begränsade sammanhang som byggs hänför sig inte till skrivupp-
giften. 

Robert inleder svaret med en introduktion till ämnet, där aspekter 
och perspektiv presenteras och skapar ett sammanhang med hjälp av 
dessa ämnesspecifika begrepp och några språkliga operationer. Han 
övergår emellertid till att argumentera och förändrar därmed inrikt-
ning på texten. 

Mikaela 
Orsaker: 
1) I kina, Indien och Brasilien har konsumtion och energibehovet 
ökat kraftigt. 2) Utvecklingsländerna har blivit mer bekväma och 
sätter därför ett stort tryck på naturen. 3) Från miljöns synvinkel är 
inte den västerländska utvecklingen den bästa. 4) Produktion, bo-
ende, och trafik är exempel på ickeförnybara naturresurser. 
5) I Europa konsumerar nästan varje individ 50 ton av jordens natur-
resurser. Vilket inte är bra! 6) Personligen så tror jag att folk vill ha 



     
94 

för mycket. 7) I media så som TV och tidningar är det alltid en bild av 
den ”perfekta” familjen, killen, tjejen, huset, bilen ja vad som helst. 
8) Och då tänker folk ”åh så vill jag ha det” (ungefär) och köper då 
grejer för att försöka leva upp till det. 9) (kanske inte riktigt så men 
vet inte hur jag ska formulera det bättre.) 

Konsekvenser: 
10) Det kan leda till att om alla lever som den västerländsak livsstilen 
blir miljön sämre, 11) jordklotets bärkraft skulle överskridas mång-
dubbelt, minska matproduktionen, 12) västerländska livsstilen är 
väldigt högkonsumerande 13) och det är inte bra, 14) och om alla 
hade denna livsstil skulle vi behöva fem planeter för att hålla uppe 
resursuttaget. 
15) Personligen så tror jag att det inte är ett duggbra för någon att 
leva den ”moderna” västerländska livsstilen. 16) Människorna kon-
sumerar för mycket 17) och det blir dyrt i längden. 18) Ett exempel 
kan vara att man hamnar i lyxfällan. 19) Man köper och köper men 
har egentligen inga pengar, utan köper på avbetalning/lånar pengar 
av banken eller något annat dylikt. 20) Det blir som en ondcirkel helt 
enkelt. 21) Jag tror att media har en väldigt stor inverkan på den 
punkten. 

Mikaelas svar anknyter till övningsanalysen. Rubrikerna till hennes 
text syftar på en av punkterna i instruktionen till övningsanalysen, gör 
en analys som utreder orsaker och konsekvenser […]. En inledning 
saknas. Hon påbörjar analysen i första stycket, orsaker, med en 
aspektualisering; två aspekter i temat urskiljs i huvudsatskomplex 1) 
och 5). I 3) och 4) bryts förklaringen och i slutet av 5) övergår stycket 
till att bli argumenterande. Det andra stycket, konsekvenser, inleds i 
satsen 10) med det deiktiska pronomenet det, vilket sannolikt refe-
rerar till argumenteringen i föregående stycke. I satsen signaleras en 
förklaring, leda till, vilken utvecklas i satskomplex 11), dock med en 
direkt avskrivning från en av de bifogade texterna men utan referens. 
Texten övergår därefter till att bli argumenterande. En tes framförs i 
12), vilken huvudsakligen också är ett citat. Ytterligare ett citat görs i 
satsen 14). I satskomplex 15) och 16) framförs två fristående teser. 
Till den senare formuleras ett exempel, signalerad i 18) med ett 
exempel. Exemplet avslutas i 21) med en kommentar. Kommentaren 
utgör även en tolkning, signalerad med jag tror. Argumenteringen i 
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de båda styckena sker huvudsakligen med värderande ord, såsom 
bästa och bra. De ämnesanknutna begrepp Mikaela använder utifrån 
uppgiften och de bifogade texterna är utvecklingsländerna, förnybara 
naturresurser, västerländsak livsstilen och resursuttaget. Hon inför 
inte själv några begrepp. 

Mikaelas textstruktur anknyter till övningsanalysen snarare än 
analysen för provet. Hon strukturerar de två styckena till att innehålla 
mycket lite av förklaring, och de blir i stället huvudsakligen argumen-
terande. Syftet med texten utifrån skrivuppgiften ändras. Några citat 
infogas i styckena, men hänvisningar saknas. De flesta ämnes-
anknutna begreppen är återanvända från de bifogade artiklarna och 
flera ingår också i de avskrivna meningarna. Sammanhangen som 
skapas är knapphändiga. 

Robert 
1) Som rubriken redan avslöjat så kommer den här analysen att 
handla om människors behov av att konsumera för att känna sig 
accepterande av omvärlden. 2) Den västerländska livsstilen handlar 
inte om att bara nöja sig med materiella nödvändigheter, som t.ex. 
skor och kläder, 3) utan nu för tiden ska man även hela tiden hänga 
med i modet. 4) Köper grannen en ny platt-TV så vill vi också ha en 
ny platt-TV 5) och köper någon i klassen en iPhone så börjar så 
småningom alla andra i klassen att också köpa en. 6) Sådana kon-
sumtionsvanor brukar kallas för sociala nödvändigheter, 7) det är 
alltså sådant som får oss att känna oss accepterade av våra med-
människor. 
8) Problemet med den typen av konsumtion är att det för med sig en 
massa problem, inte bara för oss själva och vår ekonomi utan även 
för samhället och för att inte tala om jorden och dess icke förnybara 
resurser. 9) Som det ser ut idag så gör varje europé av med 50 ton av 
jordens resurser årligen. 10) Att då även utvecklingsländerna är på 
väg mot samma utveckling som oss här i väst är skrämmande. 11) 
För om nu invånarna i utvecklingsländerna skulle börja konsumera 
som vi så skulle jordklotets resurser behöva öka markant, närmare 
bestämt femdubblas. 
12) Och även om utvecklingsländerna inte skulle följa i våra fotspår 
så krävs det att vi här i västvärlden ser över vårt konsumtionsbete-
ende, 13) för som det ser ut nu så håller det inte i längden. 
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Roberts text har en inledning och börjar med makropropositionen 
reformulering i satskomplex 1). Textens förankring ligger i upp-
giftens rubrik, Den moderna ”västerländska” […]. De båda styckena 
är inledningsvis strukturerade till en sekvens av beskrivande text-
aktivitet, men innehåller därefter främst argumenterande inslag. I 2) 
påbörjas en aspektualisering, där några aspekter av temat urskiljs och 
i 6) preciseras temat. Det följande stycket är främst argumenterande 
med tes och argument, vilket medför att syftet med uppgiften för-
ändras. Argumenteringen sker framför allt med evaluerande uttryck 
såsom massa och skrämmande. Dock tar han upp och förbereder de 
tre aspekterna och de två perspektiven som analysen ska omfatta. I de 
båda formulerade styckena har Robert använt en del information från 
de bifogade texterna, men utan referenser. De ämnesanknutna be-
greppen Robert använder utifrån uppgiften och de bifogade texterna 
är västerländska livsstilen, materiella nödvändigheter, sociala nöd-
vändigheter, utvecklingsländer och resurser. Ett begrepp omformu-
leras från den bifogade texten, förnybara naturresurser till förnybara 
resurser. Han inför själv begreppen konsumtionsvanor och konsum-
tionsbeteende. 

Sammantaget utformar Robert en inledning till sin text som han 
inledningsvis strukturerar till en beskrivande sekvens, men där det 
efterföljande argumenterande stycket förändrar inriktningen. Dock 
bygger Robert upp ett sammanhang med de aspekter och perspektiv 
som utgör hörnstenarna i den sökta uppgiftsanalysen, och han för-
bereder på så sätt för denna. 

4.4 Elev för elev 
Eleverna har till de analyserade texterna erhållit olika grader av 
uttalat stöd i de skriftligt utformade uppgifterna. En viss grad av stöd 
kan till exempel ha varit frågeord såsom hur, vilket då ibland kan 
innebära alternativa textaktiviteter. Ett mer explicit stöd har erhållits 
med motsatsparet positivt/negativt. Därmed förväntas att eleven ska 
utföra en diskussion, som markeras med motsatsparet. 

Uppgifterna under den andra och tredje terminen har huvud-
sakligen formulerats så att de gett ett tydligt stöd för eleverna. I prov-
uppgiften jämförande analys den tredje terminen finns stöd till alla 
momenten, men stödet blir egentligen mindre ju mer omfattande 
analysen blir då de olika momenten i analysen relaterar till varandra. 
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Till diskussionen i rapporten den tredje terminen har stödet varit 
muntligt. Den fjärde terminen har uppgifterna formulerats så att de 
inte lika tydligt instruerat eleverna hur de ska lägga upp texterna. 
Men det bör tilläggas att eleverna före provtillfället för analysprovet 
erhållit undervisning i utförandet av analys och därmed fått explicit 
stöd för detta (se 4.3.2). I undervisningen har lärarna för övrigt i 
huvudsak under de tre terminerna använt ett objektspråk vid synlig-
görandet av den samhällsvetenskapliga gymnasiediskursen, inte en 
kombination av objektspråk och metaspråk. Eleverna har genom det 
inte erhållit tillfredsställande grad av explicit undervisning, som 
skulle kunna gett dem djupare insikt i strukturering av textaktiviteter, 
innebörd och signalering av språkliga operationer och konstruktion av 
ämnesanknutna begrepp samt hur dessa tre redskap relaterar till var-
andra. 

4.4.1 Fredrik 
Analyserna av Fredriks skriftliga produktion från andra terminen 
visar att han som helhet bygger upp mycket begränsade resonemang, 
och att han endast genomfört de uppgifter eller delar av uppgifter som 
han explicit fått stöd med. I den första uppgiften, provfrågan, har han 
enbart besvarat ena delfrågan. Fredrik utrycker också bara ena aspek-
ten i den efterfrågade jämförelsen, vilket dessutom sker ur ett annat 
perspektiv. I terminens andra uppgift, skrivuppgiften, strukturerar 
Fredrik en nästan fullständig förklarande sekvens utifrån det explicita 
stödet att tillämpa modellen, men han utvecklar inte förklaringarna. 

Under den tredje terminen är Fredriks resonemang fortsatt be-
gränsade. Detta gäller precis som föregående termin i uppgifter han 
fått explicit stöd med; delar av uppgifter med mindre uttalat stöd har 
han huvudsakligen inte angripit. I terminens första uppgift, prov-
uppgiften, skiljer han ut perspektiven men inte alla aspekterna, trots 
det explicita stödet i den sökta jämförande analysen. Han utvecklar 
inte heller aspekterna. 

Den fjärde terminen har Fredrik varit frånvarande vid ett prov-
tillfälle. I den uppgift jag analyserat, brevsvaret, utformar han en text 
med inslag av argumentering, men endast utifrån sitt eget perspektiv 
med evaluerande uttryck och med begrepp som återanvänts från upp-
giftsbeskrivningen. Ingen diskussion utvecklas. 
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De fem analyserade uppgiftslösningarna pekar på att Fredrik 
befinner sig i en bemästring av de språkliga redskapen för att skapa 
resonemang. Med det explicita stödet i instruktionerna har han under 
de tre terminerna som helhet byggt upp ett begränsat sammanhang i 
texterna. De språkliga operationerna och ämnesanknutna begreppen 
han formulerar är få och inte särskilt utvecklade. 

Fredrik anser i intervjuerna att samhällskunskap är ett ganska 
svårt ämne. Svårighetsgraden har successivt ökat allt eftersom, men 
han upplever sig ganska bra på att lära och känner att han fått mer 
kunskaper om samhället. Till exempel förstår han mer vid läsning av 
dagstidningar. Emellertid känner han sig osäker vid tillämpning av 
olika kursmoment och påpekar att ”personligen kanske jag tycker 
man borde ha lite mer stöd […] hur man kan gå tillväga, sådana 
saker”. För sin egen utveckling i ämnet låter han huvudsakligen lär-
aren få styra. Fredrik menar att man på lektionerna inte har definierat 
språkliga funktioner, mer än analys, men menar att det skulle vara ett 
stöd för honom ”speciellt kanske på uppsatser och sådant, där man 
kanske ska analysera eller diskutera […]allt blir roligare om man 
kan det”. Däremot har de tagit upp begrepp och läraren pekar ut de 
som är viktiga att lära in. 

Fredrik är ganska svag i samhällskunskap. Han uttrycker ett 
passivt förhållningssätt till införskaffande av kunskaper, men en 
positiv attityd till detsamma. En kraftfull explicit undervisning, som 
kan ge kännedom om de språkliga kompetenserna och mönster att 
strukturera olika skrivna texter skulle sannolikt vara värdefullt för 
Fredrik. 

4.4.2 Mikaela 
I analyserna av Mikaelas skriftliga produktion den andra terminen 
framgår att de resonemang hon skapat är mycket begränsade, där hon 
enbart genomfört de uppgifter eller delar av uppgifter som hon expli-
cit fått stöd med. I terminens första uppgift, provfrågan, besvarar hon 
enbart andra delfrågan. Hon signalerar och formulerar den efter-
frågade jämförelsen, men gör det utifrån ett annat perspektiv. I den 
andra uppgiften, skrivuppgiften, tillämpar Mikaela modellen med att 
ta ett tydligt imiterande stöd, men tillämpar den inte på den sökta 
specifika situationen. 
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Den tredje terminen har Mikaela varit frånvarande vid ena upp-
giften, och läraren har inte erhållit den andra. 

Analyserna från fjärde terminen visar att de resonemang Mikaela 
byggt upp är mycket knapphändiga; hon har huvudsakligen förlitat 
sig på vad andra formulerat. I den första uppgiften, brevsvaret, har 
hon endast besvarat en av frågorna. I svaret använder Mikaela formu-
leringar från brevet och uttrycker mycket litet själv. Till utformningen 
av svaret i terminens andra uppgift, analysuppgiften, har hon tagit 
stöd i den övningsuppgift som föregått provuppgiften. Hon urskiljer 
några aspekter och formulerar några förklaringar. 

Analyserna av Mikaelas fyra texter talar för att hon är inne i en 
imiterande fas. Hon kan utnyttja ett mycket explicit stöd. Ofta skriver 
hon annars av formuleringar från instruktioner och bifogat material 
till uppgifterna för att skapa sammanhang. Under de tre terminerna 
har hon i huvudsak formulerat otydliga strukturer, där de språkliga 
operationerna och ämnesanknutna begreppen är outvecklade och få. 

Mikaela säger i intervjuerna att det blivit mycket svårare att lära i 
samhällskunskap det andra året samt även att hennes förutsättning för 
att lära bra är beroende av hur undervisningen går till. Hon tycker inte 
att hon får tillräckligt med stöd utan att lärarna generellt intar en 
inställning som ”om inte du förstår det här, så förstår du inte det, 
ungefär så [---] och så låter man de bara vara […] man struntar i det 
nästan […] jag borde kanske tagit tag i det liksom, men det blir inte 
att man gör det”. Hon tycker ändå att hon har utvecklats och kan 
följa med mer i vad tidningar skriver i samhällsfrågor. I undervis-
ningen har de inte tagit upp språkliga funktioner, förutom analysera, 
och när funktionen diskutera nämns uttrycker hon att ”diskutera med 
sig själv […] blir ändå lite konstigt”. Begrepp försöker hon lära in. 

Mikaela är mycket svag i samhällskunskap. Hon är passiv i sitt 
kunskapsinhämtande och efterfrågar stöd. En mycket mer kraftfull 
undervisning, där tänkandet i samhällskunskap explicitgörs med defi-
nition och signalering av språkliga operationer och strukturering av 
textaktiviteter skulle troligtvis stödja Mikaela till tydligare konstruk-
tion av sina skrivna texter.  

4.4.3 Vendela 
Analysen av Vendelas skriftliga produktion från den andra terminen 
visar att hon främst utifrån ett explicit stöd byggt upp ett visst reso-
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nemang med argumenterande och förklarande sekvenser, i vilka hon 
signalerat och uttryckt några språkliga operationer samt en del ämnes-
anknutna begrepp. En kunskapsstruktur framträder i ett av svaren. I 
den första uppgiften för terminen löser Vendela delvis de båda del-
uppgifterna. Hon använder till exempel i ena delfrågan det explicita 
stödet i motsatsparet, men organiserar inte den argumenterande texten 
följdriktigt. I den andra uppgiften, skrivuppgiften, tillämpar hon 
modellen som lämnats explicit stöd till, men gör det inte utifrån den 
sökta specifika situationen utan utifrån ett vidare perspektiv. En full-
ständigt förklarande sekvens struktureras, där hon inledningsvis tar 
stöd i uppgiftskontexten. I modellen utvecklar hon orsak- och verkan-
kedjor samt för in flera ämnesanknutna begrepp. En kunskapsstruktur 
byggs upp runt temat. 

Den tredje terminen visar analyserna att Vendela, precis som 
föregående termin, skapat ett visst resonemang i uppgifter med expli-
cit stöd. Till moment där stödet varit mindre konstruerar hon sämre 
följdriktiga resonemang. I den första uppgiften, provuppgiften, skiljer 
hon ut både aspekter och perspektiv till den sökta jämförande ana-
lysen, vilket hon fått explicit stöd till. I terminens andra uppgift, 
rapporten, frångår hon i diskussionen den fråga hon ställt i inled-
ningen av arbetet. Hon strukturerar inte styckena utifrån en kon-
sekvent aspektualisering samt utformar en ojämn utvecklad diskus-
sion med en del ämnesanknutna begrepp i de olika styckena. 

Den fjärde terminen bygger Vendela resonemang, som är mindre 
stringenta i uppgifter som åtföljts av enbart en viss grad av uttalat 
stöd. I terminens första uppgift, brevsvaret, utformar hon en argumen-
terande sekvens. Hon bygger upp en kort diskussion med främst de 
ämnesanknutna begreppen från uppgiften, men uttrycker samtidigt 
bland annat viss motsägelsefullhet i slutsatsen. I den andra uppgiften, 
analysuppgiften, har Vendela tagit stöd i den övningsuppgift som 
föregått provuppgiften. Svaret har ingen inledning och i den på-
började huvudtexten utformas ingen början på analys, men en nästan 
fullständig förklarande sekvens där dock begreppen inte tydligt vävs 
in. 

De sex analyserade texterna av Vendela indikerar att hon är i en 
bemästrande process. Med ett explicit stöd i uppgifterna har hon 
under de tre terminerna ofta konstruerat ett visst sammanhang. Text-
aktiviteterna har generellt strukturerats till att innehålla nästan full-
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ständiga sekvenser. De språkliga operationerna och ämnesanknutna 
begreppen, av vilka hon själv formulerat en del i sina texter, har gene-
rellt varit ordinärt utvecklade. 

I intervjuerna med Vendela säger hon att samhällskunskapsämnet 
har blivit svårare det andra läsåret. Hennes problem är att hon har 
svårt att lära och inte kommer ihåg bra. För sin dyslexi tar hon ingen 
hjälp från skolan, vilket är ett eget val, utan tar mycket ansvar själv 
för studierna. Om lärarnas sätt att stödja framhåller hon att ”om man 
gjort något bra så säger dom att man gjort något jättebra […] då blir 
man ju glad. Då får man viljan att arbeta”. Vendela menar att 
eleverna inte haft undervisning där språkliga funktioner behandlats, 
förutom analys. Om detta uttrycker hon att ”jag tror inte jag brukar 
bry mig om vad de betyder. Jag brukar bara skriva och så brukar jag 
ta upp en analys i det, så diskutera […] för säkerhets skull”. För att 
veta vilka begrepp eleverna behöver kunna har de förut fått listor för 
olika arbetsområden. Hon försöker lära in dem, men brukar inte 
använda begreppen mer än på proven. 

Vendela är normalpresterande i samhällskunskap. Hon uppger att 
hon inte aktivt söker stöd, utan vill klara lärandet själv. En mer 
explicit undervisning av hur ämnet språkligt konstrueras skulle för-
modligen ge Vendela såväl kunskaper om betydelsen av stöd som det 
stöd hon är i behov av för att kunna utveckla sina skrivna texter. 

4.4.4 Robert 
Roberts skriftliga produktion från den andra terminen kännetecknas 
av att han utifrån ett såväl explicit stöd som ett mindre uttalat sådant, 
huvudsakligen byggt upp ett utvecklat resonemang med argumen-
terande och förklarande sekvenser, i vilka han markerar några språk-
liga operationer samt en del ämnesanknutna begrepp. I ett av svaren 
realiseras även en kunskapsstruktur. I den första uppgiften, prov-
frågan, formar han utifrån ett visst uttalat stöd en förklarande se-
kvens, som tillsammans med förklaringar och infogade begrepp bildar 
en kunskapsstruktur I terminens andra uppgift, skrivuppgiften, till-
lämpar Robert den sökta modellen och strukturerar en förklarande 
sekvens. 

Den tredje treminen skapar Robert främst ett relativt utvecklat 
resonemang i uppgifter han explicit fått stöd till. I den första upp-
giften, provuppgiften, utformar han den efterfrågade jämförande ana-
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lysen, där han urskiljer aspekterna, särskiljer perspektiven samt ut-
ifrån dessa organiserar en begränsad klassificering, men utan att 
utveckla perspektiven. I den andra uppgiften för terminen, rapporten, 
har Robert inte skrivit den efterfrågade diskussionen. Han utformar i 
stället ett kort stycke med inslag av argumentering. 

Den fjärde terminens analyser visar att Robert, utifrån mindre 
uttalat stöd, huvudsakligen skapat ett utvecklat resonemang med 
argumenterande och beskrivande sekvenser, innehållande språkliga 
operationer och ämnesanknutna begrepp, där han i det ena svaret ut-
formar en kunskapsstruktur. I terminens första uppgift, brevsvaret, 
utformar han en argumenterande sekvens som utvecklas till en dis-
kussion, dock med en underförstådd slutsats. Till analysen, den andra 
uppgiften, utformar Robert en inledning, en beskrivande sekvens, där 
läsaren förbereds på ämnet med de aspekter och perspektiv som han 
tar upp. I detta stycke realiseras en kunskapsstruktur. Dock utmynnar 
resten av inledningen i en argumentering och han förändrar därmed 
syftet med textens inriktning. 

Analyserna av Roberts sex uppgiftslösningar tyder på att han 
huvudsakligen befinner sig i en bemästring av de språkliga redskapen 
för att skapa resonemang. Han har emellertid under de tre terminerna 
byggt upp sammanhang av ojämn karaktär utifrån främst explicit stöd 
men även mindre uttalat stöd. Textaktiviteterna är i huvudsak följd-
riktiga, men de språkliga operationerna och ämnesanknutna be-
greppen han formulerat utvecklas oftast inte till fördjupad nivå. 

