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Muntlig kommunikation 
under en lektion om energikällor i årskurs 5
Abstract
There are alarming signals of a decreasing interest in science among students and, according to rese-
arch, one reason for this development is the exclusion of the students’ experiences and thoughts in 
the teaching process.  This article presents a study of oral communication patterns during a lesson on 
energy sources in year five in a Swedish primary school. The teaching sequence is analysed with both 
quantitative and qualitative methods to make evident the use of question – answer patterns, roles, 
and genres. The teacher creates a dialogue, using both everyday and academic language to explain 
complicated concepts, and allowing plenty of time for the students’ contributions. The students are 
also given opportunities to internalise the scientific language by means of demanding roles and gen-
res. By including writing elements this wholly oral lesson would have provided even greater learning 
opportunities. 

Inledning
Intresset för skolans naturvetenskapliga ämnen anses i många länder vara oroande lågt, och enligt 
George (2000) tycks fysikämnet drabbas mer än exempelvis biologi av elevernas vikande intresse. 
Situationen i Sverige beskrivs på liknande sätt i en utvärderingsrapport från Skolverket (2003). Fors-
kningsresultat tyder på att det finns flera orsaker till denna situation. Exempelvis Jidesjö (2012) visar 
att ungdomar inte saknar intresse för naturvetenskap utan att det snarare är undervisningen som 
inte förmår möta elevers förväntningar. Elevers influenser och erfarenheter utanför skolan tycks, 
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enligt Jidesjö, inte nämnvärt påverka lärarens val av ämnesinnehåll, vilket medför att eleverna kan 
uppleva att naturvetenskapen inte ligger i linje med vad de vill lära sig mer om. Samma resultat 
angående lärarens val av innehåll har framkommit hos Engström (2011) när det gäller exempelvis 
energiundervisning inom fysikämnet. Det är således viktigt vad undervisningen behandlar, men även 
hur eleverna engageras under lektionerna; enligt Matthews (2004) och Howe och Stubbs (2003) är 
det betydelsefullt att elevers känslor involveras i undervisningen och att utrymme och klassrumskli-
mat tillåter dem att komma till uttryck, bland annat genom möjlighet att ställa frågor. Elever kan dock 
uppleva att naturvetenskap omges av en mystik som ger intrycket att naturvetenskap inte är till för 
alla elever utan för endast ett fåtal med en särskild talang. En sådan effekt kan också vara språkligt 
betingad då naturvetenskapen kräver behärskande av en särskild typ av språkanvändning, i synner-
het i skrift, men också i tal (se t.ex. Lemke, 1990). 

I föreliggande artikel analyseras den muntliga kommunikationen under en lektion om energi. Ma-
terialet insamlades inom ramen för ett EU-projekt, S-TEAM (Science Teacher Education Advanced 
Methods) med fokus på ”inquiry-based science teaching/learning”. Projektet pågick åren 2010–2012 
med 25 deltagande länder (se S-TEAM, 2012).  

Den svenska delen av projektet inriktades mot ”dialogic inquiry-based science teaching/learning”. 
Därmed ges ett perspektiv på naturvetenskaplig skolundervisning som grundas i lärarens medveten-
het om hur olika sätt att kommunicera i klassrummet blir avgörande för elevers möjlighet att ta till sig 
det naturvetenskapliga undervisningsinnehållet och göra det till sitt eget.  Fyra lärarutbildare samar-
betade med fem intresserade lärare i naturorienterande ämnen (NO) i grundskolans årskurser 5–9. 
Tillsammans med lärarna genomförde lärarutbildarna workshops, som inspirerade de deltagande 
lärarna till att planera och genomföra undervisningssekvenser och sedan utvärdera dem. Lärarnas 
lektioner videofilmades vid minst två tillfällen, valda av dem själva som exempel på ”best practice-
situationer”, som diskuterades vid workshops. 