Utifrån intervjuerna som gjorts med Robert har framgått att 
samhällskunskapsämnet är utmanande men ändå på lagom nivå. Han 
har motivation för att lära i ämnet och har inga svårigheter, men 
engagerar sig ändå inte extra mycket. Tänkandet har utvecklats 
mycket, menar han, såsom att se fenomen ur olika perspektiv. Han 
framhåller också att instruktionerna som ges i undervisningen är tyd-
liga och att stimulans ges såsom att ”hänvisa till olika […] hemsidor 
eller ja, där man kan få information” samt menar han också att ”så 
fort man frågar eller säjer att man fastnat lite, så sätter hon sig ned. 
Så brukar hon gå runt och kolla så att man ligger i fas”. Skriftliga 
arbeten som utförs är han mycket noga med att lämna in i tid. Det 
som tagits upp gällande språkliga funktioner är hur man utför en 
analys, vilket han anser sig fått klarhet i och påpekar generellt också 
att ”har vi gått igenom det så då blir det ju enklare för alla och då 
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blir de roligare om man förstår det också och kan göra bra ifrån sig 
på skrivningar”. Till hjälp att lära in begrepp har eleverna tidigare 
fått listor, vilket han tycker varit bra. 

Robert är generellt duktig i samhällskunskap, har positiv attityd 
till inlärning, men saknar samtidigt incitament till ökade kunskaper. 
Han klarar oftast att bygga upp kunskaper med den normala under-
visningen, men skulle sannolikt stimuleras att utforma mer stringenta 
och utvecklade skrivna texter med mer av explicit undervisning. 

4.4.5 Carl 
Carl kan redan andra terminen utifrån såväl explicit stöd som ett 
mindre uttalat sådant konstruera ganska omfattande resonemang med 
förklarande sekvenser, som innehåller en hel del ämnesanknutna be-
grepp och några framhävda språkliga operationer. I ett av svaren ut-
vecklas en kunskapsstruktur. Till terminens första uppgift, prov-
uppgiften, relaterar Carl inte helt sitt svar till frågan, men han kon-
struerar ett kraftfullt resonemang. I skrivuppgiften, terminens andra 
uppgift, tillämpar han den efterfrågade modellen, men lämnar ett mer 
utförligt svar än frågan kräver. Carl utformar några förklarande se-
kvenser. 

Den tredje terminen fortsätter Carl, utifrån såväl explicit stöd som 
mindre uttalat sådant stöd i uppgifterna, konstruera ganska om-
fattande resonemang med fullständiga sekvenser av olika textaktivit-
eter, språkliga operationer och en hel del ämnesanknutna begrepp 
samt retoriska inslag. Ett par kunskapsstrukturer skapas i de ana-
lyserade lösningarna. I provuppgiften, första uppgiften, genomför han 
en jämförande analys, även om inte alla efterfrågade led utvecklas 
fullt ut. I terminens andra uppgift, rapporten, har Carl utifrån sin mål-
formulering med arbetet utformat en analys, där han inte enbart 
utnyttjar ämnesanknutna begrepp och olika språkliga operationer utan 
även retoriska grepp för att skapa resonemang. 

Likaså den fjärde terminen bygger Carl, precis som tidigare 
terminer, huvudsakligen upp ett ganska omfattande resonemang med 
argumenterande och beskrivande sekvenser, där framhävda språkliga 
operationer och ämnesanknutna begrepp ingått, men även retoriska 
inslag. Han utvecklar en kunskapsstruktur också denna termin. Ut-
formningen av svaret till den första uppgiften, brevfrågan, innehåller 
de ovan beskrivna delarna. I terminens andra uppgift har han skapat 
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en inledning till den efterfrågade analysen. Han utformar en beskriv-
ande sekvens, vari han emellertid inte berör aspekter och perspektiv 
som ska ingå i analysen men utvecklar ett djup ur ett bredare per-
spektiv. 

De sex analyserade texterna av Carl talar för att han i huvudsak 
nått en approprierande fas. Han konstruerar, utifrån såväl explicit stöd 
som mindre uttalat stöd, ganska omfattande sammanhang. Under de 
tre terminerna har han konstruerat följdriktiga textaktiviteter, där 
resonemang utvecklats med ofta framhävda signalerade språkliga 
operationer och en hel del ämnesanknutna begrepp. 

Intervjuerna med Carl visar att han tycker samhällskunskapsämnet 
kan vara relativt svårt beroende på vilken nivå man vill lägga sig på. 
Lektionerna ger inte allt, utan man måste till exempel läsa dags-
tidningar. Han är nöjd med att nivån generellt har höjts, vilket inne-
burit att hans ansträngningar har ökat och Carl är uppmärksam på att 
vara fokuserad under lektionstid och motivera sig själv. Den analyt-
iska förmågan har blivit mycket bättre, vilket gett honom större 
självförtroende. En av lärarens viktigaste uppgifter är att stimulera. 
Om sig själv säger han att ”jag har alltid haft ett stort intresse, så jag 
har väl bara triggats av att vi fått en uppgift […] tyckt det var 
intressant och sen fokuserat på det”. Den undervisning eleverna haft 
om den språkliga funktionen analysera, hur en analys skrivs, har 
kommit alldeles för sent. Dock menar han att ” det bästa sätt att lära 
är att göra fel”. Han resonerar vidare och säger ” att det är ju ofta 
svårt att ta till sig om man skulle säga att det här är viktigt, mer om 
man verkligen får uppleva det själv”. Ur inlärningssynpunkt har där-
för genomgången inträffat vid en bra tidpunkt, då eleverna fått moti-
vation efter att enbart fått negativ kritik på den tidigare genomförda 
analysen. Till att lära in begrepp har eleverna tidigare fått gloslistor, 
men Carl påpekar att eleven själv måste ta ansvar och slå upp ord som 
inte förstås. 

Carl är mycket duktig i samhällskunskap. Han stimuleras av att få 
krävande och utmanande uppgifter. I huvudsak driver han själv sin 
egen utveckling genom att bland annat vara aktiv. Men han skulle 
förmodligen utifrån undervisning av explicit karaktär stimuleras till 
en högre grad av precision, att utforma diskursivt skrivna samhälls-
vetenskapliga texter. 
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4.4.6 Alice 
Under andra terminen genomför Alice en uppgift korrekt. Den andra 
har inte accepterats som svar. I analysen av Alices enda lösning har 
framgått att hon såväl utifrån explicit som mindre uttalat stöd byggt 
upp ett begränsat resonemang med inslag av förklaring och argu-
mentering samt några ämnesanknutna begrepp. 

Av analyserna från den tredje terminen framgår att Alice vid ena 
tillfället byggt upp ett begränsat resonemang och vid det andra ett 
ganska omfattande sådant. Stödet i uppgifterna har varit dels explicit, 
dels mindre uttalat. I genomförandet av den jämförande analysen, den 
första provuppgiften, skiljer hon ut aspekter och perspektiv och ut-
vecklar med ämnesanknutna begrepp. Dock organiserar hon inte 
jämförelsen helt konsekvent och utvecklar inte heller aspekterna 
ytterligare. I den andra uppgiften, rapporten, utformar hon ett avsnitt 
strukturerat på styckenivå med en kontrasterande aspektualisering och 
utifrån aspekterna organiserar hon en delvis utvecklad diskussion 
med en hel del ämnesanknutna begrepp samt några framträdande 
tolkningar. Resultatet blir en kunskapsstruktur. 

Den fjärde terminens analyser visar att Alice precis som tidigare 
termin utifrån explicit stöd och mindre uttalat sådant skapat ett 
resonemang som är ojämnt. I brevsvaret, terminens första uppgift, ut-
vecklar hon en diskussion och uttrycker en framhävd slutsats samt 
vidareutvecklar perspektiven ytterligare med ämnesanknutna begrepp 
och förklaringar. I dessa första stycken utvecklar hon en kunskaps-
struktur, men gör i slutet ett perspektivbyte, vilket medför att hon som 
helhet till svaret inte konstruerat en sådan struktur. I den andra upp-
giften, analysuppgiften, inleder Alice med en kortare inledning, 
vilken dock inte utformas tydligt utifrån det fokus uppgiften har. Hon 
övergår därefter till att strukturera texten med inslag av argumenter-
ing och förklaring, men där förklaringen inte är inriktad på den sökta 
analysen. 

Analyserna av Alices fem texter antyder att hon i huvudsak är i en 
bemästrande process. Hon har under de tre terminerna konstruerat 
ojämna sammanhang, vare sig stödet varit explicit eller mindre ut-
talat. 

I intervjuerna med Alice anser hon att ämnet blivit mer avancerat 
att lära, men mer intressant eftersom det ofta handlar om aktuella 
händelser. Hennes förmåga att lära har förbättrats och hon känner sig 
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mer mogen, kan se fenomen ur ett bredare perspektiv. Hon tar också 
ett större ansvar för att lära, men tycker att det underlättar att hennes 
lärare har tydliga genomgångar och är bra på att ge respons. Läraren 
kan till exempel säga ”det här gjorde du jättebra. Fortsätt med det 
och du kanske kan utveckla ännu mer”. Detta betyder mycket för 
eleven, menar Alice; det visar att läraren ”verkligen har tagit sig tid 
att säga det för då utvecklas man jättemycket som person”. Språkliga 
funktioner har tagits upp mycket lite i undervisningen. I svenskämnet 
har man dock praktiserat att skriva diskussioner, men Alice tror inte 
eleverna alltid överför detta till andra ämnen. ”Man vet egentligen 
inte vad ordet tes betyder […] på något sätt är det ändå fortfarande 
den här termen som man inte jobbat med […] man inser egentligen 
inte att det är det man håller på med och skriver”. Till att lära in 
begrepp har de tidigare fått listor. Att kunna begrepp är väsentligt och 
ger ett seriöst intryck, menar Alice. 

Alice är ganska duktig i samhällskunskap. Hon har höga ambi-
tioner, men har inte genomgående förmått visa struktur och djup av 
kunskaper. En undervisning med mer explicit fokus skulle troligtvis 
stödja henne att skriva mer strukturerade och utvecklade texter. 

4.5 Sammanfattning  
Undersökningsklassen har generellt under de tre terminerna studien 
pågått varit okoncentrerade, men atmosfären bland eleverna har varit 
mycket god under hela tiden, och de har alltid uppträtt vänligt emot 
varandra och lärare. 

Under de tre terminerna har klassen genomgått tre lärarbyten (se 
3.2.1). Lärarnas sätt att organisera undervisningen har ändå varit lik-
artat, oftast en allmän genomgång följt av olika fördjupande aktivi-
teter, där till exempel det samhällsekonomiska kretsloppets funktion 
förklarats i en modell. De har alla tre uppmärksammats om språkets 
betydelse vid konstruktion av kunskaper, men har utnyttjat denna vet-
skap väldigt lite i undervisningen. Ett sådant tillfälle har emellertid 
varit när eleverna misslyckades under fjärde terminen med att skriva 
en analys i en rapport, ett större arbete med flera ämnen involverade. 
Eleverna bad då själva om att få lära sig utföra en analys, vilket 
resulterade i att undervisningen fick inslag som närmade sig ett meta-
språk under några lektioner. I övrigt har lärarna använt ett objektspråk 
i sina samtal med eleverna, då de har synliggjort ämnesinnehållet. 
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Samtalen har sällan varit så dialogiska att lärarna stöttat och på så sätt 
möjliggjort för eleven att själva vidareutveckla eller fördjupa ett svar. 
Vidare har dessa samtal, där ämnesinnehållet stått i fokus, minskat 
gradvis för mer organisationsanknutna lektionssamtal. 

Skrivuppgifterna för de tre terminerna har varierat från att vara 
provuppgifter till mer omfattande uppgifter, att till exempel skriva 
rapporter. Eleverna har i uppgifterna erhållit olika grader av uttalat 
stöd. Till de mer omfattande uppgifterna kan eleven också fått munt-
ligt stöd, till exempel med frågeformuleringen i rapportuppgiften. 
Någon enstaka gång har även skrivuppgiften förberetts, såsom ana-
lysprovet den tredje terminen som föregicks av ett klargörande av 
begreppet analys samt en praktisk träningsuppgift. Generellt har efter-
hand förväntats textaktiviteter, språkliga operationer och ämnes-
anknutna begrepp som har varit alltmer komplexa, samtidigt som 
stödet i uppgifterna avtagit. 

Till de uppgifter alternativt deluppgifter som analyserats har 
stödet den andra och tredje terminen huvudsakligen varit explicit, 
medan eleverna den fjärde terminen främst fått mindre grad av uttalat 
stöd. Resultatet av de analyserade texterna pekar på att de flesta elev-
er befinner sig i en bemästring av de språkliga redskapen för att skapa 
resonemang. Utifrån explicit stöd i skrivuppgifterna har eleverna 
byggt upp en viss grad av ämnesdiskurs för gymnasieämnet sam-
hällskunskap. Några enstaka elever har även utifrån mindre uttalat 
stöd konstruerat sådana resonemang. Resultaten indikerar dessutom 
att eleverna i huvudsak har utvecklats i takt med den progression 
uppgifterna haft, att eleverna successivt förbättrat sina resultat, men 
inte tillfredsställande i enlighet med de formulerade intentioner som 
finns i programmål, kursmål och betygskriterier. Man får intrycket av 
att flera elever skulle ha kunnat komma betydligt längre om lärarna 
uttryckligen undervisat om språkets betydelse för konstruktion av 
kunskaper i ämnet. 



     
108

5 Jämförelseklass 

I kapitlet redogör jag på motsvarande sätt som för undersöknings-
klassen om allmänna förutsättningar, den muntliga praktiken och 
skriftliga produktionen. På samma sätt analyseras lektionssamtal, 
skrivuppgifter elevtexter samt summeras den enskilde fokuselevens 
prestation. Kapitlet avslutas med en sammanfattning i likhet med 
kapitel 4. 

Genomgående mönster för samtalspraktiken under de observerade 
terminerna är motsvarande som för undersökningsklassen, det vill 
säga: 

− att den samhällsvetenskapliga skoldiskursen för gymnasiet 
byggs upp genom orsaksresonemang och pespektivbyten. 

− att läraren i huvudsak inte är dialogisk, utan eleven deltar med 
korta svar. 

− att läraren använder ett objektsspråk vid synliggörandet av 
ämneskunskaperna, inte ett metaspråk. 

− att de ämnesanknutna samtalen minskar och de arbetsorganisa-
toriska ökar ju längre eleven nått i studierna. 

Generellt karakteriseras skrivuppgifterna under de observerade ter-
minerna av: 

− att det sker en begränsad progression i skrivuppgifterna, och 
att de redan initialt är omfattande med komplexa textaktiviteter 
och språkliga operationer samt ämnesanknutna begrepp som 
aktivt måste sökas av eleven. 

− att det stöd eleverna ges i uppgiftsformuleringarna huvud-
sakligen är oförändrat. 

Resultatet av elevtextanalyserna för de tre terminerna talar för: 
− att de flesta fokuselever befinner sig i en bemästrande fas med 

att skapa ett resonemang utifrån gymnasiets samhällskunskaps-
diskurs. 

− att de flesta elever, då de fått explicit stöd till uppgifter eller 
deluppgifter, har byggt upp sammanhang, även om resone-
manget för en del elever varit begränsat. 
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− att några enstaka elever, också då stödet varit mindre uttalat, 
skapat sammanhang och även ett ganska omfattande resone-
mang för en av eleverna. 

5.1 Allmänna förutsättningar, vt 09 
Läraren Erik menar att han i utbildningen till samhällskunskapslärare 
inte har fått tillräckligt stöd att hantera ämnet. Den gemensamma 
ämnesfortbildningen är mycket liten för skolans samhällskunskaps-
lärare, men Erik är själv aktiv då det gäller den individuella kom-
petensutvecklingen. Han är bland annat med i några referensgrupper 
och har kontakt med en universitetsbibliotekarie i USA med ett sam-
arbete om källkritik. 

Erik anser ämnet vara begripligt på en grundläggande nivå, men 
att det ökar i svårighetsgrad vartefter eleverna fördjupar sig. En peda-
gogisk utmaning för honom är att göra det svåra enkelt. Eleverna har 
den andra terminen samhällskunskap vid två lektionstillfällen i 
veckan, bestående av 60 respektive 70 minuter. Erik betonar att han 
arbetar med en långsiktig struktur för uppläggning av undervisningen, 
där källkritik är en viktig aspekt. Genomgångar och diskussioner är 
under första läsåret tre femtedelar av ämnet, medan eget arbete och 
prov utgör resten. Då Erik med sin klass fungerat som jämförelseklass 
har han inte satt sig in i ett språkbaserat perspektiv för mediering av 
kunskapsstrukturer. Han anser det emellertid vara av stor betydelse 
att lära ut begrepp och han menar att eleverna generellt inte kan 
definiera olika språkliga operationer eller har insikt i vad de innebär. 
Därför ställer han aldrig en analysfråga på ett prov, men försöker gå 
in på vad en analys innefattar då eleverna utför mer avancerade skriv-
uppgifter. 

Vid skolstart får varje elev en dator som kan utnyttjas både i 
skolan och i hemmet. Eleverna står oftast och väntar utanför klass-
rummet på Erik, då han kommer för att låsa upp. På samhällskun-
skapslektionerna är bänkarna placerade med blickfånget mot läraren. 
Eleverna har en mer dämpad hållning jämfört med undersöknings-
klassen, men småpratar ibland då tillfälle ges. Under lektionerna 
räcker några elever ofta upp handen för att ställa frågor till Erik eller 
engagerar sig i en fråga som ställts. Datorn används av många som ett 
hjälpmedel att föra anteckningar på, medan en del till och från surfar 
på Internet. 
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5.1.1 Lektionssamtal 
Lektionssamtalen under vårterminen i årskurs 1 kännetecknas dels av 
att de huvudsakligen är ämnesanknutna, dels av att samtalen före-
kommer vid genomgångar i helklass, där läraren Erik använder ett 
objektspråk för att synliggöra kunskapsstrukturer. Elevens bidrag till 
strukturen blir främst att fylla i med begrepp som Erik lockar fram. 
Det första exemplet gäller ett sådant samtal. Vid några lektions-
tillfällen förekommer samtal vid redovisningar i seminarieform. Det 
andra exemplet är ett sådant. 

5.1.1.1 Samtal 1, i helklass 
Lektionens kärnverksamhet består av en genomgång. Den behandlar 
dels en repetition av grundorsakerna till att en högkonjunktur övergår 
till en lågkonjunktur, dels genomgång av nytt stoff, en fördjupning 
inom området, där den svenska lågkonjunkturen behandlas. I den sist-
nämnda förekommer nedanstående samtal. 

(1) L: Å varför har vi lågkonjunktur i Sverige nu? Det här med att 
det går riktigt dåligt för svensk ekonomi, beror det på att vi är 
oerhört ineffektiva, lata, sega eller vad vad, vad kan skylla på? 

(2) E1: Alltså vi säljer inte lika mycket längre till utlandet i stort (xx 
xx). 

(3) L: Och varför då? 
(4) E1: För att dom andra länderna (xx xx). 
(5) L: Och var någonstans börjar eländet? 
(6) E1: I USA. 
(7) L: Ja, och va mera? 
(8) E2: På börsen i USA. 
(9) L: På börsen i USA och vad var det som gick åt skogen i USA? 

De var inte företag i allmänhet utan det var speci -, det var viss 
sektor. 

(10) E3: Ja men dom hade ju försäkrat andra företag, att om det gick 
dåligt för dom skulle dom betala nånting. Jag vet inte riktigt hur 
det va. 

(11) L: Precis. Å Emil hade du nånting? 
(12) E1: Bolåneinstitut. Dom låna ju (xx xx). 
(13) L: Bolånekris i USA kan vi ta. 
(14) E1: Huspriserna steg hela tiden. Då vill ju alla sälja (xx). 
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(15) L: Bolånekris i USA. Det var ju så att inte den nuvarande 
presidenten, han heter ju Barack Obama, det vet alla. George 
Bush var den som var innan honom. Va hette han som var före 
George Bush? Har ni koll på de, ni som har läst historia? 

(16) E3: Bill Clinton. 
(17) L: Bill Clinton. Redan på den tiden började alla amerikaner - -, 

skulle kunna ha ett eget hus, och då gjorde man jätteförmånliga 
lån, så att det var ju rena Kalle Anka på de där. Så att första 
året betalade man nästan ingenting, va. Andra året betalade 
man lite grann, tredje året kanske lite mer. Men sen, om man 
läste hela köpet å kontrakten, så står det att år åtta, nio, tio, 
elva. Ja, då betalade man hur mycket som helst. Det vill säga, 
att i början så var det ganska lite, men sen stiger dom här lånen. 
Så småningom blir det jättemycket. Å dom då låginkomsttagare, 
som hade råd och köpte dom här husen, å som kanske inte fick 
nån bättre ekonomi, dom kunde inte betala sina lån så 
småningom. Och ja, då blev ju bankerna oroliga, å det var där 
det började nånstans. Man hade alltså gett lån för lättvindligt. 
Problemet med det här, det var ju att det spred sig till även 
andra länder än USA, för de dom här lånen som bankerna hade 
tagit, dom gjorde dom om. Skickade ut så att dom även - -. Även 
andra länder tog in över amerikanernas skulder delvis. Om 
amerikanarna bara hade skött detta inom sig, då hade USA fått 
en jättesmäll, men resten av världen hade klarat sig hyggligt. 
Men genom de här lånen - -. Dom kom till Kina, dom kom till 
Västeuropa. Sverige köpte tack och lov inte in sig mycket i det 
hela. Vi är inte dom som ligger sämst till i det här va, men även 
vi blev ju påverkade. Och framför allt nu så är det ju svårt att 
sälja till andra länder, som han sa här, då vi kan inte sälja till 
andra länder som deras ekonomi ser ut. 

Läraren Erik påbörjar samtalet med ett par öppna frågor (tur 1). E1 
ger respons (tur 2), som bedöms positivt och följs upp av en 
fokuserad fråga (tur 3), vilken också besvaras av E1 (tur 4). De tolv 
följande turerna (tur 5–16) drivs vidare med en interaktion som sker 
på ett likartat sätt, där Erik initierar med en fokuserad fråga med 
begäran om kortfattad specifik information och där tre elever ger 
respons med den efterfrågade informationen. Ett par elever visar i 
turerna ett intresse med kommentarer, som emellertid inte uppmärk-
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sammas (tur 10 och 14). I sista turen (tur 17) utvecklar läraren ett 
resonemang kring begreppet bolånekris, ett begrepp som aktualiserats 
i en tidigare respons och som utgör fokus i fasen. Begreppet sätts in i 
ett sammanhang där en orsakskedja framträder. 

Erik initierar samtalet med att ställa några öppna frågor, men 
övergår till begäran om mer preciserad information, där några elevers 
reflektioner inte beaktas nämnvärt. Elevernas medverkan till att ut-
veckla sammanhang möjliggörs därmed i ringa utsträckning. Läraren 
engagerar sig i att själv skapa dessa sammanhang; en kunskaps-
struktur utvecklas. 

5.1.1.2 Samtal 2, i grupp 
Lektionens kärnverksamhet utgörs av ett seminarium, där eleverna 
redovisar sina fördjupningsuppgifter om EU. Efter varje redovisning 
sker en uppföljning utifrån olika punkter. I nedanstående samtal reso-
neras omkring betydelsen av några begrepp. 

(1) L: Ja vad säger ni allihop? Va alltså - -? Va det ganska svårt att 
tolka han? Dels bland annat var det mycket svåra ord. Var det 
krångligt så? Du tyckte det var lite svårt ibland. För det är klart 
finansturbulens är väl inte nåt, som man brukar prata med var 
vanligt varje dag i alla fall kanske. 

(2) E1: Alltså om man vet vad turbulens är för nåt, vet man väl 
kanske - -. 

(3) L: Ja, jo jo turbulens visst. Äh valut - alltså vad är - -? Vad var 
det mer valutaspekulation? 

(4) E1: Valutaspekulation. 
(5) L: Vet alla spontant vad det, vad det är för nånting så att säga 

utan - -? 
(6) E1: Det är väl om valutan. 
(7) L: Å spekulera, vad är det? 
(8) E1: Man spekulerar, man - -. Inte vet jag. Spekulation. Hur fan 

ska man förklara? 
(9) L: Vet alla, har alla en känsla vad spekulation är för nånting? 

Eller är det helt nytt för en del? För de - -. 
(10) E2: (xx). 
(11) E3: Nej, de är glasklart. 
(12) L: De är glasklart. Okej, åh vad då, vad då Patrik? 
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(13) E3: Man spekulerar. Man inser för framtiden. Åh, alltså ser på 
lång sikt och man tänker hur, hur det ska man ska göra och hur 
det kommer att hända och så. 

(14) L: Har det en dålig eller positiv klang, de här spekulation? 
(15) E1: Det kan väl va både positiv och negativ (xx). Man förutser, 

man gissar sig till. 
(16) L: Ja, jo. 
(17) E4: Det kan ju va om du är osäker också. 
(18) L: Man kan spekulera. Ja, det kan man lägga in ganska mycket 

i, det här va. Valutaspekulation låter ju inte så där riktigt bra, 
tror jag, om, om man pratar om det, för då försöker man ut-
nyttja kanske andras underläge, eventuellt va. Men att bara 
spekulera, de är väl att gissa i så fall. Man funderar över - -. Så 
att det, de de beror på sammanhanget. 

Läraren Erik öppnar samtalet med en öppen fråga om hur eleverna 
uppfattar svårighetsgraden på redovisningen, får en indikation på att 
den var delvis svår och styr därefter in på ett begrepp som använts i 
redovisningen (tur 1). E1 ger respons med att ta upp ett delbegrepp, 
men tonar ned dess svårighetsgrad (tur 2). Erik övergår då till ett 
annat begrepp som också använts i redovisningen (tur 3). I ett 
växelspel med några elever söker Erik dra fram en definition. Han 
riktar därefter in ett närmande till begreppet med att värdera och 
ställer nästa fråga, en styrande fråga, för att stödja eleverna till en 
förståelse (tur 14). E1 och E4 avger vaga svar (tur 15 och 17) och 
Erik följer upp de båda responserna med ett försök till definition som 
inte genomförs (tur 18). 

Erik får i inledningen av samtalet indikation från någon elev om 
svårigheter att förstå delar av en redovisning. Läraren tar då upp ett 
par begrepp och försöker möjliggöra en förståelse hos eleverna, 
främst det sista begreppet, genom att stödja dem att närma sig detta. 
Elevernas responser är vaga och Eriks försök att synliggöra begreppet 
med att precisera betydelsen eller att skapa sammanhang realiseras 
inte. 

5.1.2 Skrivuppgifter 
Från den andra terminen har jag analyserat en gemensamt skriven 
rapport, där grupperna bestod av tre till sex elever, och ett provsvar. 
Till rapporten finns mycket detaljerade anvisningar och en tidsplan 
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samt betygskriterier. I uppgiften har ingått loggboksskrivande, hand-
ledarsamtal samt skriftlig och muntlig redovisning. Jag har analyserat 
olika delar av rapporten, eftersom några fokuselever tillhört samma 
grupp. Eleverna identifierades genom att delge mig vad de skrivit. 
Till provet fanns inga skriftliga anvisningar eller betygskriterier. 
Varje fråga har däremot en utsatt maximal poäng, som ofta inte står i 
relation till frågans omfattning, till exempel ”Ange ett land som har/ 
har haft både privat ägande och planerad ekonomi. Förklara situa-
tionen bakom denna märkliga konstruktion. (2)”. Erik informerade 
mig om de frågor som inkluderat MVG-nivå och en av dessa svar har 
jag valt att analysera. Det samma gäller för samtliga motsvarande 
prov under de övriga två terminerna. Rapporten skrevs under fyra 
veckor i början av terminen och provet i slutet. 

5.1.2.1 Termin 2, uppgift 1: Beskriva ett land, rapport 
− […] arbeta tillsammans i grupper – 2-3 studerande/grupp 
− […] ge en allmän ekonomisk, politisk och juridisk beskrivning 

av landet och särskilt fördjupa er i en aspekt som ni 
undersöker ingående 

Arbetets struktur 
1. Framsida 
2.  Innehållsförteckning 
   […] 
3.  Inledning 
    [---] 
4.  Resultat 

Ge först en kort, allmän ekonomisk, politisk och juridisk beskriv- 
ning av landet. (Max. 2 sidor) 

    Redovisa sedan er fördjupning. (Max. 4 sidor) 
5.  Diskussion 

Här redovisar ni er egen syn på landet – dagssituationen, de 
ekonomiska och politiska problemen, hur ni ser på orsakerna till 
dessa, möjliga utvecklingsvägar för landet, vilka lösningar ni 
föredrar och motiv för dessa, jämförelser med andra länder. Moti-
vera era synpunkter grundligt. 

   Analysera särskilt noggrant den fördjupning ni gjort.  
6.  Källförteckning 
    […] 
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I avsnittet Resultat efterfrågas en inledande beskrivande textaktivitet, 
vilken signaleras explicit i rubriken. Beskrivningens fokus är eko-
nomiska, politiska och juridiska förhållanden. Till fördjupningen ges 
inget stöd. I avsnittet Diskussion förväntas en argumenterande text-
aktivitet. Den markeras främst i rubriken, men även till exempel med 
formuleringen egen syn, där också inriktningen signaleras och ska 
följas upp med att motivera. Formuleringen egen syn, där elevens 
egna synpunkter ska redovisas, gör instruktionen otydlig i relation till 
formuleringen diskussion. Vidare markeras explicit att resultat-
avsnittet ska analyseras. Inget särskilt stöd ges till hur analysen ska 
utformas. Till uppgiften ges inga ämnesanknutna begrepp.  

Flera av eleverna har haft problem med att utforma den beskriv-
ande text som efterfrågas i resultatavsnittet, att konstruera en kun-
skapsstruktur med syfte att informera. De inför även andra textaktivi-
teter, huvudsakligen argumenterande, vilket medfört att syftet för-
skjutits till att övertyga. Däremot har alla sex elever infogat flera 
ämnesanknutna begrepp i sina texter, vilket skapat ett visst samman-
hang. 

Wilmas text är huvudsakligen beskrivande, men har inslag av 
argumentering. Hon för in en hel del ämnesanknutna begrepp, som 
tillsammans med klassificeringar bildar ett visst sammanhang. 

Emma är en av de få elever som organiserar texten till en beskriv-
ande sekvens, där ämnesanknutna begrepp och klassificeringar med-
fört sammanhang utifrån syftet, en kunskapsstruktur över landets 
politiska styrning. Däremot har hon haft svårigheter med att skapa en 
överensstämmelse mellan det beskrivande avsnittet och diskussions-
avsnittet, vilket hon också skrivit. I detta saknas också en tydlig argu-
menterande struktur. 

Wilma 
Politiken i Brasilien 

1) Att styra ett land så stort som Brasilien är inte en enkel uppgift, 
speciellt inte när det råder stor fattigdom i samhället. 2) Inkomsterna 
mellan de olika individerna är stora 3) och korruption är ett stort 
problem. 4) Att vara president innebär ett stort ansvar. 5) Den som 
har denna viktiga uppgift är vänsterpresidenten Luiz Inácio Lula da 
Silva, som kämpar för ett anti-svältprogram Fome Zero (Noll 
hunger). 6) Lula är en president som kämpar för att landet ska ut-
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vecklas och att alla ska må bra. 7) Han vill samtidigt nå ut till världs-
politiken och påverka. 8) Lula lyckades att få sin röst hörd från om-
världen efter han blivit tillsatt som president. 

Politiska systemet 

9) Presidenten är stats- och regeringschef, 10) presidenten utser 
ministrar och en stor andel av ämbetsmännen. 11) De som har hand 
om den lagstiftande makten är parlamentet (nationalkongressen) som 
består av två kammare, deputeradekammaren och senaten. 12) Senat 
är en benämning på överhuset i många länder med tvåkammarrepre-
sentation. 13) Antalet ledamöter som sitter i deputeradekammaren 
beror på befolkningens storlek valet 2002 var det 513, medan senaten 
hade 81 medlemmar. 14) President och deputeradekammaren väljs 
vart fjärde år, medan senaten väljs vart åttonde år. 15) De som har 
röstplikt är personer mellan 18 och 69 år som kan läsa och skriva. 
Medan det är frivilligt för analfabeter, 16- och 17- åringar 14d) och 
de som har fyllt 70 år.  

16) Brasilien är en federal republik. 17) Federalism är ett politiskt 
system där makten är uppdelad på olika nivåer. 18) I en federal stat 
har lokala/regionala myndigheter stor frihet att själva utforma poli-
tiken på sin nivå. 19) I Brasilien finns det 26 delstater som har ett 
ganska stort självstyre. 20) Delstatrena ansvarar t.ex. för polis- och 
rättväsen. 21) Varje delstat har Guvernörer och eget parlament. 22) 
Det som är ett om diskuterat problem är att man samlar skatte-
inkomsterna och sedan fördelar det över alla delstater. 23) De rika 
delstaterna tycker att de försörjer de fattiga och tycker inte att det är 
rätt.  

Wilma har tillsammans med fem elever författat rapporten Brasilien. 
Här analyseras hennes båda delavsnitt, Politik i Brasilien och Poli-
tiska systemet, från resultatdelen. Båda hänför sig till den efterfrågade 
inledande beskrivande delen. Avsnittet är dock inte enbart beskriv-
ande. I till exempel det första stycket inleder Wilma med en tes i 1) 
och följer upp med tre argument i 1), 2) och 3). Ännu en tes framförs 
4). Resten av stycket har inslag av både argumentering och beskriv-
ning. De argumenterande inslagen utgörs av evaluerande uttryck, 
såsom kämpar och lyckades, medan de beskrivande inslagen utgörs 
av en aspektualisering utifrån deltemat Lulu da Silva. De resterande 
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två styckena har Wilma strukturerat till två mer eller mindre full-
ständiga sekvenser av beskrivande textaktivitet. I dessa utför hon två 
klassificeringar, en som inleds i 9) och en i 16). Klassificeringarna 
bildar tillsammans med de ämnesanknutna begrepp Wilma inför i 
texten ett tydligt sammanhang. Sådana begrepp är till exempel, stats- 
och regeringschef, ministrar, lagstiftande makten, kammare, depu-
teradekammaren, senaten, överhuset, tvåkammarrepresentation, fede-
ralism, politiskt system, delstater, självstyre, polis- och rättsväsen, 
guvernör och parlament. 

Wilma strukturerar sammanfattningsvis två avsnitt som har inslag 
av både argumentering och beskrivning, inte enbart den efterfrågade 
beskrivande textaktiviteten. Hon bygger upp ett visst sammanhang 
med en beskrivning i fokus, men detta reduceras, då hennes första 
stycke inte är följdriktigt och syftesinriktningen därmed delvis för-
ändras. 

Emma 
Politik 
1) Irland är idag en parlamentarisk demokrati med ett flerparti-
system. 2) Den nuvarande regeringen är en koalitionsregering och 
består av Fianna Fáil och det betydligt mindre partierna Progressive 
Democrats och De Gröna. 
3) I Irland ligger den verkliga makten hos regeringen som leds av 
premiärministern, 4) men parlamentet har den lagstiftande makten 5) 
och regeringen står ansvarig för dem. 

6) Parlamentet har två kamrar precis som det brittiska 7) men den 
största skillnaden är att Irland använder sig av ett proportionellt 
system vid röstningar.  
8) Den första kammaren kallas den deputerade kammaren. 9) Den 
har 166 ledamöter som sitter i 41 utskott. 10) Alla medlemmar sitter 
var och en i kammaren under en 5 års mandatperiod. 
11) I den deputerade kammaren existerar ingen spärr för småpartier, 
12) utan alla partier har rätt att medverka. 
13) Den andra kammaren är den så kallade senaten. 14) Den har 60 
medlemmar varav 11 utses av premiärministern, 6st av universitets-
graduerade 15) och 43st utses av speciella kandidatpaneler som re-
presenterar fackföreningar och företag. 
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16) Eftersom att småpartispärren i det Irländska systemet inte exi-
sterar så presenteras bara de fem största politiska partierna i den här 
rapporten.  
17) Fianna Fáil var från början ett nationalistiskt parti men ses idag 
som ett konservativt center-högerparti. 18) Partiet har sedan 97 
vunnit alla val och styr landet med sin politik.  
19) Fine Gael bildades i samband med frihetskampen mot Stor-
britannien. 20) Idag är det ett mittenparti 21) och dem ser sig själva 
som ett kristdemokratiskt parti. 
22) Irish Republican Socialist Party är ett marxistiskt parti. 23) De 
har alltid velat legalisera abort och införa rättigheter mot homo-
sexuella. 
24) Sinn Féin står för ett enat Irland och vill återigen bli en del av 
Nordirland. 25) Dem är ett nationalistiskt och socialistisktparti. 
26) Workers party är ett socialistiskt parti. 27) Dem stödjer IRA. 

28) Irlands nuvarande president heter Mary McAleese och tillhör 
partiet Fianna Fáil. 29) Bara sex länder i världen styrs av kvinnor. 
30) Endast Chile, Liberia, Finland, Lettland, Filippinerna och Irland 
har satt en kvinna vid presidentposten. 

Diskussion – politik 
31) Vi i gruppen tycker att det är bra att man börjar se kvinnornas 
kompetens, 32) kvinnor kan göra ett arbete lika bra som en man. 33) 
Sen tycker vi att det är fel att välja en kvinna för ett speciellt arbete 
bara för att hon är just kvinna. Och likadant med män. 
34) Man pratar mycket om kvotering i Sverige; att det ska vara ett 
visst antal män och ett visst antal kvinnor i till exempel regeringen 
eller vissa företag. 35) Vi tycker att man ska anställa folk efter deras 
kapacitet och efter vad de kan tillföra till just den arbetsrörelsen. 

Emma har tillsammans med tre andra skrivit rapporten Irland. Här 
analyseras hennes delavsnitt, Politik, från resultatdelen där en be-
skrivande textaktivitet efterfrågats, och det tillhörande avsnittet Dis-
kussion. Det första avsnittet organiserar Emma, i enlighet med det 
förväntade, till en sekvens av beskrivande textaktivitet. Avsnittets 
förankring ligger i rapportens rubrik, Irland, och Emmas text inleds 
med makropropositionen reformulering i 1). Därpå följer aspektua-
lisering i 3); i detta huvudsatskomplex samt de som följer urskiljs 
olika aspekter, såsom 8) och 13), där en klassificering utförs. I 17) 
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inleds en ny aspektualisering på en underordnad nivå, där en upp-
räknande presentation utförs. Den föregås av metatext i 16). Sekven-
sen avslutas med makropropositionen relation i 28), där temat foku-
seras; det fokuserade temat är emellertid endast implicit omnämnt i 
aspektualiseringen. I delavsnittet inför Emma flera ämnesanknutna 
begrepp, till exempel parlamentarisk demokrati, flerpartisystem, koa-
litionsregering, premiärministern, parlamentet, lagstiftande makten, 
kamrar, proportionellt system, första kammaren, deputerade kam-
maren, ledamöter, utskott, mandatperiod, partier, senaten, kandidat-
paneler, småpartispärren och val. Med dessa skapar hon tillsammans 
med klassificering och sammanfattning ett sammanhang. Diskus-
sionsavsnittet organiserar Emma till att ha inslag av argumenterande 
textaktivitet, där teser radas upp men knappast följs upp av argument, 
det vill säga den sökta motiveringen. Avsnittet i övrigt innehåller inga 
av de efterfrågade punkterna i uppgiftsformuleringen och utsagorna 
har ingen egentlig relation till delavsnittet Politik. 

Emma konstruerar alltså ett sammanhang som är ojämnt. Å ena 
sidan kopplas propositioner följdriktigt till varandra, vilket också 
resulterar i en kunskapsstruktur. Å andra sidan formuleras ingen 
följdriktig struktur, och delavsnitten ansluter inte till det tidigare, med 
följd att ett ringa sammanhang konstrueras. 

5.1.2.2 Termin 2, uppgift 2: Samhällsekonomi, prov 
Fråga 10 a. Vad skiljer HDI från WISP som välfärdsmått? 

b. Varför ligger de skandinaviska länderna så högt och  
     U.S.A så lågt på WISP-listan? 

I första delfrågan söks en beskrivande textaktivitet som innefattar en 
jämförelse, markerad med Vad skiljer. Från den andra delfrågan för-
väntas en förklarande textaktivitet, också den med en jämförelse, 
signalerad med Varför […] högt […] lågt. Vidare ska svaren som hel-
het innehålla begreppen HDI, WISP, välfärdsmått och WISP-listan. 

Eleverna har huvudsakligen besvarat de båda delfrågorna kort-
fattat, och svaren har också krävt uppgiftskontexten för att förstås. 
Till båda delfrågorna har eleverna fått tydliga stöd med frågeorden 
för textaktiviteterna och med jämförelsepunkterna. Svaren är gene-
rellt så kortfattade att en kunskapsstruktur knappast utvecklas. 

Jens svar kräver en kontext för att förstås, men det är också så 
kortfattat att hans kunskaper inte synliggörs. 
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Klaras svar kräver delvis en kontext för att förstås. Hon signalerar 
och uttrycker emellertid de sökta jämförelserna, vilka tillsammans 
med några ämnesanknutna begrepp skapar ett visst sammanhang. 
Men svaret som helhet innebär ingen kunskapsstruktur, då det inte är 
så utvecklat att de språkliga operationerna och begreppen fått en för-
djupad innebörd. 

Jens 
a. 1) HDI förklarar fler saker. 
b. 2) för att vi har det igenomsnitt bättre. 

Jens utför endast en språklig operation i vardera frågan, en jäm-
förelse. 

Klara 
a. 1) HDI tar bara med de grundläggande delarna för välfärden sa 
som läs & skrivkunnighet o utbildning. 2) WISP däremot tar med hela 
40 betydande delar, däribland jämställdhet. 
b. 3) För att här tas tex jämställdhet med 4) och vi har en bra jäm-
ställdhet i Skandinavien. 5) Det har däremot inte USA. 

Klaras besvarar båda delfrågorna. Det första delsvaret innehåller in-
slag av en beskrivande textaktivitet. Förankringen ligger i provets 
rubrik, samhällsekonomi. Huvudsatskomplexen 1) och 2) bildar 
aspektualiseringen, där också den sökta jämförelsen utförs, markerad 
med diskursmarkören däremot. Den kompletteras med några ämnes-
anknutna begrepp, dels från frågan dels, sådana hon själv inför, såsom 
HDI, WISP, läs & skrivkunnighet och jämställdhet. Det andra del-
svaret behöver uppgiftskontexten för att förstås. Svaret har inslag av 
förklarande textaktivitet. Makropropositionen problem är formulerad 
i provfrågan, Varför ligger de skandinaviska […], och Klaras svar 
börjar med förklaringen i 3), markerad kausalt med för att och den 
efterfrågade jämförelsen med här [---] USA samt i 5) med däremot. I 
svaret inför hon ett begrepp, jämställdhet. Klara formulerar också den 
implicit sökta värderingen. I 4) sker det med bra jämställdhet, dock 
endast för ena jämförelsepunkten. 

Sammantaget strukturerar Klara två svar, som har inslag av be-
skrivning respektive förklaring. Hon konstruerar ett visst samman-
hang med jämförelser som klart markeras samt några ämnesanknutna 
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begrepp. Dock är svaren inte så utvecklade att en djupare förståelse 
redovisas. 

5.2 Allmänna förutsättningar, ht -09 
De allmänna förutsättningarna termin 3 är oförändrade jämfört med 
termin 2. Eleverna har precis som föregående termin samhälls-
kunskap fördelat på två lektionstillfällen per vecka, 60 respektive 70 
minuter. Vad som är förändrat är att de också har läraren Erik i sam-
hällsjuridik 70 minuter per vecka under en lektion. Andelen själv-
ständiga arbetsuppgifter har ökat något. 

5.2.1 Lektionssamtal 
De lektionssamtal som förekommer under höstterminen i årskurs 2 
utmärks i samhällskunskapsämnet av samtal där både ämnesinne-
hållet och organisatoriska aspekter är i fokus. Samtalen om ämnes-
innehållet genomförs med ett objektspråk och sker i helklass, vid 
muntliga förhör i grupp samt med enskilda elever, där elevens med-
verkan framför allt handlar om inflikanden. Det första exemplet gäller 
ett samtal med en enskild elev. I ämnet samhällsjuridik uppstår samtal 
huvudsakligen i helklass. Det andra exemplet utgör ett sådant. 

5.2.1.1 Samtal 1, med enskild elev 
Eleverna studerar en period under terminen arbetsområdet Mänskliga 
rättigheter. De har inom detta fått ett arbetsmaterial med frågor, som 
de i kärnverksamhet arbetar med under några lektioner. I samband 
med en sådan lektion utspelar sig följande samtal mellan läraren och 
en elev. 
(1) E: Erik, jag tänkte på det här med konventioner. Alltså kolla, 

om det är en konvention. Måste alla medlemsländer i hela FN 
följa den då? 

(2) L: En konvention. Näej, nej, så är det inte, utan - -. 
(3) E: Är det bara de som skrivit under den som - -? 
(4) L: Alltså en konvention, så antar FN:s generalförsamling först 

den för att då den ska bli gällande för att den ska - -. 
(5) E: Men jag tänkte så här. Om det är till exempel 100 länder, 65 

godkänner 45 gör det inte. Å så träder den i kraft. Träder den i 
kraft för dom som inte har godkänt den också då? 
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(6) L: Näej, nej.  
(7) E: Okej, så det är liksom lite frivilligt alltså. 
(8) L: Ja, dom behöver inte bry sig så att säga, utan när man då har 

godkänt eller FN:s generalförsamling har accepterat, röstat för 
en konvention då. De gjorde dom 1966, när det gäller vissa 
rättigheter. Sen tog det tio år att få tag på då. Det var sextiofem 
länder som måste då ratificera den, för det är först när till-
räckligt många som har ratificerat som det gäller, va. 

(9) E: Men det är i princip ganska många länder som hade den där 
innan. 