Den lektion som här analyseras är ett resultat av den första inspelningen hos läraren Petra, som är ut-
bildad lärare, dock inte i naturvetenskap. I klassen går 16 elever, varav ungefär hälften är flerspråkiga. 
Lektionen, som har en tredelad struktur, behandlar olika energikällor och består av ett inledande 
samtal i helklass som återkopplar till den film eleverna tidigare sett, Skurt – om el (EON Utbildnings-
material, 2009). Därefter får eleverna individuellt läsa högt några rader ur miljöpärmen Jag, mina 
val & miljön Läsår 09/10 (Martinsson, 2009) och klassen besvarar frågor som läsningen aktuali-
serar. Slutligen genomförs en argumentationsövning, där eleverna väljer att stödja den energikälla de 
tror på inför framtiden och där argument från filmen och miljöboken kan användas. 

Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka den muntliga kommunikationen mellan lärare och elever under 
en lektion i fysik om olika energikällor i en klass i årskurs fem. Syftet konkretiseras i följande forsk- 
ningsfrågor:

• Hur tillåter läraren att eleverna bidrar muntligt i lektionen?
• Vilket innehåll har elevernas yttranden och hur anknyter dessa till fysikämnet?
• Hur bemöter läraren elevernas yttranden och hur följs de upp? 
• Hur stödjer läraren utvecklingen av fysikens ämnesspråk?

Teori
Språkets betydelse för lärande i alla ämnen framhävs i den didaktiska forskningen, liksom andra so-
ciokulturella faktorer såsom exempelvis elevernas möjligheter till delaktighet och inflytande. I detta 
sammanhang är begreppet dialog centralt. Den teoretiker som främst förknippas med dialog, såväl 
muntlig som skriftlig, är den ryske litteraturteoretikern och språkfilosofen Bakhtin (1986). Det bak-
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htinska dialogbegreppet innebär inte enbart en muntlig aktivitet mellan två personer, vilket synlig-
görs i Dysthes tolkning (1996, 1999) av Bakhtin. Dialog kan, enligt Dysthe, skapas mellan personer, 
muntligt eller skriftligt, i t.ex. lärarens samspel med enskilda elever eller i muntligt samspel mellan 
elever i gruppdiskussioner eller helklassamtal. Dialog innebär i vår tolkning att mening och förståelse 
skapas i interaktion, det vill säga ett utbyte av tankar som kan, men inte nödvändigtvis, leda till en 
samsyn. Däremot kan deltagarna i dialogen genom sin respons bidra till förståelse. Också debatt eller 
diskussion är enligt denna tolkning en form av dialog. Eleverna gör något med de fakta de lärt sig; 
de gör ämnet till sitt och ges möjlighet att argumentera. Lärare och elever kan också gå i dialog med 
olika texter, inte minst med hjälp av skrivande (Norberg Brorsson, 2007) då eleverna exempelvis får 
skriva kommentarer och frågor om textens innehåll. Att i skrift få sätta ord på tankar rymmer stora 
lärpotentialer. I vår artikel utgörs texterna av en film om olika energikällor och tillhörande häfte. 

Skolans språkbruk skiljer sig i flera avseenden från vardagsspråket. Bakhtin (1986) skiljer på primär- 
och sekundärdiskurs, vilket motsvarar det Vygotsky (1978) kallar spontant, vardagligt språk re-
spektive vetenskapligt språk. Primärdiskursens vardagliga språk lär sig barnet utan ansträngning i 
hemmet och tillsammans med vänner. Det behandlar ofta närliggande och konkreta frågor. Den mer 
vetenskapliga sekundärdiskursen, skolspråket, som till stor del lärs i skolan och används i skolans 
olika ämnen, innehåller vetenskapliga begrepp och behandlar områden som ofta inte ingår i elev-
ens vardag. Utvecklingen och behärskningen av skolspråket kräver, till skillnad från vardagsspråket, 
medveten träning och ansträngning. 