(10) L: Ja, så men det är skillnad på ratificering, för då säjer man att 
den här ska vi följa till punkt och pricka va. Om dom har röstat 
för de i FN:s generalförsamling, de har inte så stor betydelse 
utan det är fortsättningen. Så det är därför man måste ha ett 
visst antal länder. Det är som en höjdhoppsribba. Man måste ha 
över ett visst antal, som har skrivit på och åh ratificerat ordent-
ligt, va. Då gäller den. Innan dess gäller den inte va. Mellan 66, 
när då FN:s generalförsamling antog den här konventionen om 
politiska rättigheter, och 76 tills den då, äh, 66 länder hade 
ratificerat den. Då gällde den inte. Alltså då var den inte bin-
dande för nån, va. Så den måste upp i ett visst antal. Då gäller 
den för dom som har skrivit på. OBS! enbart för dom som har 
skrivit på. Inte för några andra. 

Eleven i sekvensen initierar samtalet med att ställa en neutral fråga 
för att förstå innebörden av ett begrepp (tur 1). Läraren Erik upprepar 
begreppet och ger respons som avbryts av eleven (tur 2). Eleven 
formulerar en styrande fråga, där han närmar sig begreppet utifrån det 
svar Erik hunnit uttrycka innan han avbryts (tur 3). Läraren utvecklar 
begreppet med att sätta det i ett sammanhang (tur 4). Eleven avbryter 
åter Erik, fokuserar ett närmande till förståelse av begreppet med att 
exemplifiera och initiera en ny styrande fråga (tur 5). Läraren ger 
respons (tur 6). Eleven fokuserar sin förståelse ytterligare med att 
initiera ännu en styrande fråga (tur 7), varpå Erik i sin respons ger 
exempel på en konvention samt för in ett nytt begrepp vari sam-
manhang skapas (tur 8). Den avslutande elevturen (tur 9), tyder på att 
eleven uppnått förståelse av begreppet, då han kan ge respons på lär-
arens tidigare drag. I Eriks avslutande respons vidareutvecklas sam-
manhanget, med en precisering av begreppen och exemplet (tur 10). 
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Eleven initierar samtalet med en begäran om information för 
förståelse av ett begrepp. Till skillnad från tidigare lektionssamtal styr 
eleven i detta fall samtalet. Genom elevens frågor bygger läraren upp 
en kunskapsstruktur, där begrepp och exempel skapar sammanhang. 

5.2.1.2 Samtal 2, i helklass 
I klassen diskuterar man ibland under lektioners kärnverksamhet 
olika rättsfall utifrån domstolsprotokoll. I samtalet nedan resoneras 
om och definieras den straffmätning gärningsmannen i ett fall dömts 
till i tingsrätten. Därefter sker en jämförelse med hur fallet dömts i 
hovrätten. 
(1) L: Däremot beviljas han påföljdseftergift. Å vad är det på vanlig 

svenska? 
(2) E1: Böter. 
(3) L: Va sa du att - -? 
(4) E1: Böter. 
(5) L: Påföljdseftergift. Vad är påföljd för nånting och vad betyder 

eftergift? Man efterger nånting. Vad är åtalseftergift? De har vi 
pratat om. 

(6) E2: Han slipper åtal. 
(7) L: Det blir inget åtal. Och om det är påföljdseftergift. Vad blir 

det då? Blir - -. 
(8) E: Ingen påföljd. ((flera röster)) 
(9) L: Ja, han är skyldig, men man efterger påföljd. Det vill säja det 

blir inget straff, va. Å han är skyldig till nåt. Men omständlig-
heterna är så pass speciella i de här hävdar dom, så att det blir 
inte nåt straff i de. 

Läraren Erik öppnar upp med en fokuserad fråga, där han söker 
betydelsen för ett begrepp (tur 1). Efter några turer av oklarhet (tur 2, 
3 och 4), upprepar läraren begreppet igen och stödjer eleverna i ett 
strategiskt tänkande, där begreppets delar separeras samt för in ett, till 
konstruktionen, likartat begrepp de tidigare hört (tur 5). En elev ger 
respons (tur 6). Erik repeterar svaret och upprepar åter begreppet samt 
stödjer eleverna ytterligare i inriktningen för tänkandet (tur 7). Flera 
elever uttrycker respons samtidigt (tur 8), och läraren kopplar svaret 
till det brottsmål som diskuteras i praktiken (tur 9). 
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5.2.2 Skrivuppgifter 
Från den tredje terminen har jag analyserat ett provsvar (se Skriv-
uppgifter vt -09) och ett individuellt skrivet projektarbete. Projekt-
arbetet har motsvarande anvisningar, tidsplan, betygskriterier och 
uppbyggnad som föregående termins rapport. Arbetet inleddes med 
en introduktion där praktisk information gavs. I projektarbetet ana-
lyserade jag diskussionsavsnittet. Provet genomfördes under första 
halvan av terminen. Rapporten skrevs under en månad i mitten av 
terminen, under lektionstillfällena samt som hemarbete. 

5.2.2.1 Termin 3, uppgift 1: Mänskliga rättigheter, prov 
Fråga 11. Du har tillsammans med en rad andra svenska riksdags-

män kommit fram till att det borde skapas en speciell kon-
vention mot sexhandel (trafficking). Vilka möjligheter och 
svårigheter ser du med ett sådant arbete? 

I uppgiften efterfrågas en argumenterande textaktivitet, där eleven har 
fått tesen, borde skapas en […] konvention […]. Uppgiften är inriktad 
på en diskussion, där eleven ska jämföra och värdera argument utifrån 
uttrycken möjligheter respektive svårigheter. Uppgiften är emellertid 
något oklar, då formuleringen ett sådant arbete är diffus. Gäller det 
tekniskt/administrativt eller värdegrundsmässigt? Instruktionen ger 
stöd med de ämnesanknutna begreppen konvention, sexhandel och 
trafficking. 

Precis som föregående termins provuppgift har elevsvaren för 
denna provuppgift krävt en uppgiftskontext för att förstås. Stödet 
eleverna fått gäller tesen och de två kontrasterande aspekterna. For-
muleringen av argument och utformningen av en diskussion löser 
eleverna på olika sätt. De flesta bygger upp ett begränsat samman-
hang, och knappast någon har utvecklat svaret till att närma sig en 
kunskapsstruktur. 

Mårten utgår inte från tesen i sitt svar och skapar därmed inget 
sammanhang utifrån den givna förutsättningen. 

Wilma utgår från och markerar de två aspekterna, men utvecklar 
inget egentligt svar för den ena aspekten. Ingen diskussion utvecklas 
och sammanhanget blir mycket begränsat. 
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Mårten 
1) Det svåra är att det redan är olagligt 2) och man vet inte när folk 
flyttas över gränserna 3) ofta förs de in säljs och körs tillbaka obe-
märkt. 4) Mycket svårt att veta om konventionen följs 5) men sedan så 
är det redan olagligt med trafficing. 
6) Inga möjligheter det kommer att avslås, eller kanske för det är om 
brott mot MR 7) Människo handel är förbjudet 

Mårtens svarar inte på frågan utifrån den förutsättning som getts, och 
svaret han ger kräver en koppling till provfrågan för att förstås. Det 
har inslag av argumenterande textaktivitet, men Mårten utgår inte 
från tesen i uppgiftsinstruktionen, […] det borde skapas en speciell 
konvention mot sexhandel (trafficking), utan från en reell situation. 
Svaret inleds med ett argument mot, svårigheter, i 2) och 3) samt 
ytterligare ett i 4). I argumenten uttrycker han värderingar med de 
evaluerande uttrycken svåra och mycket svårt. I 6) signaleras den 
kontrasterande aspekten med möjligheter. Mårten återanvänder i sitt 
svar de ämnesanknutna begreppen konventionen och trafficing. Han 
inför själv begreppen brott och människo handel. 

Mårten besvarar alltså inte frågan, men han signalerar och ut-
trycker de kontrasterande aspekterna utifrån en reell situation. Han 
strukturerar svaret med argumenterande inslag, där några ämnes-
anknutna begrepp formuleras, men ingen diskussion utvecklas. 

Wilma 
1) möjligheter – Många länder kommer stå på våran sida, eftersom 
att det är en sak som förbättrar samhället. 2) Konventionen kommer 
redan att finnas i vissa länder. 
3) Svårigheter – Det finns inga svårigheter, 4) om man vill så kan 
man. 

Wilma tar starkt fasta på den jämförelse som frågan inbjuder till. 
Hennes svar rymmer inslag av argumenterande textaktivitet, tydligast 
i eftersom- och om-bisatserna, 1) och 4). Men hon utför egentligen 
bara jämförelsens ena led. 

5.2.2.2 Termin 3, uppgift 2: Mänskliga rättigheter, projekt-
arbete 

− […] arbetar enskilt efter en introduktion och gör en djupare 
analys av 1 – 3 mänskliga rättigheter 
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− […] gör en jämförelse mellan 2 länder 
Struktur 
1.  Introduktion 
    […] frågeställningar [---] 
2.  Resultat 
    [---] 
3. Diskussion 

Tolka, jämför och dra slutsatser av ert material om de bägge länd-
erna. Ta upp olika utvecklingar för framtiden och motivera vad du 
tror är mest sannolikt. Hur du ser på de olika aktörernas inflyt-
ande i framtiden. Plocka fram motsättningar, mönster, samband. 

4.  Källförteckning 
    [---] 
5.  Källkritik 
    [---] 
6. Bilagor 
    [---] 

Projektarbetet innebär att eleven på en överordnad nivå ska struk-
turera texten som en jämförelse. I avsnittet diskussion söks en argu-
menterande textaktivitet, vilket anges med avsnittets rubrik samt i 
instruktionen med att tolka och dra slutsatser, där eleven också ska 
jämföra länderna. Stödet för jämförelsen signaleras med att det ska 
fokusera på motsättningar, mönster och samband. Vidare ska eleven 
framlägga hypoteser, markerad med formuleringen, ta upp olika 
utvecklingar för framtiden då det gäller de olika aktörernas inflytande 
samt motivera ställningstagandena. Till uppgiften ges ett ämnes-
anknutet begrepp, aktörernas. 

Eleverna har i avsnittet Diskussion på olika sätt utgått från de 
frågor de ställt i sina introduktioner. 

Agnes följer upp diskussionsavsnittet med någon av de frågor hon 
ställt. Hon tar inte ett tydligt jämförande perspektiv där samma aspek-
ter jämförs; länderna behandlas olika mycket och hon glider ifrån 
fokus. Agnes har också problem med att ordna argumenten följd-
riktigt och utvecklar ingen diskussion med språkliga operationer, så-
som perspektivbyte och slutsats. De ämnesanknutna begreppen hon 
inför saknar därmed huvudsakligen sammanhang. 

Klara följer upp diskussionsavsnittet med de frågor hon ställt. Hon 
tar ett tydligt jämförande perspektiv, vilket hon också har markerat i 
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rubriken för avsnittet. I det avsnitt som har analyserats bygger hon 
upp en diskussion som föregås av en förklaring och konstruerar ut-
ifrån detta ett sammanhang, där ämnesanknutna begrepp och bland 
annat hypoteser ingår; hon bygger upp en kunskapsstruktur över sin 
förståelse om fattiga barns situation i Colombia i jämförelse med 
Kuba. 

Agnes 
Diskussion  

1) Jag har ingen direkt negativt att säga om Kanada.2) Kanada har 
tagit många steg framåt och aldrig gått tillbaka. 3) Det som är 
negativ med Kanada är att man inte får ge blod eller organ om man 
är en homosexuell man. 4) Jag förstår inte 5) varför kan man inte 
bara låta dem ge blod. 6) Om de inte har några sjukdomar och är 
helt friska så finns det inget problem egentligen. 7) Det är inte så att 
alla homosexuella har Aids eller HIV. 
8) USA kan inte ta ett steg framåt utan att ta flera steg bakåt. 9) Prop 
8 är så sjukt att det inte går att fatta. 10) Det är meningen att ge 
människor rättigheter inte ta bort dem.11) Bara några månader 
innan så bildade man en lag att alla personer som var homosexuella 
fick ingå i äktenskap 12) sen tar man bort den rättigheten bara för att 
det är en synd att vara homosexuell i bibeln. 13) Jag tycker att HBT 
folket har lidigt nog. 14) Människor har blivit mördade på grund av 
kärlek till en person av samma kön. 15) Det räcker med orättvisorna 
som finns i världen, 16) varför fokuserar inte bibelfolket på att rädda 
miljön, fattigdomen eller svälten? 
17) Bara för att man är annorlunda så ska man inte behöva dö för 
det, 18) det behövs ingen mer anledning till att ifrågasätta USA:s 
mentala kompetent. 19) De valde ju George W Bush till president så 
det finns tillräckliga många idioter i USA. 
20) Barack Obama kommer nog förtjäna sitt fredspris om han 
genomför de han har sagt. 21) Om "don't ask, don't tell" lagen för-
svinner så skulle inte jag tveka på att ge honom fredspriset. 22) Vad 
är så hemskt med en homosexuell i militären? 
23) Homosexuella kommer alltid att finnas 24) så varför har de inte 
samma rättigheter som alla andra har. 25) En homosexuell man i 
militären är inte en hemsk sak, 26) det är ju inte så att han färgar 
sina kläder rosa och startar krig mot klädföretag med fula kläder. 27) 
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Det finns så många fördomar om homosexuella människor 28) så 
militären tror väl att männen är fjolligare och vågar inte smutsa ner 
sig. 29) Det finns ingen bra anledning till att den lagen finns eller 
lagen om äktenskap. 30) Går världen under om homosexuella får 
samma rättigheter? 
31) Världen är bara orättvis 32) och det går inte att ändra på 33) för 
det kommer alltid finnas någon som hatar någon annan. 34) Bara för 
att det står i en bok som är gjord för många många år sen att homo-
sexualitet är en synd och man hamnar i helvetet om man bryter mot 
det 35) men har inte vetenskapen bevisat att den boken inte stämmer? 
36) Säger inte bibeln emot sig själv när Jesus säger att man ska älska 
alla och inte göra någon ont. 37) Jag tror inte på Gud eller Jesus 38) 
men skulle inte Jesus vilja att det skulle vara fred mellan alla? 
39) Världens människor har alltid varit emot något som är annor-
lunda 40) och människor mördas för det. 41) Det är inte rättvisst för 
personer som är annorlunda att bli hatade, misshandlade, torterade 
och mördade. 42) Det räcker med hatet. 

Agnes text inom projektarbetet Mänskliga rättigheter har rubriken 
HBT-rättigheter USA – Kanada. I arbetet har avsnittet Diskussion 
analyserats. I inledningen av arbetet utgår Agnes från sju frågeställ-
ningar. Ingen av dessa tas explicit upp i diskussionsavsnittet, förutom 
Vad finns det för likheter och skillnader mellan länderna? Den fråge-
ställningen utgör utgångspunkten för den ofullständiga sekvensen av 
den argumenterande textaktiviteten som framträder och för den impli-
cita tesen, att skillnader finns mellan USA och Kanada då det gäller 
behandlingen av HBT-personer. Agnes diskussion rör sig om tre olika 
inriktningar, Kanada, USA och en generell diskussion om homo-
sexuella. De sju första satskomplexen berör Kanada och här framförs 
det första argumentet till en outtalad tes. Huvudsatskomplexen 8) till 
22) behandlar USA. Tre argument framförs och till dessa ett antal 
underordnade argument, som dock inte infogas hierarkiskt. Från sats-
komplex 23) till slutet av texten glider diskussionen över till att bli 
generell om homosexuella och är inte längre förankrad i skillnader 
mellan USA och Kanada. Argumenteringen i texten realiseras huvud-
sakligen med en mängd subjektiva fraser, till exempel är så sjukt att 
det inte går att fatta; HBT folket har lidit nog och behövs ingen mer 
anledning till att ifrågasätta USA:s mentala kompetent. I texten före-
kommer också retoriska frågor att engagera tänkta läsare, såsom 30) 
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Går världen under om homosexuella får samma rättigheter? De 
ämnesanknutna begreppen i avsnittet, till exempel Aids, HIV, HBT 
och ”don´t ask, don´t tell” lagen, har Agnes formulerat tidigare i sin 
text och infogat dem i ett visst sammanhang. 

Agnes formulerar flera argument och bygger upp en argumenta-
tion med några ämnesanknutna begrepp och med underordnade argu-
ment, som hon dock inte länkar på ett stringent sätt. Argumenteringen 
når inte heller upp till en diskussion, då denna huvudsakligen sker ut-
ifrån subjektiva fraser. De sammanhang som bildas är mycket be-
gränsade. 

Klara 
Jämförelse/Diskussion 
[---] 
1) För att det ska gå att förbättra läget för barnen i Colombia måste 
man fördela välbefinnandet för alla människor över hela landet, 2) 
gapet mellan fattiga och rika är alldeles för stort 3) och de rikaste är 
överflödiga medan de allra fattigaste inte har råd att försörja sig för 
dagen. 4) Ett samhälle med så stora skillnader fungerar inte något 
bra. 
5) Med tanke på gruppen i Caldono som klarat av att obeväpnade 
sätta sig emot gerillan och återta sina barn som gerillan satt klorna i 
tänker jag att det borde ske på fler platser i landet. 6) Denna grupp 
har blivit till en slags politisk styrka som gerillorna inte lyckas 
ignorera. 7) Om ickevåldsgrupper som dessa skulle gå ihop och till-
sammans sätta sig emot gerillan som tar deras barn till fånga skulle 
många barn kunna räddas. 8) Jag vet att barnsoldater inte skulle 
upphöra att finnas helt, 9) men det skulle säkert kunna ske en rejäl 
minskning som med tiden skulle kunna bli naturlig. 10) Denna natur-
lighet hoppas jag skulle leda till att barnsoldater slutar vara lika 
aktuella för gerillan som nu. 
11) Colombia måste också satsa mer på skapandet av barnhem för att 
sedan se till att gatubarnen och föräldralösa barn också hamnar där. 
12) Just på den fronten är Kuba en förebild för Colombia. 13) I 
Colombia finns otroligt många gatubarn, 14) men i Kuba finns inga 
alls eftersom barnen sätts på barnhem. 15) Hade Colombia satsat 
lika mycket på barnhem som Kuba hade siffran gatubarn sjunkit 
enormt. 16) Det går ju så länge konflikten i Colombia inte att genom-
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föra eftersom pengarna satsas på rustning och det som hör kriget till. 
17) Alltså måste ju konflikten få ett slut inom en snar framtid för att 
barnen ska kunna prioriteras. 18) Det är det också sannolikt att den 
gör också 19) men när vet vi inte 20) och jag undrar hur många liv 
som behöver sättas till innan det blir ett slut på det hela. 21) Däremot 
vet vi ju inte vilka följderna blir när konflikten eventuellt reds ut, 22) 
kanske får Colombia ett nytt styre som inte gynnar barnen alls? 
[---] 

Klaras text inom projektarbetet Mänskliga rättigheter bär rubriken 
Barns rättigheter En jämförelse mellan Colombia och Kuba. Sex 
frågor är kopplade till arbetet. Till den del av avsnittet Jämförelse/ 
Diskussion som har analyserats hör frågan Hur kan man göra för att 
förbättra barnens situation i länderna? I texten framträder flera text-
aktiviteter, en förklarande sekvens med inslag av argumentering och 
två argumenterande. Den förklarande sekvensen finns i första stycket. 
Makropropositionen problem är formulerad i den tillhörande frågan. 
Klaras stycke inleds med makropropositionen förklaring i 1). För-
klaringen signaleras med den kausala konnektiven för att. I huvud-
satskomplex 2) utvecklas förklaringen, och en del av den utgör också 
en tes, markerad språkligt med det evaluerande uttrycket alldeles. I 4) 
avslutas sekvensen med en kommentar, även denna innehållande 
evaluerande uttryck. Kommentaren bildar en tolkning.  

En sekvens av argumenterande textaktiviteter framträder i de sex 
följande huvudsatskomplexen. I 5) fastställs tesen, i 6) framförs ett 
argument och ett underordnat argument, i 7) uttrycks en hypotes och i 
8) formuleras ett motargument, som även bemöts i 9), signalerad med 
men. En försiktigt uttalad konklusion, med åsiktsverbet hoppas, av-
slutar sekvensen i 10). I hypotesen och de följande tre huvudsats-
komplexen visar Klara på en kreativ förmåga. I nästa stycke utvecklas 
ännu en argumenterande sekvens, vilken även innehåller en inbäddad 
argumenterande sekvens. Makropropositionen tes formuleras i 11) 
och följs upp av ett argument. I 12) framförs en ny tes, en mikro-
proposition, vilket samtidigt innebär att en jämförande struktur mel-
lan Colombia och Kuba utvecklas i 12) till 16). En specificering av 
tesen i form av en hypotes uttrycks i 15), vilken signaleras med hade 
[…] hade. Sekvensen avslutas med en rad underordnade argument, i 
18) till 22); en kontrasterande diskussion förs utifrån en jämförelse. 
Den markeras i 18) med, Det är det också sannolikt, och i 21) med 
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diskursmarkören däremot. Förutom med grammatiska strukturer, som 
konditionala eller kausala bisatser, manifesteras argumentationen i 
texten med värderingar, såsom säkert, otroligt och enormt. Flera av 
de ämnesanknutna begrepp Klara inför i texten har fått sammanhang 
tidigare i rapporten, såsom gerillan, politisk styrka, ickevåldsgrupper, 
konflikten, rustning och styre. 

Sammanfattningsvis knyter Klara en av sina frågeställningar till 
det analyserade delavsnittet. Hon strukturerar avsnittet till en förklar-
ande sekvens. Med hjälp av de ämnesanknutna begreppen konstruerar 
hon ett relativt utvecklat sammanhang, en synliggjord kunskaps-
struktur. 

5.3 Allmänna förutsättningar, vt 10 
De allmänna förutsättningarna är oförändrade jämfört med tidigare 
terminer. En förändring denna termin är emellertid att de själv-
ständiga arbetsuppgifterna ökar ytterligare. 

5.3.1 Lektionssamtal 
Under vårterminen i årskurs 2 kretsar lektionssamtalen, precis som 
föregående termin, omkring såväl ämnesinnehållet som organisator-
iska aspekter. Samtalen mellan läraren Erik och eleverna i sam-
hällskunskap förekommer i helklass och i samband med redovis-
ningar i seminarieform, där eleven deltar med inflikanden. Samtal 
sker också vid debatter och en simulerad SIDA-konferens. Det första 
exemplet gäller ett samtal i helklass. Samtalen om ämnesinnehållet i 
samhällsjuridik förekommer huvudsakligen i helklass. Det andra 
exemplet är ett sådant. Vid samtalen använder läraren Erik ett objekt-
språk i synliggörandet av kunskapsstrukturerna. 

5.3.1.1 Samtal 1, i helklass 
Då eleverna studerar ett arbetsområde om olika länders statsskick får 
de frågor som de förbereder hemma och sedan diskuterar i lektionens 
kärnverksamhet. Förutom de besvarade frågorna ställs under lek-
tionen frågor som inbjuder till reflektion. I samtalet nedan ställs en 
sådan fråga. 

(1) L: Ja, vad skiljer en amerikansk valrörelse mot en svensk? Det 
står ju lite grann här förstås redan. Sam, va skulle du säja 
skiljer en svensk och en amerikansk valrörelse? 
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(2) E1: Ah, det är väl mest de här med elektorer, å - -. 
(3) L: Ja, man röstar på ett annat sätt och man räknar röster på ett 

annat sätt. De är helt klart. Men innan man kommer till själva 
om -, omröstningen och den dag man ska rösta, hur man räknar 
röster. Så vid själva kampanjandet. Emil. 

(4) E2: En kampanj är så jävla mycke roligare, för alla går runt 
med plakat. Å så samlar man in pengar för en jättekampanj med 
en massa stora torgmöten, å allting. 

(5) L: Allting är mycke större. Du samlar in pengar i Sverige med, 
för all del. Och torgmöten har man. Och knacka dörr - -. 

(6) E2: De är ju inte liksom 10 miljoner, utan de är typ 10 miljarder 
istället. 

(7) L: De är mycke större allting naturligtvis. Det är en sak. Sen är 
det väl också så att om media betyder mycke i Sverige, vilket de 
gör, så betyder det nog ännu mer kanske i USA. Å dom kronor 
och ören som läggs ned på, äh, reklaminslag i USA för pre -, 
presidentkandidater är ju astronomiska. Ligger svenska poli-
tiker ute på TV 4-reklamen nånting? 

(8) E: Nä. ((flera röster)) 
(9) L: Nej men det är förändringar på gång faktiskt. Jag vet inte om 

det är bra eller dåligt, men jag tycker att det är lite kul. Jag tror 
att det var KD som började med det här, så inte vet jag om vi 
kommer att få se Göran Hägglund som var tidigare för KD att 
elda massorna via reklaminslag. Och kanske att både Reinfeldt 
och Sahlin och Ohly och Wetterstrand och hela gänget köper 
det här å kommer ut - - . Är det bra eller dåligt? Öh. Finns det 
nackdelar med att gå ut i TV reklamen för partier också? 

Läraren Erik tar initiativ till samtalet i sekvensen genom att ställa en 
fokuserad fråga (tur 1). E1 ger respons (tur 2), vilken läraren bemöter 
positivt med en kommentar men styr därefter upp samtalet med att 
anlägga ett annat perspektiv (tur 3). En annan elev ger respons (tur 4). 
Erik följer upp responsen med att förtydliga (tur 5), men avbryts av 
eleven som preciserar förtydligandet (tur 6). Läraren ger respons med 
en kommentar och introducerar sedan utifrån resonemanget en ny 
aspekt som utvecklas något samt avslutas med en styrande fråga (tur 
7). Flera elever ger samtidig respons (tur 8). I responsen som Erik ger 
frångår han det fokus som inledningsvis konstruerades (tur 9). 
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I samtalet påbörjas alltså ett resonemang utifrån att göra en jäm-
förelse. Detta avstannar dock och resulterar i att ingen kunskaps-
struktur blir realiserad. 

5.3.1.2 Samtal 2, i helklass 
Eleverna har i samhällsjuridik indelats i grupper och tilldelats olika 
uppgifter utifrån ett antal lästa domstolsprotokoll om namnpublicer-
ing och brott, vilka man sedan gemensamt sammanfattar. Följande 
samtal mellan några elever och läraren utspelade sig under denna 
lektion. 

(1) L: När ska vi namnge brottslingar? Och, äh, ja. Vad handlar 
artikeln om? Det handlar om namnpublicering och brott här. 
Ja. 

(2) E1: När det finns ett uppenbart allmänintresse. 
(3) L: När det finns ett uppenbart allmänintresse. Å de står de i, i de 

här med dag pressens etiska och moraliska regler. Problemet 
me de här de är, vad menar dom då med uppenbart allmän-
intresse? Å de är ju - -. Tja, hittar ni nåt i texten eller vad tycker 
ni själva. Vad är ett allmänintresse? Mm 

(4) E2: Allmänheten har rätt att få veta om det finns, alltså förövare 
bland oss eller vad man ska säja. 

(5) L: Å varför de då? Varför? Det finns ju ett läge som kan vara 
självklart, uppenbart så att säga. 

(6) E2: Ja, men det är om det är nån person som har, om vi säjer 
till exempel (xx)) eller de med vad hete de - -. Han som rövade 
bort, han dödade nån flicka. Jag glömde bort namnet på han. 

(7) L: Ugh, äh, Anders Eklund. 
(8) E2: Precis han ja. Han hade åkt dit för vissa saker förut som 

hade, ja, ungefär samma område. Å då ansåg man att allmän-
heten hade rätt att veta att han hade gripits för sånt tidigare, så 
man liksom kunde förvarna. Å så ansåg dom också att, att man 
hade gått ut med namnet tidigare så, så hade man kanske 
kunnat förhindra det som hände. 

(9) L: Det finns ju en ganska självklar sak som Daniel säjer. Är de 
så att man avslöjar då information om brott och brottslingar, 
äh, som kan förhindra nya brott, då är det ju inte konstigt att 
man går ut med information. Säj, om vi tar den här Haga-
mannen. Man får då information om att det är, ugh, ungefär i 
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ålder, utseende innan man har gripit den här personen och var 
han då har varit aktiv på olika sätt. Vilka områden som 
drabbats, så kan man ju göra så om man är tjej å bor i Umeå, 
att man bra mycke pepparsprej på sej. Dessutom umgås i 
grupper om minst tre till fyra stycken kvällstid, va. De - -. Å de 
var väl de som hände också i Umeå, om ni har bekanta där 
uppe. Så kvinnorna drog sig för att vistas utomhus kvällstid, på 
alltså ensamma va. Man gjorde helt enkelt inte de, för man va 
skraj. Å det fanns ju viss anledning att vara skraj. Å kunde 
media hjälpa till då på nåt vis, att minska den här rädslan, å 
göra tydligare och klart hur va - -, hur läget var när polisens 
undersökning. De ville väl polisen me. Så förhindra det nya 
brott. Självklart. Då är det inte uppenbart allmänintresse. 

Läraren Erik påbörjar fasen med att ställa en öppen fråga men också 
en fokuserad fråga, som han själv besvarar och på så sätt ramar in det 
förestående resonemanget (tur 1). En elev ger respons (tur 2). Re-
sponsen återupprepas av läraren och följs upp som en fokuserad fråga 
(tur 3). En ny elev ger respons (tur 4), vilken bedöms positivt och 
följs upp av Erik med en ny fokuserad fråga (tur 5). Samma elev 
besvarar den, ger begreppet sammanhang genom ett exempel (tur 6) 
och förtydliga det sedan (tur 8). Läraren bemöter elevens respons med 
att ge ytterligare ett exempel, där begreppet allmänintresse ges sam-
manhang (tur 9). 

Erik möjliggör för eleven, E2, att formulera en kunskapsstruktur 
genom sin positiva bedömning av responsen samt ett stöd i form av 
en begäran av precisering i följande drag. 

5.3.2 Skrivuppgifter 
Från den fjärde terminen har jag analyserat ett provsvar (se skriv-
uppgifter vt 09) och en gemensamt skriven projektansökan om bi-
stånd för ett specifikt land, där eleverna indelades i grupper om fyra. 
Projektansökan har motsvarande anvisningar, tidsplan och uppbygg-
nad som rapportarbeterna under föregående terminer. Dock saknas 
betygskriterier. Arbetet avslutades med en simulerad SIDA-konferens 
med inbjudna gäster, där den muntliga redovisningen skedde. I 
projektansökan har jag analyserat Bakgrund och syfte. Då detta inte 
varit möjligt i ett fall, på grund av att två fokuselever befunnit sig i 
samma grupp, har jag analyserat en annan del för den andra eleven. 



     
135 

Provet gavs under första halvan av terminen och projektansökan 
skrevs under fem veckor i slutet av terminen, under lektioner i skolan 
samt utfördes som hemuppgift. 

5.3.2.1 Termin 4, uppgift 1: Globalisering och handel, prov 
Fråga 10: Ange och förklara fyra orsaker till varför fattiga länder är 
fattiga. 

Uppgiften påbjuder en förklarande textaktivitet, som signaleras expli-
cit med orden förklara, orsaker och varför. I uppgiften krävs också en 
förklarande analys med temat, varför fattiga länder är fattiga, vilket 
samtidigt är analysens aspekt. Eleven ska själv urskilja perspektiven, 
fyra orsaker. 

I likhet med de svar som eleverna utformat vid provuppgifterna 
under de föregående terminerna har de, i denna uppgift, utformat svar 
som krävt en uppgiftskontext. Svårigheterna har för de flesta eleverna 
gällt att organisera aspekterna de urskiljt utifrån temat på ett kon-
sekvent sätt. Svårigheterna har också varit att signalera och uttrycka 
förklaringarna, det vill säga att utveckla perspektiven så att tydliga 
kunskapsstrukturer tar form. 

Agnes anger fyra aspekter men organiserar dem inte utifrån fyra 
perspektiv. Hon signalerar förklaringar, men använder inte de ämnes-
anknutna begreppen som uttrycks för att utveckla förklaringarna. 

Emma anger också fyra aspekter, men organiserar inte dessa helt 
konsekvent. De ämnesanknutna begreppen som formuleras i texten 
utnyttjas inte till att utveckla förklaringarna. 

Agnes 
1) Krig – Det kanske är ett krig i landet Så det inte går att handla och 
tillverka saker. 2) En diktator kan tvinga befolkningen att göra annat. 
3) Dåligt Klimat – det kan vara dåligt klimat så det inte går att bruka 
marken 
4) De har inga pengar och dåligt med råvaror. Så dåligt ställt att de 
måsta ta varorna till sig själva för att överleva. 

Agnes har svarat på hela frågan, men det krävs att svaret kopplas till 
provfrågan för att kunna förstås. Hon strukturerar svaret till att inne-
hålla inslag av förklarande textaktivitet och analys. Utifrån temat 
fattiga länder i provfrågan anger Agnes fyra orsaker. Tre av dem ut-
vecklas mycket kort med ”så-satser”. Hon tar i hög grad fasta på 
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frågans anvisningar, men förmår inte bygga ut förklaringarna. De 
ämnesanknutna begrepp Agnes formulerar i svaret är krig, diktator, 
klimat och råvaror. 

Emma 
1) De har stora statsskulder, 2) alltså går i stort sett alla pengar de 
får in till I-länder. 
3) överbefolkning och sjukdomar har gjort så att det är fler munnar 
att mätta 4) och de flesta är sjuka, 5) så de kan inte arbeta. 
6) De har en låg sparkvot 7) och det som sparas läggs inte alltid på 
rätt saker. 
8) De hade ett dåligt utgångsläge efter kolonialismen som medförde 
krig och inbördeskrig. 

Emma har besvarat hela frågan, men det kräver en uppgiftskontext för 
att kunna förstås. Hon strukturerar svaret till att innehålla inslag av 
förklarande textaktivitet och analys. Utifrån temat fattiga länder i 
provfrågan särskiljer Emma fyra perspektiv. Dock organiseras de inte 
konsekvent, och hon signalerar heller inte hur hon utvecklat perspek-
tiven. I 3) och 8) markeras förklaringarna klart med har gjort och 
medförde. I 2) signaleras i stället en slutsats, alltså går och i 7) signa-
leras ingen förklaring. Förklaringarna fördjupas inte i något av per-
spektiven. De ämnesanknutna begreppen Emma uttrycker i svaret är 
statsskulder, I-länder, överbefolkning, sparkvot, kolonialism, krig och 
inbördeskrig. 

5.3.2.2 Termin 4, uppgift: 2 Projektansökan 
Kenya, Zambia, Sydafrika, Tanzania, Peru, Nicaragua, Bolivia 

Inledningsvis – försök formulera ”en projektidé” [---] Här presen-
teras en tänkbar modell för projektansökan. 

Bakgrund och syfte 
Behovsanalys. Hur ser situationen ut? Vilka problem finns? För 
vilka? Landets – regionens – samhällssektorns struktur. Vad finns att 
bygga vidare på? 

Vilka mål vill vi uppnå? Vilka mål är viktigast? Allmänna – specifika 
mål. Kortsiktiga – långsiktiga mål. Hållbarhet. (Sustainability). Plan 
för den fortsatta verksamheten efter projektets avslutande.  
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Målgrupp(er). Vilka och hur många kommer att ha nytta av pro-
jektet? Män – kvinnor? Barn – vuxna – äldre? 
Var kommer projektet att genomföras? Varför? Landsbygd och/eller 
stad? Koncentrerat – utspritt? 

Genomförande 
[---] 

Tidsplan 
[---] 

Budget/Utvärdering 
[---] 

Sammanfattning 

Utifrån den föreslagna modellen förväntas i avsnittet Bakgrund och 
syfte en i huvudsak beskrivande textaktivitet, vilken bland annat 
signaleras med frågeorden hur, vilka, för vilka och vad. Beskriv-
ningen ska inriktas mot en behovsanalys, och eleven har tilldelats 
temat Kenya et cetera, och ska själv urskilja aspekter. Eleven har fått 
stöd med perspektiv som aspekterna kan betraktas ur, Hur ser 
situationen ut? et cetera. Planen innehåller även inslag för att stimu-
lera argumentering dels att värdera, med frågan Vilka mål är vik-
tigast?, dels att motivera ställningstagande, med frågorna Var 
kommer projektet att genomföras? Varför? Inget explicit stöd ges för 
formulering av syfte. Begreppet hållbarhet är det enda ämnes-
anknutna begreppet som ges i uppgiften. 

Eleverna har huvudsakligen använt modellen som stöd för att lösa 
uppgiften. De skiljer sig år i hur stringent de strukturerat det beskriv-
ande avsnittet. En svårighet har varit att infoga den efterfrågade 
analysen i en kunskapsstruktur utifrån syftet att ge ett helhetsperspek-
tiv. Syftet, som de inte fått något stöd med, har formulerats otydligt 
eller utelämnats. 

Avsnittet som Jens skrivit under rubriken Bakgrund och syfte är 
strukturerad på två nivåer. På en överordnad nivå utformas en full-
ständig argumenterande sekvens, som dock delvis medfört en ändrad 
syftesinriktning av texten. 

Mårten har formulerat delavsnittet Behov analys. Han urskiljer i 
analysen ett antal aspekter, men organiserar inte perspektiven i dem 
följdriktigt och utvecklar inte. 
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Jens 
Bakgrund och syfte 
[---] 
1) I dagens läge är det en stor del av eleverna som inte går vidare 
från det sexåriga låg- och mellanstadiet till det fyraåriga högstadiet. 
2) Många pojkar lämnar skolan för att göra annat, t.ex. arbeta för att 
försörja familjen, utan att ha lärt sig varken att läsa eller skriva. 3) 
Händelser som det har lett till att det finns över sju miljoner analfa-
beter i landet vilket i sin tur lett till att vuxenutbildningen idag hör till 
en viktig del av skolsystemet. 

4) Ungefär hälften av alla ungdomarna i Sydafrika som går ut hög-
stadiet fortsätter sina studier på gymnasiet. 5) Detta har lett till att 
det högteknologiska näringslivet lider brist på välutbildad, och kvali-
ficerad arbetskraft. 

6) Utan en bra undervisning försvåras möjligheten för ungdomarna 
när de väl vill ta sig ut i arbetslivet. 7) Dessa bortprioriterade ung-
domar blir arbetslösa och har ofta ingen möjlighet att försörja sig. 

8) En ökad arbetslöshet leder dessutom till en ökad brottslighet, ökat 
missbruk och en försämrad välfärd i landet. 

9) Utbildningen är en viktig del av ett lands framgångar, 10) ju bättre 
utbildning det finns desto bättre är landets förutsättningar att lyckas 
och bli ett ekonomiskt och hälsosamt land. 

11) Därför tror vi att samhället växer och blir starkare om man sats-
ar ytterligare resurser på utbildningen. 12) Det finns många brister i 
Sydafrikas utbildningssystem 13) men att ha utbildade lärare ser vi 
som den kanske viktigaste punkten och framförallt den bästa lös-
ningen på landets problem. 14) Läromedel såsom böcker är viktigt, 
15) men utan en lärare med pedagogiska lärosätt kan ungdomarna 
aldrig ha lika möjlighet att lära sig som med en välutbildad lärare. 
16) Med en bättre utbildad befolkning ökar landets ekonomi, välfärd 
och klyftan mellan svarta och vita. 

17) ”Läroböcker fyller ingen funktion om eleven varken kan läsa 
eller skriva” 

Angie Motshekga – Minister of Basic Education 



     
139 

Jens har tillsammans med tre andra elever skrivit en projektansökan 
för Sydafrika. Han har författat avsnittet Bakgrund och syfte. De 
senare tre fjärdedelarna av detta avsnitt har analyserats. Avsnittet är 
organiserat på två nivåer. På en överordnad nivå är texten struktu-
rerad till en fullständig argumenterande sekvens. Argumenteringen 
framträder med värderande ord, som stor och bortprioriterade. I de 
fyra första styckena framträder argument till en outtalad tes om att 
Sydafrikas huvudproblem är att man inte satsat på utbildning. I det 
första stycket framförs att för få elever går vidare från sexårig skola, i 
det andra att för få elever går vidare till gymnasiet, i det tredje att 
lågutbildade drabbas av arbetslöshet och i det fjärde att lågutbildade 
även drabbas av sociala problem. En inferens uttalas i det femte 
stycket, att det är en allmän grundprincip att utbildning är viktig. I det 
sjätte stycket framläggs slutligen en konklusion, att utbildning är det 
viktigaste för ett land, huvudsatskomplex 11). På en underordnad nivå 
har avsnittet inslag av beskrivning och förklaring. I det fjärde stycket 
markeras till exempel en förklaring i huvudsatskomplex 8), leder. 
Syftet verkar vara uttryckt i 13), att ha utbildade lärare […]. Det 
markeras emellertid inte med begreppet syfte. Avsnittet avslutas med 
ett fristående citat i 17). Jens inför en del ämnesanknutna begrepp i 
texten, såsom arbetslöshet, brottslighet, utbildning, resurser, ekonomi 
samt välfärd, med vilka han skapar ett sammanhang men inte ett djup. 

Jens strukturerar sammanfattningsvis avsnittet Bakgrund och syfte 
på en överordnad nivå till en fullständig argumenterande sekvens och 
på en underordnad med beskrivande och förklarande inslag. Utifrån 
avsnittets rubrik har han delvis ändrat syftesinriktningen, då de argu-
menterande dragen satts i förgrund, framför en utvecklad beskriv-
ande. 

Mårten 
Behov analys 

1) Hälsa – Ett problem som kommer upp är att sjukhusen nekar 
fattigt folk sjukvård. 2) Enligt ”läkartidningen” så förbättras Kenyas 
materiella sjukvård, 3) men det spricker 2c) när det skall ut till 
befolkningen. 

4) Några återkommande problem är Malaria och HIV/AIDS. 
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5) Mat och vatten – mat och vatten finns i området men bara till en 
viss gräns. 6) Det vi främst vill göra är att försörja vår barnby med 
en egen brunn. 7) Barnen skall också få lära sig hur man sår och 
skördar. För att förbättra möjligheterna senare i livet. 

8) Utbildning – Det vi vill göra är att skapa en grund för fortsatt 
lärande redan under unga år. 9) Idag har Kenya problem med barn-
arbete, 10) föräldrar är fattiga och behöver sina barn för att för-
bättra vardagen. Med arbete både hemma och som anställd. 11) Vi 
vill börja med biologi och sexualundervisning och informera och lära 
ut om sjukdomar som förs över igenom samlag utan preventivmedel. 

12) Etik och moral – Varför vill vi lära dem om Etik och moral? 13) 
Jo saken är den att om man har det svårt, dåligt med mat osv. så 
söker sig många till kriminalitet. 14) Och om man lyckas få pengar 
igenom kriminella gärningar så kanske man forsätter. 15) Detta vill 
vi pointera redan i unga år. 

16) Målgrupper: Vi nå ut till barn mellan åldrarna 6 och 14 år 
eftersom att vi tänker samarbeta med en SOS-barnby i Eldoret. 17) 
Denna barnby tar hand om barn från 15 år och äldre. 18) Vi tänkte 
börja med barnen vid låg ålder och sedan kan de fortsätta i den 
andra barnbyn. 19) De som kommer ha nytta av projektet är barnen 
men även SOS- mammorna, lärarna, den lokala arbetskraften. 20) Vi 
tänker använda oss av lokal arbetskraft eftersom att det blir billigare 
för oss 21) men de vet även hur de ska bygga så att byggnaderna 
smälter in i samhället. 22) Lärarna från trakterna ska också arbeta i 
byn, 23) på så sätt blir det billigare för oss än att flyga dit lärare från 
Sverige och betala de hög lön. 24) Allt detta hjälper också ekonomin i 
staden då fler människor får jobb. 25) Alltså hjälper vi också 
lokalbefolkningen samtidigt. 
26) Men vi är inriktade på barnens bästa, att hjälpa de att växa upp 
på ett bra ställe och med bra människor. 
27) Projektet kommer att genomföras i staden Eldorets landsbygd, 
eftersom att vi samarbetar med en annan SOS-barnby som ligger där 
28) och då blir det lättare om de ligger nära varandra så att man kan 
kommunicera och samarbeta lättare. 29) Byggnaderna och allt ska 
vara koncentrerat på ett och samma ställe. 
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Mårten har tillsammans med två andra elever skrivit en projekt-
ansökan för Kenya. Han har under rubriken Bakgrund och syfte för-
fattat avsnittet Behov analys, där jag analyserat hela avsnittet. En 
sekvens av beskrivande textaktivitet framträder i avsnittet. Makro-
propositionen förankring är formulerad i anvisningen till uppgiften, 
formulera en konkret projektansökan. Reformuleringen är inte spe-
cifikt uttryckt, men framgår av rubrik och inledning, Kenya [---] 
bygga en barnby. Mårten anknyter till modellen för projektansökan. 
Hans text inleds med makropropositionen aspektualisering i huvud-
satskomplexen 1), 5), 8) samt 12), där fyra aspekter urskiljs. Dessa 
analyseras utifrån de föreslagna perspektiven: situation, mål och 
målgrupper, men Mårten gör det med viss inkonsekvens. Han tar till 
exempel upp situationen i de tre första aspekterna, i 1), 4), 5) och 9), 
men bygger inte upp dem utifrån samma princip. I den fjärde aspek-
ten framgår situationen enbart implicit i 13) och 14). På liknande sätt 
förhåller det sig med de övriga perspektiven. De fyra aspekterna ut-
vecklas också mycket lite utifrån de tre perspektiven. I sista stycket 
tematiserar Mårten perspektivet målgrupper, en inbäddad aspektuali-
sering. Han utvecklar perspektivet allmänt, utan att knyta an till de 
fyra aspekterna. Inte heller denna aspektualisering organiseras följd-
riktigt utifrån den ordning de nya aspekterna omnämns. Mårten glider 
också över till ett nytt perspektiv, genomförande, i huvudsatskomplex 
27). 