Vissa elever kommer från hem med studietradition och de får därmed en del av skolspråket, lik-
som vana att argumentera och diskutera redan i hemmiljön, medan andra inte växer upp under i 
språkligt hänseende lika gynnsamma förhållanden. Behärskandet av skolspråket är en viktig faktor 
för skolframgång, men det är inte ovanligt att denna typ av språkanvändning vållar elever problem. 
Enligt Wellington och Osborne (2001) gäller detta i hög grad NO-ämnena, vars språk och textbruk, i 
undervisning och läroböcker, uppvisar en rad specifika drag; exempelvis är ämnesspecifika ord ofta 
förekommande och över huvud taget är språket tekniskt, distanserat, objektivt och förtätat. Även en 
del vanliga ord kan skapa problem då de har en betydelse i vardagen och en annan i NO-ämnena, 
exempelvis kraft, värme och energi. Den ämnesspecifika språkanvändningen kan upplevas som svår-
tillgänglig av elever generellt, men för elever med ett begränsat ordförråd, exempelvis många flersprå-
kiga elever eller elever från studieovana hem, oavsett om de studerar på sitt första eller andraspråk, 
kan läsningen i NO-läroböcker och användningen av stoffet i argumentation innebära en särskild ut-
maning (se t.ex. Reichenberg, 2000; Edling, 2006; Enghag, 2012). För att stötta eleverna måste lära-
ren aktivt arbeta med elevers utveckling av det naturvetenskapliga språket och kunna föreställa sig 
vilka svårigheter det kan erbjuda eleverna (Nygård Larsson, 2011). Utmärkt tillfälle till utveckling av 
fysikens ämnesspråk erbjuds vid argumentation. Denna genre ställer stora krav på elevernas språk- 
användning, bland annat genom att eleverna måste formulera argument som bygger på både fakta 
och teoretisk kunskap (Wellington & Osborne, 2001).

En av de forskare som undersökt den naturvetenskapliga språkanvändningen under lektionerna är 
Lemke (1990), som betonar vikten av att eleverna dels får lyssna till den som redan behärskar det na-
turvetenskapliga språket, dels själva får använda det för många olika syften såsom exempelvis att ar-
gumentera, utvärdera och beskriva såväl muntligt som skriftligt. Enligt Lemke är det dock inte vanligt 
att eleverna får lära sig hur man uttrycker sig naturvetenskapligt. I stället, menar han, är mycket av 
det som är typiskt för naturvetares sätt att uttrycka sig implicit och förklaras sällan explicit av läraren. 
Detta utgör en del i den makt läraren har att bland annat avgöra vad som är korrekt.     

Klassrumskommunikationen kan ta sig olika uttryck och i större eller mindre grad uppmuntra till an-
vändning av det naturvetenskapliga språk som Lemke (1990) avser. Vanlig i undervisningssamman-
hang är IRF-strukturen (Initiering, Respons och Feedback). Läraren initierar ofta samtalet genom att 
ställa en fråga (som hen vet svaret på) till eleven som svarar, varpå läraren evaluerar svaret och bedö-
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mer om det är rätt eller fel. I denna typ av kommunikation, som ofta används för kunskapskontroll, 
dominerar läraren samtalet. Men feedback kan också ges i form av uppföljning som kan innebära att 
läraren inte bedömer svaret som rätt eller fel, utan att svaret i stället införlivas i det fortsatta samtalet 
(se t.ex. Sinclair & Coulthard, 1975; Mehan, 1979). Respons på elevers yttranden är av stor vikt och 
ger stöd för elevens utveckling, framhåller exempelvis Black, Harrison, Lee, Marshall och William 
(2003) och Dysthe (2003). Enligt Aukrust (2003) visar forskning att IRF-strukturen medför att elev-
erna ofta inte involveras i utvecklande samtal, medan annan forskning framhåller att en uppföljning, 
som inkluderar elevens respons och även deras frågor, innehåller lärpotentialer och att därmed IRF-
strukturen kan vara positiv för lärandet. Den asymmetri i kommunikationen mellan lärare och elever 
som är vanlig i klassrum, blir då inte lika tydlig. Wedin (2008) konstaterar i sin forskning att även 
monolog, i betydelsen att få möjlighet att ensam formulera sig i längre sammanhängande yttranden, 
är viktig. Den förbereder eleverna för den mer vetenskapliga språkanvändningen i skolan i högre grad 
än vad IRF-strukturen vanligen medger. Vår tolkning av begreppet dialog utesluter således inte att 
elever får yttra sig i form av monolog för exempelvis redogörelse av komplicerade samband. 