Sammantaget strukturerar Mårten avsnittet Behov analys till en 
beskrivande sekvens, som också innehåller en analys, och en in-
bäddad aspektualisering. Han utformar i sekvensen en analys, men 
utvecklar inte aspekterna och organiserar inte följdriktigt. Den in-
bäddade aspektualiseringen är inte heller konsekvent genomförd. 

5.4 Elev för elev 
Precis som i undersökningsklassen har eleverna i jämförelseklassen 
till de analyserade texterna erhållit olika grader av stöd i de skriftligt 
utformade uppgifterna. En viss grad av stöd kan till exempel ha varit 
frågeord såsom hur, vilket då ibland kan innebära alternativa text-
aktiviteter. Stödet kan som sagt vara mer eller mindre uttalat, till 
exempel frågeställningen termin fyra, uppgift 1 (se 5.3.2.1). Anvis-
ningarna förklara, fyra orsaker och varför är explicita och innehåller 
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därmed mycket tydliga krav. Inte lika uttalat är kravet, i samma upp-
gift, att skriva en analys. 

Den andra terminen har uppgifterna huvudsakligen följts av ett 
explicit stöd. Dock är stödet till den första uppgiften, rapporten, 
mindre uttalat gällande anknytningen mellan resultat och diskussion. 
Uppgifterna under tredje terminen har i huvudsak haft explicit stöd. 
Den fjärde terminens uppgifter innehåller ett inte lika uttalat stöd. 

5.4.1 Agnes 
Den andra terminen har Agnes varit frånvarande och inte genomfört 
någon av uppgifterna som analyserats. 

I analyserna från den tredje terminen framgår att Agnes skapat ett 
i huvudsak begränsat resonemang i uppgifter där stödet varit explicit. 
Den första uppgiften, en provfråga, strukturerar hon utifrån det expli-
cita stödet med två utgångspunkter ett svar som är argumenterande 
och utvecklas till en begränsad diskussion. I den andra uppgiften för 
terminen, rapporten, utgår Agnes från sju frågeställningar, varav en 
tas upp i diskussionsavsnittet. Hon strukturerar det med inslag av 
argumentering och med några ämnesanknutna begrepp, men utveck-
lar inte texten till en diskussion då tankegången sker utifrån ett per-
spektiv. 

Den fjärde terminen skrev Agnes inte något text självständigt för 
projektarbetet, och en enda uppgift har därför analyserats. I likhet 
med den tidigare terminen konstruerat Agnes ett begränsat resone-
mang utifrån ett explicit stöd i uppgiften. Hon organiserar inte aspek-
terna konsekvent och utvecklar inte perspektiven. 

De tre analyserade uppgiftslösningarna visar tecken på att Agnes 
befinner sig i en fas av bemästring av de språkliga redskapen för att 
skapa resonemang. Under de tre terminerna har hon i huvudsak med 
explicit stöd byggt upp begränsade sammanhang. Texterna utvecklas 
inte mer än till att ha inslag av olika textaktiviteterna. De språkliga 
operationer och ämnesanknutna begrepp hon formulerar är få och inte 
särskilt utvecklade. 

I intervjuerna med Agnes framkommer att samhällskunskap har 
blivit ett mycket svårare ämne efter hand och att mycket tid måste 
läggas ned på ämnet. Hon tycker läraren sätter alldeles för stor press 
på eleverna, men att hon samtidigt lär sig på det. Därför har hon 
utvecklats, även om hon inte gillar alla arbetsområden de studerar. 
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Eleven måste själv ta ansvar för sina studier, men läraren ska moti-
vera, anser hon. Ett stöd som Agnes uppskattar hos läraren är att han 
”vill verkligen att man ska kunna [---]. Om man får IG på ett prov 
[…] får man göra om det till man klarar det”. Då det gäller språkliga 
funktioner säger Agnes om läraren att ”han tror att vi redan kan det”. 
Vid återlämnande av ett prov har hon till exempel fått ett påpekande 
om ”bra text, men hade du analyserat mera, så hade du fått ett högre 
betyg”. Hon ställde aldrig frågan om innebörden av analys, utan 
menar att ”man dumförklarar sig. Man tror att alla vet hur man gör”. 
En del av begreppen hon kommer i kontakt med i undervisningen 
försöker hon lära in, och läraren förväntar sig att de använder dessa 
vid till exempel redovisningar. 

Agnes är ganska svag i samhällskunskap. Hon uttrycker emellertid 
ett delvis aktivt förhållningssätt till att skaffa kunskaper. En mer 
kraftfull undervisning i form av explicit stöd, där Agnes ges möjlighet 
till insikt i språkliga kompetenser och mönster att strukturera olika 
skrivna texter skulle sannolikt ge positiva effekter på hennes skriv-
ande. 

5.4.2 Jens 
Den andra terminen har Jens varit frånvarande vid den ena uppgiften 
och utfört en uppgift som analyserats. Analysen visar att han bygger 
upp ett knapphändigt resonemang utifrån explicit stöd. Han besvarar 
de båda frågorna mycket kortfattat och uttrycker endast ena ledet till 
två jämförelser. 

Av analyserna från den tredje terminen framgår att Jens som hel-
het byggt upp ett mycket begränsat resonemang i uppgifter, där han 
erhållit explicit stöd. Till den första uppgiften, en provfråga, formu-
lerar han ett kort svar och dessutom endast till en av de kontraster-
ande punkterna i frågan. I terminens andra uppgift, projektarbetet, 
strukturerar han texten till att ha argumenterande inslag, där syn-
punkter från det egna perspektivet främst kommer till uttryck; ingen 
diskussion utvecklas. 

Analyserna från den fjärde terminen visar att Jens konstruerar ett 
något tydligare resonemang jämfört med tidigare terminer vid explicit 
stöd. I provfrågan, terminens första uppgift, särskiljer Jens perspek-
tiven till temat och utvecklar till viss del. I den andra uppgiften, 
projektansökan, utnyttjar han stödet i de ställda frågorna med att ut-
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forma en bakgrundsbeskrivning till hela ansökan. Avsnittet struktu-
reras på två nivåer, på en överordnad till en fullständig argumen-
terande sekvens. Emellertid har han devis ändrat syftesinriktningen. 

Analyserna av de fem texterna skrivna av Jens talar för att han är i 
en bemästrande fas. Han har under de tre terminerna som helhet 
utifrån explicit stöd skapat ett begränsat resonemang men visat på 
utveckling den sista terminen. Från att ha konstruerat texter med 
inslag av olika textaktiviteter utformar han i den sista analyserade en 
text på två nivåer, på överordnad nivå med en fullständig argu-
menterande sekvens. 

I intervjuerna med Jens har framgått att han tycker att sam-
hällskunskap är ganska enkelt. Han har lätt för att lära och har börjat 
koncentrera sig mer på ämnet under lektionerna. Det har gett honom 
en annorlunda syn på samhället numera, och han anser sig följa med 
bättre i vad som händer inom till exempel politik. Stödet från läraren 
för att utveckla kunskaper i ämnet uttrycker han med ”om man 
behöver hjälp så får man det. Det är bara att säga till”. Ansvaret på 
eleven ligger på att lära in och lärarens uppgift är främst att motivera. 
Om man behöver stöd för att kunna lära får man det. Språkliga 
funktioner behöver man inte undervisa om, då detta bland annat fram-
går utifrån skriftliga instruktioner som ges, menar Jens, och kom-
menterar att ”vi vet […] det är sådant som man vet […] analys är 
egna tankar. Man kollar ett ämne från olika vinklar […] Det står på 
papperet också”. Begrepp är viktiga att lära in. På prov måste elev-
erna kunna definiera dem, men då arbeten skrivs behövs de inte 
användas. 

Jens har varit ganska svag i samhällskunskap, men förmedlar en 
viss kännedom om ämnets tänkande och har vid sista skrivtillfället 
visat en utveckling. Dock har hans tidigare skrivna texter pekat på att 
en mer explicit undervisning förmodligen skulle ge honom en större 
kännedom om språkliga verktyg och mönster att strukturera skrivna 
texter. 

5.4.3 Mårten 
I analyserna av Mårtens skriftliga produktion den andra terminen 
framgår att han utifrån explicit stöd konstruerar resonemang som är 
knapphändiga. I terminens första uppgift, rapporten, organiserar han 
innehållet med både beskrivande och argumenterande inslag utifrån 
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en sökt beskrivande textaktivitet. Till den andra uppgiften, prov-
frågan, uttrycker Mårten endast ena ledet till två kontrasterande ut-
gångspunkter. Emellertid signalerar han och uttrycker i det andra 
delsvaret en eftersökt förklaring 

Likaså den tredje terminen är Mårtens resonemang knapphändiga. 
I hans provsvar konstrueras inget sammanhang utifrån den givna 
utgångspunkten, tesen. I projektarbetet, terminens andra uppgift, har 
Mårten i inledningen inte utformat några frågeställningar Han struk-
turerar avsnittet med beskrivande och argumenterande inslag, där 
dessa inte har något samband och han håller inte fokus texten igenom. 

Den fjärde terminen skapat Mårten ett något tydligare resonemang 
jämfört med tidigare terminer vid explicit stöd. I svaret till den 
efterfrågade analysen särskiljer han fem perspektiv, organiserar dem 
och utvecklar utifrån temat nästan alla med signalerade förklaringar, 
som dock inte fördjupas. I den andra uppgiften, projektansökan, ut-
nyttjar Mårten endast delvis stödet. En analys utformas; han uttrycker 
olika aspekter, men utvecklar endast lite perspektiven och organiserar 
inte konsekvent. 

De sex analyserade uppgiftslösningarna pekar på att Mårten är 
inne i en bemästrande process. Under de tre terminerna har han 
huvudsakligen konstruerat ett begränsat resonemang med explicit 
stöd, dock något klarare sista terminen. Som helhet har emellertid 
textaktiviteterna innehållit endast inslag av till exempel argumen-
tering, och de språkliga operationerna och ämnesanknutna begreppen 
han formulerar är inte särskilt utvecklade och även få. 

I intervjuerna säger Mårten att samhällskunskap generellt inte 
blivit ett svårare ämne under andra läsåret och han anser att han glider 
genom skolan. Emellertid har han utvecklats enormt och vet hur 
samhället fungerar. Detta beror på att han är aktiv på lektionerna, 
dock inte särskilt med hemuppgifter, och han betonar att ”det är 
jätteviktigt att man pratar med läraren […] det lär man sig mycket 
på, även om man inte fattar det direkt. Jag lär mig genom att höra 
och prata, alltså diskussioner”. Eleven har ansvar för sin egen in-
lärning, men läraren ska vara kompetent och kunna lära ut så att 
eleven utmanas. Språkliga funktioner har man inte tagit upp i sam-
hällskunskapsämnet, men i svenskämnet. Syftet med dessa språkliga 
funktioner kommenterar Mårten med att ”det är så samhället funkar, 
så du måste kunna ta dig fram” och påpekar att han själv är noga med 
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hur han använder språket. Begrepp försöker han lära in eftersom de 
ger ett seriöst intryck vid användandet. 

Mårten är aktiv på lektioner och muntligt ganska duktig i sam-
hällskunskap. Skriftligt presterar han betydligt sämre. En mer explicit 
undervisning skulle troligtvis stödja och stimulera honom att göra 
större framsteg i skriften. 

5.4.4 Wilma 
Analyserna av Wilmas skriftliga produktion den andra terminen visar 
att hon i huvudsak konstruerat visst resonemang då explicit stöd 
utgått. I terminens första uppgift, rapporten, blir argumenteringen 
ostrukturerad. I den andra uppgiften utformar hon enbart ena ledet, 
men i det andra delsvaret formulerar hon svar till båda efterfrågade 
leden samt signalerar förklaringen. 

I analyserna från den tredje terminen framgår att Wilma utifrån 
explicit stöd har byggt upp ett visst resonemang med delvis argu-
mentation, några ämnesanknutna begrepp samt några språkliga opera-
tioner. I projektarbetet, den andra uppgiften för terminen, utformar 
hon bland annat avsnittet till en argumenterande sekvens, men ut-
vecklar ingen diskussion.  

Analyserna av den fjärde terminens texter visar att Wilma precis 
som tidigare, byggt upp ett visst resonemang. I den andra uppgiften 
Wilma utför, projektansökan, använder hon inte stödet till uppgiften, 
utan utformar en text med en underrubrik som inte relaterar till upp-
giften, men som innehåller inslag av beskrivning och analys. 

Analyserna av Wilmas sex texter antyder att hon befinner sig i en 
bemästrande fas av de språkliga redskapen för att skapa sammanhang. 
Hon har under de tre terminerna huvudsakligen byggt upp ett visst 
resonemang med explicit stöd. De textaktiviteter hon strukturerat 
innehåller vid något enstaka tillfälle en fullständig sekvens. En del 
språkliga operationer och ämnesanknutna begrepp har formulerats. 

I intervjuerna säger Wilma att hon tycker att svårighetsgraden i 
ämnet har ökat i lagom takt samtidigt som ämnet blivit mer intressant. 
Stödet från läraren är betydelsefullt vid inlärning, tycker hon, men 
anser också att eleverna vid till exempel grupparbeten ”ska skaffa 
kunskaper själva. Då letar man efter information […]. Det fastnar då 
man arbetat för att hämta den”. Den hon skaffat har hon mycket 
användning av och den har utvecklats främst utifrån hennes egna 
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arbeten. Till dessa får de också mycket stöd om de behöver. Språkliga 
funktioner är inget de brukar behandla i undervisningen, men Wilma 
säger att ”analys och diskussion […] har vi ju med i alla uppsatser. 
Det fick vi lära oss i början av ettan hur man skriver en uppsats [---]. 
Jag skriver typ alla mina uppsatser efter samma mall”. Begrepp 
anser hon viktiga att lära in och försöker göra det. 

Wilma är normalpresterande i samhällskunskap. Hon uttrycker en 
viss egen drivkraft, men saknar som helhet en kunskap att utveckla 
texter. En tydlig fokus på en explicit undervisning skulle förmodligen 
stödja Wilma till att utveckla samhällsvetenskapliga resonemang. 

5.4.5 Emma 
I analyserna av Emmas skriftliga produktion den andra terminen 
framkommer att hon utifrån uppgifter där explicit stöd lämnats skapat 
ett utvecklat resonemang med en del ämnesanknutna begrepp samt 
signalerade språkliga operationer. I ett av svaren konstrueras en kun-
skapsstruktur. I terminens första uppgift, rapporten, bygger Emma 
bland annat upp en beskrivande sekvens, som innehåller klassificer-
ingar. Till svaret i den andra uppgiften, provfrågan, med jämförelse-
punkter signalerar och formulerar hon svar till båda leden men ut-
vecklar inte. 

Av analyserna från den tredje terminen framgår att Emma både i 
uppgifter med explicit stöd och med mindre uttalat stöd skapat tydliga 
sammanhang med en del ämnesanknutna begrepp och några marker-
ade språkliga operationer. Till den första uppgiften, provfrågan, for-
mulerar hon dock ett svar endast till det ena ledet av de två ut-
gångspunkterna och utvecklar det inte heller. I projektarbetet, den 
andra uppgiften, strukturerar hon avsnittet till en argumenterande 
sekvens, vari hon utvecklar en diskussion inför en del ämnesanknutna 
begrepp samt en signalerad tolkning respektive slutsats. Resultatet 
blir en kunskapsstruktur 

Den fjärde terminen har Emma utfört en uppgift att analysera. 
Terminens andra uppgift, projektarbetet, genomförde hon inte, då hon 
skulle representera Sida och fick andra uppgifter att utföra. Till den 
första uppgiften, provfrågan, organiserar hon med mindre uttalat stöd 
ett visst resonemang. 

De fem analyserade texterna av Emma indikerar att hon i huvud-
sak är i en bemästrande process. Under de tre terminerna har hon 
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främst med explicit stöd, men även med mindre uttalat stöd kon-
struerat resonemang av ojämn karaktär. Textaktiviteterna, som hon 
strukturerar, varierar från att endast ha inslag av några propositioner 
till att vara fullständiga. De språkliga operationerna och ämnes-
anknutna begreppen skiftar på liknande sätt, men utvecklas aldrig till 
en djupare nivå. 

I intervjuerna med Emma anser hon att samhällskunskap är ett 
krävande ämne med lite för höga krav, vilket samtidigt är bra. Hon är 
allmänt intresserad av samhällsfrågor och anser sig ha blivit mycket 
bättre på att analysera och argumentera Men de tidigare höga ambi-
tionerna hon haft på sig själv har hon trappat ned efter betygssamtal, 
då hon alltid befinner sig strax under ett MVG. Dock ser hon till att 
hänga med ordentligt på lektionerna fortfarande och menar att ett 
ansvarstagande för studierna är av stor vikt med tanke på framtiden. 
Under den fjärde terminen blev hon av läraren utsedd att vara med i 
en fiktiv SIDA-grupp, till vilken några duktiga elever blev utsedda. 
Detta har åter sporrat henne. Hon framhåller ”att det blir roligare när 
man får ett förtroende. Man vet att han litar på mig. Han tror att jag 
kan det här. Då vill man gärna bevisa att det faktiskt går”. Språkliga 
funktioner har de inte hållit på direkt med i undervisningen, men in-
direkt, menar Emma, genom att de i klassen ”har hållit på med käll-
kritik[…] vid tolkning av texter. På så sätt menar hon att de fått viss 
förståelse för hur tolkning kan konstrueras. Emma påpekar att hon 
själv är mycket intresserad av hur språket fungerar och hur hon kon-
struerar texter. Hon försöker också alltid lära in betydelsen av viktiga 
begrepp, och menar att läraren lägger vikt vid deras förståelse av 
begrepp. 

Emma är oftast duktig i samhällskunskap. Hon förmedlar att hon 
haft en drivkraft som kommit i obalans, men att hon återfått en hög 
ambitionsnivå sista terminen. En explicit undervisning skulle sanno-
likt ge henne bättre insikt om hur hon kan utveckla sitt skrivande av 
samhällsvetenskapliga texter. 

5.4.6 Klara 
Analyserna av Klaras skriftliga produktion den andra terminen visar 
att Klara både utifrån uppgifter med explicit stöd och mindre sådant 
skapat ganska omfattande resonemang; en kunskapsstruktur byggs 
upp till ena uppgiften. I den första uppgiften, rapporten, organiserar 
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Klara en beskrivande sekvens, där hon utvecklar ett resonemang med 
flera ämnesanknutna begrepp samt framhävd signalerad förklaring, 
slutsats och exemplifiering. Resultatet blir en kunskapsstruktur. I 
svaret till den andra uppgiften, provfrågan, signalerar och formulerar 
hon jämförelserna till de båda delfrågorna, men fördjupar inte. 

Den tredje terminen frigör sig Klara till viss del från det direkta 
explicita stödet. Hon bygger upp ganska omfattande resonemang med 
en hel del ämnesanknutna begrepp och framhävda språkliga opera-
tioner. En kunskapsstruktur utvecklas även denna termin. Till ter-
minens första uppgift, utformar hon en generell jämförelse och ut-
vecklar denna tillsammans med några ämnesanknutna begrepp till en 
kortare diskussion I projektarbetet, terminens andra uppgift, struk-
turerar Klara sitt skrivna avsnitt till en förklarande sekvens som bildar 
basen till de två följande argumenterande sekvenserna. Samtidigt låter 
hon dock inte frågeställningen bli problematiserad med en fördjupad 
diskussion som resultat. Delavsnittet bildar en kunskapsstruktur. 

Den fjärde terminen fortsätter Klara att självständigt skapa ganska 
omfattande och även delvis fördjupade resonemang med en hel del 
ämnesanknutna begrepp och några språkliga operationer, dock be-
hövs ett fortsatt stöd i uppgifter med nya inslag. I den första upp-
giften, provfrågan, utformar hon en kortare analys där hon delvis ut-
vecklar förklaringarna. I projektansökan, terminens andra uppgift, 
organiserar Klara avsnittet till en beskrivande sekvens med inslag av 
argumentering. Hon fördjupar de ämnesanknutna begreppen och mar-
kerar en slutsats men syftet, som inte getts explicit stöd till, formu-
leras diffust. 

Analyserna av de sex texterna Klara skrivit talar för att hon 
huvudsakligen nått en approprierande nivå. Dock är svaren till prov-
frågorna generellt kortfattande och i huvudsak inte så utvecklade. 
Hon har annars utifrån såväl explicit stöd som mindre grad av stöd 
konstruerat ganska omfattande resonemang. Under de tre terminerna 
har hon byggt upp följdriktiga textaktiviteter, som oftast innehåller ett 
utvecklat resonemang, ibland med framhävda signalerade språkliga 
operationer och en del ämnesanknutna begrepp. 

I intervjuerna menar Klara att samhällskunskapsämnet gradvis har 
blivit svårare, men inte alltför svårt. Hon har lätt för att lära och läg-
ger ned mycket tid på de skriftliga arbetena, men inte särskilt mycket 
på läsning inför proven. Att hålla på med de skriftliga arbetena ger 
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henne mycket kunskaper. Vid dessa värdesätter hon speciellt lärarens 
stöd ”med förslag […]. Han ger adresser till experter så man kan 
mejla folk och fråga”. Ansvaret för studierna måste annars främst 
ligga på eleven, men läraren kan stimulera och stödja med idéer om 
hur problem kan lösas i arbeten med skrivuppgifter. Klara har 
förändrats mycket utifrån de kunskaper hon fått i ämnet och menar att 
hon är en helt annan person idag. Språkliga funktioner har man inte 
tagit upp i undervisningen. Man får bara veta att till exempel en 
analys ska utföras. Hon angriper det med att bara skriva och berättar 
att ” jag har ju skrivit analyser […] det är ingen speciell mall […] 
jag bara skriver”. Det har oftast fungerat bra. Läraren använder 
många begrepp i undervisningen och förväntar sig att eleven lär in 
dem. Det är Klara noga med att göra. 

Klara är mycket duktig i samhällskunskap. Utifrån stimulans och 
visst stöd klarar hon oftast av att föra utvecklade resonemang. Emel-
lertid beskriver hon en bristande medvetenhet om hur samhälls-
vetenskapliga resonemang konstrueras. Inslag av mer explicit under-
visning skulle förmodligen ge Klara insikt om sådan konstruering och 
stödja henne att driva sin egen utveckling. 

5.5 Sammanfattning 
Jämförelseklassen har allmänt under de tre terminer studien pågått 
haft en lugn framtoning. De har huvudsakligen kommit i tid till 
undervisningen och samlat sig snabbt vid lärarens uppmaning. Elev-
erna har i undervisningen haft tillgång till datorer för att till exempel 
föra anteckningar, men en del elever har även använt datorn till att 
surfa på Internet, ett fenomen som har avtagit efterhand. Atmosfären i 
klassrummet har varit öppen, men en viss distans elever emellan och 
mellan lärare och elever har förekommit. 

Under de tre terminerna har klassen haft samma lärare. Han har 
aktivt arbetat för att förbättra elevens informationskompetens och har, 
som ett led i detta, samarbete med andra institutioner. Läraren har 
haft klassen i både samhällskunskap och i inriktningen för program-
met, samhällsjuridik. Undervisningen har organiserats på olika sätt, så 
att samhällskunskapsämnet inledningsvis bestått av genomgångar 
följt av olika fördjupande aktiviteter, medan samhällsjuridik inneburit 
mer av genomgångar med samtal. I samhällskunskap kan det till 
exempel vid genomgångar ha handlat om att göra perspektivbyten för 



     
151 

att studera hur olika länders statsskick fungerar; i samhällsjuridik har 
det ofta rört sig om definition av olika begrepp. Ett objektspråk har 
genomgående använts av läraren för att synliggöra ämnesinnehållen. 
Samtalen som förts vid kunskapsstruktureringar har sällan varit så 
dialogiska att läraren stöttat och på så sätt möjliggjort för eleven att 
vidareutveckla och fördjupa ett svar. Dessutom har dessa ämnes-
anknutna samtal generellt minskat successivt och övergått till att mer 
handla om hur olika arbeten ska ha organiserats. 

Skrivuppgifterna för de tre terminerna har varit varierande från 
provuppgifter till mer omfattande, att till exempel skriva rapporter. 
Provuppgifterna har genomgående inte stått i proportion till den rela-
tiva poängsättningen, där svaret varit av mer omfattande karaktär men 
endast getts några enstaka poäng. De mer omfattande uppgifterna har 
redan från början inneburit komplexa textaktiviteter, språkliga opera-
tioner och ämnesanknutna begrepp som aktivt har måst sökas av 
eleven; endast lite progression har skett i skrivuppgifterna. 

Den andra och tredje terminen har eleverna fått stöd i form av 
uttryckliga anvisningar för hur de ska lägga upp sina skrivuppgifter, 
medan eleverna den fjärde terminen främst fått mindre grad av uttalat 
stöd. Resultatet av de analyserade elevtexterna tyder på att de flesta 
elever är i en bemästrande fas med de språkliga redskapen för att kon-
struera resonemang. Eleverna har utifrån explicit stöd i skriv-
uppgifterna byggt upp en viss grad av samhällsvetenskapligt resone-
mang för en gymnasiediskurs. Några enstaka elever har även utifrån 
mindre uttalat stöd skapat sådana resonemang. 

Generellt har elevernas skrivande utvecklats över de tre termin-
erna. Här kan jag se flera orsaker, såsom att läraren allmänt ställt 
höga krav på eleverna, att eleverna allmänt varit motiverade att arbeta 
med de mer omfattande skrivuppgifterna och att dessa uppgifter inne-
hållit loggboksskrivande, handledarsamtal, både skriftlig och muntlig 
redovisning samt att eleverna här också arbetat med informations-
kompetens. Loggboksskrivande, handledarsamtal och arbete med in-
formationskompetens tvingar elever till reflektion. Att redovisning-
arna skett både muntligt och skriftligt har inneburit att eleverna fått 
bearbeta materialet vid två olika tillfällen. Alla dessa faktorer är 
sannolikt utvecklande för elevers skriftliga kompetens. 
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6 Jämförelse, undersökningsklass och 
jämförelseklass 

Med studien har min ambition varit att undersöka hur gymnasister 
utvecklas vad gäller strukturering av kunskaper med språket som 
redskap, då de får tillgång till en undervisning där metaspråk och 
objektspråk kombineras. Därför har jag i studien haft en undersök-
ningsklass, där lärarna fått vetskap om språkets betydelse för kun-
skapsstrukturering, och en jämförelseklass. Det stöd lärarna i under-
sökningsklassen har fått att genomföra en sådan undervisning har 
varit begränsad till några fysiska möten med alla tre lärarna. Därefter 
har de huvudsakligen varit hänvisade till en ämnesdidaktisk bok som 
behandlar en sådan undervisningsform och som jag försåg skolan 
med (se 3.1.1). I realiteten kom denna kunskap inte att betyda så 
mycket för lärarnas undervisning. 

6.1 Muntligt och skriftligt 
De två klasserna, undersökningsklassen och jämförelseklassen, har 
studerat på samma program, men gått två olika inriktningar. Under-
sökningsklassen har haft tre olika lärare, men deras sätt att organisera 
undervisningen har varit likartat. I undervisningen har de synliggjort 
sammanhang inom den samhällsvetenskapliga skoldiskursen för gym-
nasiet, främst genom att använda ett objektspråk. Vid enstaka till-
fällen har lärarna närmat sig att använda ett metaspråk som kombi-
nerats med objektspråk. Samtalen som har utspelat sig kan till exem-
pel ha gällt olika perspektiv att betrakta ett fenomen ur. Lärarna har 
ofta försökt stimulera till svar, men sällan till att eleven ska vidare-
utveckla det. Snarare har lärarna själva följt upp och vidareutvecklat 
elevens ofta korta svar med att synliggöra den kunskapsstruktur de 
velat åskådliggöra. Härigenom har man minskat elevens möjlighet att 
själv utveckla och fördjupa. 

Undervisningen i jämförelseklassen har haft en viss överensstäm-
melse med undersökningsklassen. I jämförelseklassen har läraren 
liksom lärarna i undersökningsklassen genomgående använt ett ob-
jektspråk och i samtal stimulerat eleven, men själv åskådliggjort tänk-
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andet för större sammanhang. En annan likhet i de båda klasserna är 
att de ämnesanknutna samtalen har minskat och de organisations-
anknutna gradvis ökat under den observerade tiden. 

En orsak till att undersökningsklassens lärare i undervisningen 
huvudsakligen inte använt mer inslag av metaspråk har sannolikt sin 
grund i att den information och handbok jag tillhandahållit de tre 
lärarna inte varit tillräcklig; lärarna tycks inte ha blivit övertygade om 
den utveckling av elevernas samhällsvetenskapliga resonemang en 
sådan undervisning skulle kunna medföra. En annan orsak har troligt-
vis sin förklaring i att en undervisning där objektspråk och metaspråk 
kombineras kan kännas obekväm, då den oftast inte ingår som ett 
naturligt inslag i undervisningssituationen. Att appropriera redskapet 
kan ta tid och kräver förmodligen såväl teoretisk insikt som praktiskt 
utnyttjande innan det kan användas som ett naturligt inslag i under-
visningen. 

Skrivuppgifterna generellt har skilt sig åt i undersökningsklassen 
och jämförelseklassen. De har varit av varierande slag i båda grupp-
erna, från att bestå av provuppgifter till att innehålla mera omfattande 
uppgifter. Men jämförelseklassen har redan initialt haft uppgifter av 
omfattande karaktär, som krävt komplexa textaktiviteter, språkliga 
operationer och ämnesanknutna begrepp som eleven fått uppsöka på 
egen hand. I dessa uppgifter har också ingått loggboksskrivande, 
handledarsamtal och muntlig redovisning samt anvisningar med tids-
plan och betygskriterier. Provuppgifterna i jämförelseklassen har där-
emot varit mindre kravfyllda, utan angivna betygskriterier och med 
en poängsättning som inte har stått i proportion till svarets omfatt-
ning. Dessa uppgifter har generellt besvarats i en begränsad om-
fattning i jämförelse med motsvarande uppgifter för undersöknings-
klassen samt även jämfört med skrivuppgifter av mer omfattande art 
eleverna i jämförelseklassen själva genomfört. Begränsningen har 
visat sig genom att elevernas svar som regel varit direkt beroende av 
uppgiftskontexten för att kunna förstås samt att eleverna avgett 
mycket kortfattade svar. Endast en begränsad progression har skett i 
jämförelseklassens skrivuppgifter. Stödet till eleverna i skrivuppgift-
erna har varit likartat under de tre terminerna. 

Till skillnad från jämförelseklassen har skrivuppgifterna för 
undersökningsklassen successivt blivit mer omfattande och stödet har 
gradvis avtagit. Provuppgifterna har nästan alltid åtföljts av betygs-
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kriterier, formulerade utifrån kursplanen, till exempel för MVG-nivå 
med dra egna slutsatser […] analyserar. Under fjärde terminen har 
undersökningsklassen haft önskemål om en undervisning i analys-
förfarandet. En sådan gavs vid några lektionstillfällen. Vid dessa har 
undervisningen haft inslag av metaspråklig karaktär. 

Lärarens stöd till eleverna i skrivuppgifterna för respektive klass 
har således varit av skiftande karaktär. Emellertid har detta inte gällt 
för de uppgifter eller deluppgifter som ingått i min analys. Mitt urval 
har präglats av strävan att få likartade uppgifter som sträckt sig till 
MVG-nivå. Stödet har där varit av samma karaktär över de tre ter-
minerna, mer eller mindre uttalat (se 4.4 och 4.5). Ett stöd som gene-
rellt inte uppmärksammats i undervisningen är elevens insikt i de 
kompetenser, det vill säga språkliga krav, som samhällskunskaps-
ämnet vilar på för att synliggöra sammanhang i ämnet. Detta har gällt 
strukturering av textaktiviteter, innebörd och signalering av språkliga 
operationer och hur ämnesanknutna begrepp konstrueras samt hur 
dessa tre faktorer relaterar till varandra. 

6.2 Skillnader i elevprestation 
Vid en jämförelse av elevprestationer generellt mellan klasserna har 
inte någon markant skillnad visat sig. Undervisning i undersöknings-
klassen med ett ökat inslag av metaspråk har endast skett vid några få 
tillfällen. Det kan förklara den uteblivna skillnaden mellan elevtext-
analyserna i de båda klasserna. I stället har det traditionella objekt-
språket använts av lärarna i undervisningssituationen. Elevernas för-
kunskaper i undersökningsklassen har motsvarat de i jämförelse-
klassen, på samma sätt som lärarstödet i de analyserade uppgifterna. 
Skillnaderna framträder framför allt mellan eleverna och inte mellan 
klasserna. Vid explicit stöd bygger de flesta elever upp någon form av 
resonemang för gymnasiets samhällskunskapsdiskurs, men vid mind-
re uttalat stöd konstruerar endast ett fåtal sådana resonemang. Man 
kan därför gruppera och jämföra eleverna utifrån hur de presterat, det 
vill säga oavsett om fokuseleven tillhört undersökningsklassen eller 
jämförelseklassen. 

Med hänsyn till hela gruppen pekar analysresultaten av den skrift-
liga produktionen på att Mikaela i sin kunskapsprocess har befunnit 
sig på ett imiterande stadium. Vid explicit stöd har hon skapat ett 
knapphändigt resonemang över de tre terminerna. Hon har oftast 
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byggt upp texter innehållande fragment av olika textaktiviteter, i vilka 
hon uttrycker några få ämnesanknutna begrepp och outvecklade 
språkliga operationer. Imitationen har kommit till uttryck vid till 
exempel formulering av förklaring, då formler upprepats utan att ett 
riktigt resonemang leds vidare. Då stödet har blivit mindre uttalat 
kopierar hon även en hel del från till exempel övningsmaterial och 
uttrycker huvudsakligen mycket lite av eget resonemang. 

Analyserna av Fredriks, Agnes, Jens och Mårtens texter indikerar 
att de är i en bemästrande fas. Utifrån ett explicit stöd i uppgifterna 
bygger de i likhet med Mikaela ofta upp ett knapphändigt resone-
mang, men har också konstruerat något tydligare, förvisso begränsat 
resonemang, främst då andra texter funnits som stöd, även då stödet i 
uppgiften varit mindre uttalat. Agnes, Jens och Mårtens svar på prov-
frågor har till skillnad från Fredriks genomgående varit beroende av 
uppgiftskontexten för att förstås. De har alla huvudsakligen struk-
turerat texterna till att ha fragment av de textaktiviteter som efter-
frågats och någon enstaka gång till att vara mer utvecklade, ha inslag 
av en sökt sekvens. De språkliga operationerna och ämnesanknutna 
begreppen har precis som för Mikaela varit outvecklade respektive få, 
men till skillnad från henne har de frigjort sig från vad andra formu-
lerat. 

Analysresultaten av Vendelas och Wilmas texter över de tre ter-
minerna tyder på att de nått längre i sina processer i bemästrande av 
kunskaper än Fredrik, Agnes, Jens och Mårten. Vendela och Wilma 
har då explicit stöd utgått huvudsakligen presterat texter som visat på 
ett visst resonemang, men då stödet varit mindre har resonemanget 
varit begränsat. Dock utformar Vendela en kunskapsstruktur den 
andra terminen, även om texten inte löper helt friktionsfritt. Vendela 
har skilt sig från Wilma genom att hon strukturerat sina texter tyd-
ligare, har konstruerat fler fullständiga eller nästan fullständiga 
sekvenser av olika textaktiviteter. Wilmas svar på provuppgifter är 
dessutom genomgående under de tre terminerna beroende av upp-
giftskontexten för att förstås. Men de ämnesanknutna begreppen som 
infogats i textaktiviteterna för de båda är få eller ibland relativt få och 
de språkliga operationerna oftast outvecklade. 

Analyserna av Roberts, Alices och Emmas texter visar på ett 
ojämnt reslutat, men antyder huvudsakligen att de befinner sig på 
relativt hög nivå i en bemästrande fas. De skapar utifrån explicit stöd 
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och ibland även vid mindre uttalat stöd generellt relativt utvecklat 
resonemang, men har alla i någon eller några av sina texter byggt upp 
begränsade resonemang. För både Alice och Emma har detta gällt 
främst i provsvar. De sekvenser av olika textaktiviteter de utformar är 
vanligtvis fullständiga alternativt nästan fullständiga, men exempel 
finns också på sådana som enbart innehåller inslag. Robert konstru-
erar nästan genomgående fullständiga sekvenser, medan Emma 
endast har inslag i provsvar och Alice varierar från att ha inslag till 
text uppbyggd på två nivåer innehållande sekvenser som är mer eller 
mindre fullständiga. De språkliga operationerna som infogats har 
växlat från att vara outvecklade till att vid några få tillfällen vara 
relativt långt utvecklade samt de ämnesanknutna begreppen från att 
vara ett fåtal till att vid några gånger vara många. Vid några enstaka 
tillfällen har de tre eleverna konstruerat kunskapsstrukturer, Robert 
den andra och fjärde terminen, Alice den tredje och fjärde samt 
Emma den andra och tredje.  

Analysresultaten av Carls och Klaras texter slutligen har talat för 
att de ofta uppnått ett approprierande stadium i sina kunskaps-
processer. De har upprepade gånger konstruerat omfattande resone-
mang, utifrån såväl explicit som mindre uttalat stöd. Carl har varje 
termin skapat kunskapsstrukturer, medan Klara framför allt inte gjort 
det till provuppgifterna. I sina texter har de vanligtvis strukturerat 
flera huvudsakligen fullständiga sekvenser, varierande textaktiviteter 
sammanlänkande linjärt eller inbäddat. De språkliga operationerna 
som inrymts har ofta varit långt utvecklade och även signalerade med 
framhävda markörer samt de ämnesanknutna begreppen generellt 
relativt många. Men Carl och Klara visar också exempel på att de inte 
alltid har presterat bra om stödet varit mindre alternativt implicit. 

En undervisning som innehåller metaspråkliga inslag skulle 
sannolikt medföra en utveckling av samtliga elevers samhällsveten-
skapliga resonemang. Utifrån metaspråkets explicita karaktär, vilket 
medför att det kan variera i grad för att optimalt stödja eleven i den 
närmaste utvecklingszonen, stimuleras elevers kognitiva process med 
en språklig konfrontation. För elever som helhet innebär detta en 
skärpning av deras språkliga kompetens, vilket skapar bättre för-
ståelse för samhällsvetenskapliga resonemang och att de mer tydligt 
kan konstruera sina texter. För svagare elever i ämnet blir det meta-
språkliga stödet till en början troligtvis främst fruktbart i form av 
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praktisk betydelse, att konstruera tydligare resonemang. För starkare 
elever kan stödet bli av såväl praktisk som teoretisk betydelse, en 
kunskap att påverka sitt eget textskapande. 

6.3 Intervjuerna: elevernas egen syn på språket i 
samhällskunskapsämnet 
Då sättet att hantera undervisningen i undersökningsklassen och jäm-
förelseklassen har blivit i stort sett detsamma, har även den väntade 
resultatskillnaden mellan klasserna utifrån svaren på intervjufrågorna 
uteblivit. Frågorna har handlat om språkets betydelse för att organi-
sera kunskaper. De har efterhand alltmer styrts in på den ambition jag 
haft med undersökningen. Hur kan ett specifikt lärarstöd i form av ett 
ökat inslag av metaspråk i undervisningen inverka på eleverna att 
utveckla begrepp och resonemang, muntligt och skriftligt (se även 
3.2.4)? 

I intervjuerna med Mikaela har framkommit att hon uppfattat sam-
hällskunskapsämnet som mer avancerat allt eftersom. Hon upplever 
inte att stödet i undervisningen varit tillräcklig och hon förmedlar inte 
att hon kan hantera språkliga operationer och ämnesanknutna 
begrepp. Det sätt varpå hon uttrycker sig om språkhandlingen disku-
tera tyder också på att hon har mycket lite insikt i att hantera per-
spektivering i sitt skrivande. 

Intervjuerna med Fredrik, Agnes, Jens och Mårten visar att 
Fredrik och Agnes upplever ämnet som efter hand allt svårare och de 
framför en vilja om mer stöd, medan Jens och Mårten menar att 
svårighetsgraden inte ökat. Ingen av dem förmedlar en förståelse av 
hur kopplingen språkliga operationer och ämnesanknutna begrepp 
hanteras eller hur de relaterar till varandra. Emellertid uttrycker 
Mårten att man i svenskämnet behandlat sådana språkhandlingar. 

Vendela och Wilma säger i intervjuerna att deras ansträngningar 
för att prestera i ämnet har ökat en hel del respektive ökat i jämn takt. 
De formulerar ingen önskan om mer stöd i undervisningen, utan tycks 
snarare ställa ett krav på sig själva att klara av nivån. Båda förmedlar 
en omedvetenhet om kopplingen mellan språkliga operationer och 
ämnesanknutna begrepp. Det gör de även i sin strukturering av texter, 
där de säger sig använda samma slags mall till olika texter. 
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I intervjuerna med Robert, Alice och Emma menar de att ämnet 
innebär krav, men att de har motivationen och säkerhet att möta detta. 
Deras tankar om språkliga operationer och ämnesanknutna begrepp 
indikerar en reflekterande hållning till dem. Dock tyder inte reflek-
tionerna på en medvetenhet om förhållandet mellan dem och insikt i 
hantering av dem. 

I de genomförda intervjuerna med Carl och Klara framträder skill-
nader. Carl visar generellt tecken på en metakognitiv kunskap, vilket 
inte framkommer i intervjuerna med Klara. Carl problematiserar till 
exempel hur man kan se på svårighetsgraden i ämnet jämfört med 
Klara, som konstaterar en viss ökad grad av svårighet att lära vart-
efter. Båda uttrycker dock en säkerhet och motivation i sina relationer 
till ämnet. Carls metakognitiva kunskap tydliggörs vidare i strategier, 
initiativ och reflektioner över den språkliga operationen analys och 
ämnesanknutna begrepp. Klara förmedlar inte en sådan förståelse. 
Ingen av dem formulerar däremot en insikt i förhållandet mellan 
språkliga operationer och ämnesanknutna begrepp. 

I en jämförelse med vad eleverna uttrycker i intervjuerna och 
deras skrivande blir det tydligt att de elever som generellt för mer 
utvecklade samhällsvetenskapliga resonemang, det vill säga Robert, 
Alice, Emma, Klara och Carl, också reflekterar mer uttalat. Emeller-
tid är resultatet inte helt entydigt då det gäller Klara. Mellan de båda 
språkhandlingar dessa elever uppvisar, det vill säga att föra utveck-
lade resonemang och att reflektera mer uttalat, råder troligtvis ett 
symbiotiskt förhållande. Att föra utvecklade resonemang stimuleras 
förmodligen av uppgifter som kräver mycket reflektion, liksom ett 
uttalat reflekterande i ett ämne skapar mer omfattande resonemang. 
Varifrån eleverna, som i intervjuerna reflekterat, fått sin förmåga är 
svårt att besvara. I jämförelseklassen har eleverna fått flera undervis-
ningsmoment där reflektion har ingått, till exempel loggboksskriv-
ande. Undersökningsklassen har inte erhållit liknande inslag. Dock 
har det inte framkommit någon skillnad mellan klasserna ur denna 
synpunkt. 
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7 Sammanfattande diskussion 

I min forskningsansats har jag utgått från en kvalitativ metod, med en 
ambition att skapa förståelse för de miljöer som undersökts. Inrikt-
ningen har varit etnografisk på så sätt att elevernas och lärarnas hand-
lingar studerats i de reella miljöerna under en längre tid. Studien är 
ämnesanknuten. Jag har undersökt två praktiker, med föresatsen att 
kombinera klassrumspraxis med textanalys. 

Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare och elever i 
två gymnasieklasser hanterar samhällskunskapsdiskursen i tal och 
skrift under tre terminer. De forskningsfrågor som ställts (se 1.3) har 
främst handlat om två aspekter i en lärandeprocess, elevens förståelse 
och möjligheten att utveckla kunskaper. De två första avsnitten i slut-
diskussionen behandlar dessa två aspekter. Därpå följer metoddiskus-
sion och en diskussion om didaktiska konsekvenser. 

7.1 Förståelse av samhällskunskapsdiskursen 
Analysen av den muntliga praktiken i de båda klasserna, undersök-
ningsklass och jämförelseklass, visar att undervisningen i huvudsak 
inte är dialogisk. Lärarna själva skapar och synliggör kunskaps-
strukturerna, och elevernas bidrag i samtalen är korta inflikanden av 
detaljerad kunskap. Samtalen har därför sällan varit så dialogiska att 
lärarna har stöttat eleverna till att utveckla sina svar. Uppbyggnaden 
av samtalen har genom de korta elevsvaren haft en viss likhet med 
den kritiserade IRF-strukturen (Nystrand 1997). Emellertid innehåller 
flera av de analyserade samtalen en positiv bedömning av elev-
responsen, vilket är en av de faktorer som man funnit vara betydelse-
full då läraren bygger vidare på elevens bidrag (Nystrand & Gamoran 
1991, Dysthe 1996, Nystrand 1997). Bekräftelse av elevens svar kan 
skapa stimulans och motivation att engagera sig samt bidra till ett 
befrämjande inlärningsklimat, om det sker med viss nyansering och 
måttlighet (jfr Løkensgard 2001). 