Viktigt för lärandet tycks även lärarens autentiska frågor vara, det vill säga frågor utan givna svar 
(t.ex. Dysthe, 1996), men också elevers frågor är en väsentlig grund för undervisning. Det konstaterar 
flera forskare, exempelvis Gibson och Chase (2002). Genom elevernas frågor kan läraren få insikt i 
deras liv utanför skolan och därigenom lättare kunna föra samman lektionsinnehållets ofta abstrakta 
resonemang med elevernas konkreta erfarenheter. I en studie visar Chin, Brown och Bruce (2002) att 
elevers frågor spelar en viktig roll i naturvetenskap och att de också ger ett meningsfullt lärande. De 
delar in elevers frågor i två kategorier:

• Frågor som uttrycker (för)undran. Detta ställer krav på att läraren skapar möjligheter och ett 
tillåtande klassrumsklimat. I sådana miljöer vågar flera elever haka på och ställa nya frågor som 
kan utgöra grunden för undervisningen i naturvetenskap. 

• Frågor som gäller naturvetenskapliga procedurer. Dessa kan ofta kopplas till en uppgift som 
eleverna ska genomföra och som eleverna behöver få svar på för att komma vidare.

Material och metod 
Materialet består av en videofilmad 60 minuter lång fysiklektion i årskurs 5 hos läraren Petra. Video-
inspelningen genomfördes med en kamera på ett stativ som större delen av tiden stod på samma plats 
i klassrummet, men kameran kunde riktas mot läraren eller i viss mån mot den elev som för tillfället 
hade ordet. Det tycks som om eleverna inte stördes av kameran då det av filmen tydligt framgår att de 
inte vänder sig om för att se var kameran befinner sig eller på andra sätt visar medvetenhet om den. 
Denna inspelningsteknik medförde dock att ljudkvaliteten inte medger tolkning av alla yttranden. Det 
är också i vissa avsnitt svårt att avgöra vilken elev som talar, vilket gäller speciellt i de fall då eleven 
har ryggen mot kameran, och vi har därför inte kunnat följa specifika elever genom analysen.

Den videofilmade lektionen har transkriberats på en detaljnivå som möjliggör forskning med utgångs-
punkt i syfte och forskningsfrågor. Det innebär till övervägande del en relativt grov transkription som 
oftast följer talet såsom det framgår på filmen och exempelvis omtagningar, tvekan, upprepningar 
och språkliga misstag redigeras inte bort. Däremot används skriftspråksvarianter för stavningen trots 
att talspråk återges, dock med vissa undantag som exempelvis sån, dom, som inte kan betraktas som 
störande vid läsning. För att yttrandena ska kunna förstås används vanliga interpunktionstecken. 
Ohörbart tal markeras med XXX. Raderna i transkriberingen numreras löpande för varje enskilt ex-
empel; första raden i respektive exempel har således alltid radnummer ett.

Analysmetoder
Analys av den språkliga interaktionen i klassrummet utgår från ett schema utformat av Anward 
(1983). Det avser språkutveckling under längre tid, men vi menar att det även tillåter analys av en 
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lektion, då det tydliggör vilka sociala situationer undervisningen innehåller och vilka krav som ställs. 
Vi skulle ha kunnat använda oss av exempelvis den modell för det naturvetenskapliga samtalet i 
klassrummet som utvecklats av Mortimer och Scott (2003) där samtalet studeras i dimensionerna 
interaktion/icke-interaktion samt auktoritativ (monologisk)/dialogisk. Modellen medger dock inte 
studiet av genre och vi har därför valt att använda Anwards analysschema. 

Anward (1983) urskiljer tre språkliga genrer (se nedan) som används i en omedelbar eller medelbar 
situation. Med omedelbar situation avses en situation som deltagarna befinner sig i gemensamt och 
med tillgång till samma information. I en medelbar situation, däremot, delar deltagarna inte en ge-
mensam situation, vilket medför att den som har ordet måste förmedla tillräckligt med information 
om situationen för att övriga deltagare ska kunna förstå och uppfatta den på rätt sätt. Den medelbara 
situationen ställer således högre krav på mottagaranpassning. Gränserna mellan de tre genrerna är 
inte alltid tydliga då genrer kan blandas i samma samtal. Anward förklarar genrerna enligt följande:

1. Ingripanden och kommentarer
a Yttrandena handlar om den omedelbara situationen.
b Bakgrunden till ämnet för ett yttrande ges enbart av deltagarnas förkunskaper.