Att appropriera de strukturella mönstren i olika skolämnens dis-
kurser, till exempel den samhällsvetenskapliga, kan innebära stora ut-
maningar för eleven. Enström (2004) refererar undersökningar av 
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strategier för hur läraren med metaspråk i undervisningen kan med-
vetandegöra eleven om den språkliga aspekten av ett ämne. Men 
också en organiserad undervisning, där de språkliga kraven för ämnet 
lyfts fram, har visat sig vara en fruktbar väg till skolframgång (Bailey 
m.fl. 2004, Kramer-Dahl m.fl. 2007). Ges inte möjligheter att an-
vända det ämnesrelaterade språkbruket försvåras elevens utveckling i 
ämnet (Lindberg & Sandwall 2006, Lim Falk 2008). Vidare kan de 
kommunikativa strategier läraren använder vara nyckeln och det som 
avgör hur eleven utläser de språkliga mönstren och lär sig konstruera 
ny kunskap. I lärares samtal med elever fann Bailey m.fl. (2004, 
2007) stor variation i hur de utkrävde verbalisering från eleverna i att 
utveckla sina svar, till exempel i graden att insistera på mer utvecklad 
tolkning. I min undersökning har elevernas verbalisering bland annat 
visat sig i den skriftliga produktionen, där gemensamma provupp-
gifter som efterfrågat språkliga operationer, såsom förklaring eller 
slutsats, getts mycket liten poäng för ett utvecklat svar. Detta har 
medfört att eleverna inte stimulerats att verbalisera svaret i någon 
större omfattning. 

De flesta samtal som jag analyserat bygger på orsaksresonemang 
och perspektivbyten, oftast på abstrakt nivå. En institutionell miljö 
som skolan hanterar huvudsakligen lärandeprocessen i riktningen från 
det abstrakta och generella till det mer konkreta och specifika (Vygot-
skij 1999, Säljö 2000, 2005) Att som elev bidra med mer utvecklade 
responser inom kunskapsområden, med mer avancerade uppbyggda 
strukturer som de är på väg att kontrollera, innebär sannolikt för de 
flesta elever en alltför stor utmaning. Utmaningen för läraren bör i 
stället vara att strukturera en undervisning som går i motsatt riktning. 
I Kramer-Dahl m.fl. (2007) påvisas hur eleven kan utveckla kun-
skaper genom att i början av arbetet med ett ämnesområde få vara 
deltagare i ett vardagligt samtal, där ett reellt problem inom undervis-
ningstemat tas upp. Lärarens uppgift i detta blir att stödja och stimu-
lera eleven att transformera den existerande kunskapen till att skapa 
ny, med hjälp av till exempel hypoteser eller förklaringar. 

Ett överraskande analysresultat från det ljudinspelade materialet 
av de båda muntliga praktikerna är att de ämnesanknutna samtalen 
har minskat allt eftersom under de tre terminerna till att övergå till 
mer organisationsanknutna. Dessa samtal har då till exempel kunnat 
handla om hur ett inlämningsarbete ska genomföras. Liknande obser-
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vationer har presenterats från grundskolans verksamhet (Vinterek 
2006, Granström 2007). Analysresultatets utfall har sannolikt berör-
ing med de skrivningar om individualisering som finns i läroplanerna. 
I Lpf (94:13) formuleras detta bland annat att ”Elevernas ansvar för 
att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl 
innehåll som former ska vara viktiga principer i utbildningen.”. I Lpf 
ges ingen ytterligare styrning hur detta ska hanteras. Inriktningen om 
ansvar och elevinflytande kan dock medföra att eleven alltmer får ta 
hand om den egna kunskapsutvecklingen, vilket troligtvis resulterar i 
en ökad produktion av skriftliga arbeten. I min undersökning fram-
kommer att jämförelseklassens elever redan på ett tidigt stadium 
måste kunna hantera olika språkliga redskap i skrivuppgifter av 
fördjupande karaktär. Eleverna har till exempel inte fått något klart 
skriftligt stöd att strukturera en diskussion och inte heller stöd med 
förståelse för den relation som råder mellan resultat och slutdiskus-
sion. I stödet till den avslutande diskussionen har de endast fått 
instruktionen att tolka, jämföra och dra slutsatser, språkhandlingar 
som eleverna dessutom själva ansvarat att skaffa förståelse för. I 
intervjuer med fokuseleverna i klassen finns uttalanden som visar att 
eleverna inte över lag har den insikt i de språkliga funktionerna, det 
vill säga språkliga operationer och textaktiviteter, som krävs. Sam-
tidigt anser sig eleverna emellertid lära mycket från att utföra för-
djupningsarbeten. Flera av eleverna, även i undersökningsklassen, 
uttrycker ett stort intresse för sådana uppgifter. Mycket lite av pro-
gression har funnits i jämförelseklassens skrivuppgifter. I intervju 
med läraren framkommer dock både långsiktliga intentioner med 
undervisningen och ett mycket stort engagemang. Elever behöver ut-
maningar, men också stöd i förhållande till uppgifternas stigande 
svårighetsgrad. Att detta är fallet framgår av Nilssons (2002) under-
sökning om hur högstadieelever skriver forskningsrapporter. Eleverna 
visade sig ha svårigheter att producera ny kunskap och de flesta 
elever utvecklade mycket lite av förståelse; texterna blev i stället ett 
reproducerande av kunskap. Eleverna hade inte förmåga att hantera 
språkliga operationer, såsom att göra jämförelse, och fick heller inget 
stöd till detta i undervisningen. 

Analysen av den skriftliga praktiken visar att övervägande delen 
av eleverna i undersökningsklassen och jämförelseklassen vid explicit 
stöd i skrivuppgifterna bygger upp ett visst resonemang i sina skrivna 
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texter. Ett fåtal elever skapar ett sådant resonemang även vid mindre 
uttalat stöd. Utfallet talar för att de flesta elever nått en bemästrande 
fas i att använda språkliga redskap för att strukturera en samhälls-
vetenskaplig diskurs och några få har nått en approprierande fas. De 
få elever som har approprierat redskapen för den samhällsveten-
skapliga diskursen tycks även ha likartad attityd till lärande. I inter-
vjuerna framkommer ett reflekterat tänkande och för en av dem även 
ett metakognitivt. De har även uttryckt ett ansvarstagande i studierna. 
I de båda klasserna finns också några elever som nästan saknar red-
skap för att skapa resonerande texter. I andra studier (t ex.af Geijer-
stam 2006) visas hur dessa elever befrämjas i sin utveckling av att 
muntliga aktiviteter föregår skriftliga. 

Vidare har eleverna under de tre terminerna i huvudsak utvecklats 
i den takt progressionen i de analyserade uppgifterna haft. Ett antag-
ande är därmed att eleverna generellt fortsätter utvecklas i samma takt 
de två terminer som återstår av deras gymnasieutbildning, om den 
fortskrider på samma sätt. Det skulle innebära att de flesta elever ut-
vecklas till en bemästrande nivå och endast några få till en appro-
prierande. Möjligt är dock att en socialiseringsprocess skulle medföra 
att fler av eleverna skulle kunna nå en approprierande nivå. Om det 
inte sker blir den målformulering som uttrycks i programmålen för 
samhällsvetenskapliga programmet (se 1.2) långt ifrån realiserad. 
Flera orsaker kan tänkas, såsom att eleven inte fått tillräckligt stöd i 
den närmaste utvecklingszonen, att eleven inte erhållit insikt i 
redskapen eller att eleven inte är motiverad. Oftast är det sannolikt en 
kombination av flera faktorer. De elever som utvecklat lite reso-
nemang i sina texter ger i intervjuer uttryck för ett behov av mer stöd 
samt en osäkerhet i ämnet, vilket sannolikt medför att motivationen 
sjunker. Emellertid framkommer i analyserna samt i intervjuerna att 
de flesta elever saknar en klar förståelse för innebörden i de språkliga 
funktionerna, vilka de blir bedömda utifrån. I intervjuerna framträder 
också att eleverna inte får ett ändamålsenligt stöd för mediering av de 
ämnesanknutna begreppen, med en möjlighet till förståelse i kopp-
lingen mellan ämnets abstrakta värld och den reella världen. De två 
kompetenserna språkliga funktioner och ämnesanknutna begrepp är 
de centrala inslagen i ett resonemang. Frånvaron av ett resonemang i 
gymnasisters texter har varit ett känt fenomen sedan en längre tid. En 
tidig undersökning som visar detta är Nyströms (2000), där hennes 
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stora material av gymnasietexter i stället främst bestod av fakta-
uppräkningar. Westman (2009) har utifrån sin undersökning funnit, 
också den utförd på gymnasiet, ett ensidigt reproducerande av texter 
som trolig förklaring till att eleverna inte utvecklat ett kvalitativt 
skrivsätt. I Blåsjös (2004) studie inom de akademiska ämnena 
nationalekonomi och historia framkommer att studenterna har svårig-
heter att tillägna sig de medierande redskap som krävs i de olika 
ämnena, kritiskt resonemang i historia och logiska resonemang i 
nationalekonomi. Lärarna är medvetna om ämnets tänkande, men har 
svårigheter att explicitgöra detta för studenterna. 

7.2 Möjligheter att utveckla kunskaper 
Att språket har en central roll vid konstruktion av kunskaper är ett 
väletablerat faktum. Språkliga krav, kompetenser, har som en följd av 
denna etablerade kunskap skrivits in i olika skolämnens kursmål och 
betygskriterier. I kursplanen för samhällskunskap A och B på sam-
hällsvetarprogrammet beskrivs språkliga redskap, som eleven ska ges 
möjlighet att mediera. Om redskapet medieras fullt ut uppnår indi-
viden en approprierande nivå och kan använda redskapet obehindrat; 
individen ges handlingsutrymme att ta itu med nya utmaningar. I 
medieringsprocessen får eleven träning att hantera kunskapsstrukturer 
i den muntliga och skriftliga praktiken och kan efterhand skapa allt-
mer omfattande resonemang. Vidare finns i programmålen en strävan 
mot att eleven ska medvetandegöras om språkets roll för att kon-
struera kunskaper, vilket kan leda till insikt om abstraktionsnivåer 
och det kritiska tänkandet. 

En ambition jag haft med denna undersökning har varit att studera 
hur en undervisning där metaspråk och objektspråk kombinerats kan 
främja elevens utveckling inom ämnet. För att kunna utvärdera resul-
tatet har jag analyserat ett antal texter från den skriftliga praktiken i 
en undersökningsklass och en jämförelseklass. Resultatet har visat att 
eleverna i undersökningsklassen i sina texter inte har utvecklat mer 
avancerade resonemang än jämförelseklassen. Det kan mycket väl 
bero på att jag i stort sett misslyckades med att få berörda lärare att 
använda metaspråk. Analyserna av ett antal lektioner i den muntliga 
praktiken visar att undersökningsklassens lärare, i likhet med jäm-
förelseklassens lärare, främst använt ett objektspråk då de synliggjort 
kunskapsstrukturer i ämnet, inte en kombination av objektspråk och 
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metaspråk. Lärarna har dessutom inte varit särskilt dialogiska. Ingen 
egentlig skillnad mellan lärarna för de två klasserna har därmed 
kunnat konstateras, mer än att lärarna för undersökningsklassen vid 
ett fåtal tillfällen haft lektioner med inslag av metaspråk. Slutsatsen i 
studien blir således att eleverna i undersökningsklassen huvudsak-
ligen inte erhållit en undervisning där metaspråk och objektspråk 
kombinerats, och där ett alltmer omfattande inslag av metaspråk 
skulle kunnat stödja elever i olika grad utifrån deras behov att till 
exempel erhålla en klar förståelse av innebörden i de olika språkliga 
funktionerna. 

Allmänt konstaterar jag att lärarna i undersökningsklassen gene-
rellt har uppvisat en positiv attityd till undersökningen och ett stort 
engagemang i den egna undervisningssituationen. En bidragande för-
klaring till ett tydligt negativt resultat kan vara att tre lärare engager-
ades i undersökningen. Den första läraren har haft en förförståelse 
och kanske ett något större engagemang med anledning av att det var 
han som tackade ja till medverkan och att resultatet utifrån den aspek-
ten skulle kunna blivit mer positivt. I situationen ligger trots allt att de 
två följande lärarna mer eller mindre tvingades acceptera en med-
verkan i undersökningen. I intervjuer har lärarna gett sina reflektioner 
om reskapen som studerats. Det framkommer att man på skolan 
tillsammans organiserat en databas för de olika språkliga kraven till 
de olika kurserna i ämnet samhällskunskap, men att man inte gemen-
samt definierat dessa kompetenser. Vidare framkommer en åsikt att 
kompetenserna tar tid att införliva och att det främst handlar om 
mognad för eleven. Slutligen framkommer en attityd att alltför stora 
krav på eleverna att behärska många ämnesanknutna begrepp kan bli 
ett hinder för elevens inlärning samt att språkliga operationer är svårt 
för elever att förstå. De två sistnämnda reflektionerna kring red-
skapen, som kommer från de två senare lärarna, tyder på att lärarna 
allmänt inte fått full insikt i språkets betydelse för att utveckla kun-
skaper. En huvudsaklig förklaring till det generella negativa resultatet 
är sannolikt att ingen av de tre lärarna approprierat redskapet objekt-
språk-metaspråk samt att de inte visat på klar medvetenhet om de två 
kunskapsdimensionerna, abstraktionsnivån och det kritiska tänkandet, 
att kunna stödja eleverna till mer avancerade och strukturerade reso-
nemang. Ett effektivare explicit stöd till lärare att hantera analys-
redskapen skulle antagligen ge dem, och därigenom eleverna, en 
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djupare insikt i strukturering av textaktiviteter, innebörd och signa-
lering av språkliga operationer, konstruktion av ämnesanknutna be-
grepp samt hur dessa tre redskap relaterar till varandra. Förutom 
denna insikt med en höjd inlärningskapacitet som följd torde även 
positiva effekter på undervisningsklimatet kunna uppnås, som att 
eleverna kan stimulera varandra till kunskap. 

7.3 Metoddiskussion 
De analytiska redskapen textaktiviteter, språkliga operationer, ämnes-
anknutna begrepp, kunskapsstrukturer, analys av lektionssamtal samt 
objektspråk–metaspråk har använts för att synliggöra de sammanhang 
som skapats, muntligt och skriftligt, och hur dessa organiserats. Det 
är inte helt okomplicerat att hålla isär de olika analysredskapen. Det 
kan till exempel vara svårt att avgöra vad som bildar en fullständig 
eller ofullständig textaktivitet. Likaså kan det vara svårt att avgöra när 
det föreligger en kunskapsstruktur eller bara en serie språkliga opera-
tioner eller endast några delvis utvecklade ämnesanknutna begrepp. 
Ett problem vid analys av textaktiviteter som Ledin (2000) tar upp är 
betydelsen av att skilja formen från funktionen, vilket i teorin är 
enkelt men i praktiken kan vara mer problematiskt. Då det framför 
allt varit problem att särskilja förklarande sekvenser från argumen-
terande har jag använt den språkliga signalen värdering som markör 
för en argumenterande sekvens. Förutom ovanstående komplikationer 
har i huvudsak mina analysredskap fungerat tillfredsställande. 

En annan svårighet har varit att det inte gått att särskilja bristande 
kunskaper från bristande motivation hos eleven. Vidare har jag inte 
gjort någon åtskillnad mellan skrivuppgifter utförda i eller utanför 
skolan. För någon enstaka elev har resultaten här skiljts åt. 

Då jag har valt att begränsa till enbart auditiva inspelningar har 
inte den enskilde eleven kunnat identifieras. Detta har medfört be-
gränsning i att studera den enskilde elevens verbala utvecklings-
process. Ett mer omfattande inspelningsmaterial för att erhålla en klar 
representation i materialet av varje fokuselev, skulle resultatmässigt 
inte ha tillfört studien särskilt mycket mer. 
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7.4 Didaktiska konsekvenser 
I den förändring av samhället som nu sker efterfrågas alltmer spe-
cialiserad kunskap (jfr Edling 2006). En konsekvens av detta är att 
den språkliga abstraktionsnivån höjs i många sammanhang. En annan 
är att tertiära artefakter blivit alltmer centrala i inlärningssamman-
hang.5 Individen måste i allt större utsträckning utveckla strategier 
och kommunikativa färdigheter till hjälp för att förstå strukturen i 
olika innehåll och för att kunna bedöma vad som är relevant och av 
betydelse (Säljö 2005). Vygotskij, Bakhtin och Halliday har på olika 
sätt pekat på vilka konsekvenser det får för utbildningen. Medan 
Vygotskij betonat det tänkande som finns inbyggt i språket samt 
framhållit vikten av aktiva, kunniga och strukturerade lärare i under-
visningssituationen, har Bakthin framhävt dialogens betydelse i inlär-
ningssituationen och behovet av aktiva elever i klass-samtalen. Halli-
day har framhållit språkets funktionalitet och vikten för individen att 
bli medveten om hur man med olika språkliga val kan uppnå effek-
tivitet i sättet att uttrycka sig. 

Dessa kunskaper tycks emellertid ha lite förankring i skolans 
ämnesundervisning. En möjlig förklaring kan vara att mycket litet av 
forskningsresultat når skolan för en diskussion. Relevanta forsknings-
resultat borde kontinuerligt diskuteras och problematiseras i ämnes-
konferenser. Min erfarenhet är att ämnesutvecklande samtal har min-
skat kraftigt och knappt existerar, att den prioritering av samman-
komster som skett under en längre period inom skolan handlar om 
fortbildning inom IKT, såsom lärplattformar och smart boards. Dessa 
fortbildningar tenderar att bli enbart tekniska, utan att problematisera 
innehållet utifrån en undervisningssituation. Ur ett ämnesutvecklande 
perspektiv är situationen en form av negativ spiral. 

Mina analysresultat av elevernas texter talar för att det distanser-
ade skolspråket inte utvecklas naturligt, utan ställer krav på medvetna 
och systematiska undervisningsinsatser från läraren. Resultaten tyder 
dessutom på att lärarna behöver stöd och stimulans för att appropriera 
relevant forskning om språkets inverkan på lärandeprocessen och hur 
en sådan kan omsättas i praktiken. En betydande faktor för att kunna 
genomföra såväl ett genomtänkt lärarskap som ledarskap handlar 

                                                      
5 Bauman (2001) diskuterar detta i artikeln Utbildning: under, för och trots post-
moderniteten. 
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sannolikt om att stärka och utveckla lärarens yrkesspråk, där språk-
liga operationer är viktiga redskap. I de vardagliga situationerna är 
språkliga operationer självklara och omedvetna, och förblir detta ofta 
för läraren i en undervisningssituation. Emellertid gäller inte detta för 
alla elever, vilka i stället behöver såväl definitionen av de språkliga 
operationerna som konkretiserande exempel på dessa för att ges 
möjlighet till ökad insikt. Det är viktigt att läraren blir medveten om 
företeelsen och förstår den skillnad som finns mellan vardagsspråk 
och yrkesspråk. Med vardagsspråket kan läraren förmedla konkreta 
upplevelser i arbetet; med yrkesspråket, det vill säga med huvud-
sakligt stöd av språkliga operationer, kan läraren dessutom jämföra, 
byta perspektiv, framlägga hypotes et cetera. Läraren kan på så sätt 
distansera sig för att reflektera över praktiken (jfr. Colnerud & 
Granström 2002). 

Med inslag av metaspråk i praktiken kan även elevers språkliga 
medvetenhet öka. Centralt i detta sammanhang är att yrkesspråket ska 
kännas bekvämt för läraren att nyttja så att det obehindrat kan an-
vändas i undervisningssituationen. Det torde generellt för lärare kräva 
såväl fortbildning som fortlöpande konkret tillämpning, muntligt och 
skriftligt, i verksamheten utanför undervisningssituationen. Sådana 
situationer kan gälla fortbildning, som läraren följer upp med skrift-
liga reflektioner, och diskussionsforum, där aktuell ämnesforskning 
kopplas till styrdokument. En förutsättning för ett professionellt utfört 
arbete handlar om att kunna resonera, reflektera och problematisera 
verksamheten, vilket för läraren kräver medvetenhet om redskap som 
språkliga operationer och ämnesanknutna begrepp samt ett kommu-
nikationssätt som rymmer metaspråk. En frekvent användning av 
metaspråkliga inslag i undervisningen kan stödja eleven till ökad 
språklig medvetenhet och ett mer reflekterande språk. Dessutom 
skulle ett stärkt och utvecklat yrkesspråk kunna skapa bättre förutsätt-
ning för förståelsen av abstraktionsnivå och kritiska tänkanden samt i 
förlängningen bistå läraren i att stödja eleven att konstruera mer avan-
cerade samhällsvetenskapliga resonemang. 

Genom att stärka och utveckla yrkesspråket kan lärandeprocessen 
således bedrivas mer medvetet och därmed mer systematiserat. Likt 
Kramer-Dahl m.fl. (2007) anser jag att undervisning bör bedrivas ut-
ifrån ett helhetsperspektiv, ett kontinuum mellan det kontextbundna 
och det dekontextualiserade (jfr Cummins 2001). Den modell de 
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använder, där undervisningen som helhet ses utifrån ett kontinuum 
mellan det kontextbundna talet och det dekontextualiserade skrivna 
språket samt däremellan det förberedda talet, ger läraren en struktur 
för hur undervisningen av olika arbetsområden kan byggas upp. Ur 
mitt perspektiv utmanar modellen läraren att utforma en undervisning 
som med fokus på språket blir både konkret och abstrakt. I stället för 
att som brukligt är i undervisningssituationen utgå från det generella 
tvingas läraren strukturera en undervisning som går i motsatt riktning, 
att starta i en reell verklighet med ett problem inom ett undervisnings-
tema. Jag anser att det föreberedda talet är av stor vikt, dels för 
läraren att i föreläsningsform synliggöra kunskapsstrukturer, dels för 
eleverna att i muntliga redovisningar inta en roll som tvingar dem in i 
en approprieringsprocess genom positionen att konstruera kunskaps-
strukturer som ska förstås av andra. I skrivskedet, då eleverna utveck-
lat såväl ett ämnesspråk som ett kunskapsinnehåll för temat, får 
eleven slutligen ytterligare möjlighet att befästa sina kunskaper. Dock 
ställs eleven också inför nya utmaningar, specifika för ett diskursivt 
skrivande, såsom att göra texten explicit, kontextoberoende och struk-
turerad, allt med hänsyn till texttyp. De språkliga operationerna 
menar jag är ett redskap, som då eleven medierat detta, blir ett stöd 
tillsammans med textaktiviteter i strukturerandet av diskursiva texter. 

Kramer-Dahl m.fl. pekar i sin undersökning även på några aspek-
ter de använt för att utveckla ett klassrumssamtal. Dessa har likheter 
med några av de språkliga redskapen jag utnyttjar i analysen. En 
sådan är intellektuell kvalitet avsedd att främja djupare förståelse, till 
exempel att utföra analys och syntes. Likhet finns med mitt redskap 
språkliga operationer, men jag har dessutom definierat operationerna 
då elever endast har lite insikt i begreppens innebörd. Vidare används 
explicit undervisning för att tydliggöra till exempel strategier. Likhet 
finns med mitt redskap objektspråk–metaspråk, med funktion att för-
utom synliggöra kunskap även medvetandegöra den. Ytterligare en 
aspekt nyttjas i den nämnda undersökningen, länkning av tidigare 
kunskaper. Den handlar om hur läraren också svarar för att stödja 
eleven till att koppla sina tidigare kunskaper med nya, genom till 
exempel en jämförelse. Ett liknande resonemang för Blåsjö (2007, 
2009) utifrån sina undersökningar. Alla dessa aspekter talar för att 
inte enbart lärarskapet i en praktik är av betydelse utan även att ledar-
skapet är det. 
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