Ingripanden påverkar aspekter av verksamheten. Kommentarer identifierar eller värderar aspekter 
av situationen som är den bakgrund som gör ämnet förståeligt. Men situationen kan också innebära 
något som inte är ”här och nu” och som den muntliga verksamheten inte ingår i. Om denna situation 
är okänd för de språkliga deltagarna måste den som redogör för den göra den förståelig.  

2. Berättelser
a Yttrandena handlar om en medelbar situation. Deltagarna identifierar sig med situationens hu-
vudpersoner.
b Bakgrunden till ämnet för ett yttrande ges både av omgivande text och av deltagarnas för-
kunskaper.

Berättelsen är den enklaste typen av text och den är framgångsrik om den är medryckande och får lyss- 
narna att leva sig in i den. Den mest grundläggande typen av berättelse är jag-berättelsen, där jag är 
huvudpersonen. Även du-, vi- och man-berättelser ingår i denna kategori och medför att respektive 
deltagare ska kunna identifiera sig med övriga deltagare. Mer avancerad är en berättelse som handlar 
om någon annan. 

3. Framställningar
a Yttrandena handlar om en medelbar situation. Deltagarna identifierar sig inte med någon av de 
beskrivna personerna.
b Bakgrunden till ämnet för ett yttrande ges enbart av en omgivande text. 

Framställningar är den mest avancerade typen av text. De bygger inte på identifikation och den be-
skrivna situationen objektifieras. Det texten behandlar betraktas i ett utifrånperspektiv och den infor-
mation som behövs ska ges via texten och inte bygga på deltagarnas kunskap.

Anward (1983) tar även upp fyra typer av språkliga verksamheter och tre typer av roller enligt föl-
jande: 

1. Styrd dialog är vanlig i lärarstyrd undervisning, där eleven tillåts yttra sig genom att besvara 
lärarens frågor. Eleven fungerar då som övrig deltagare i relation till läraren som är den enda som 
får tala utan att begära ordet. Läraren har också tolkningsföreträde och är den som avgör vad som 
är rätt, rimligt eller relevant.

2. Fri dialog finns i informella samtal mellan personer som är (i stort sett) jämlikar. Alla kan här ta 
ordet och också ge det till någon. Ingen har tolkningsföreträde eller vetorätt. Alla fungerar således 
som deltagare. 

3. Styrd monolog är en språklig verksamhet som återfinns i exempelvis debatter och sammanträden. 
Den som leder denna verksamhet, ordföranden, ska fördela ordet och reglera ämnena men tilldela 
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de övriga deltagarna så mycket taltid som möjligt. Ordförande är den ende som kan ge ordet till 
någon och också själv ta ordet. Ingen har tolkningsföreträde eller vetorätt. 

4. Fri monolog är en språklig verksamhet där talaren själv är ende deltagare, solitär.

I tabell 1 återges i förkortat skick Hultmans tolkning (1989) av Anwards schema.

Tabell 1. Roller och genrer enligt Anward (1983) och Hultman (1989) (vår kursivering och gråmar-
kering).

Övrig deltagare i

styrd dialog

Deltagare i

fri dialog

Övrig deltagare 

i

styrd monolog

Solitär i

fri monolog

Ingripande,

kommentar

Vi styr inte den 

verbala eller icke 

verbala aktiviteten,

någon annan gör det.

Vi är t.ex. 

”hantlangare”.

Utspelas mellan 

jämlikar, t.ex. 

makar som lagar 

middag 

tillsammans. 

T.ex. demonstrera 

hur en apparat 

fungerar, fungera 

som konferens-

sekreterare

Demonstrera hur 

något utförs. Kan 

ha stöd av den 

konkreta 

situationen.

Berättelse På uppmaning återge 

ett händelseförlopp. 

Någon annan 

bestämmer vad som 

är relevant.

Jämlikar berättar 

t.ex. 

semesterminnen 

för varandra.

Redovisa sina 

erfarenheter från 

t.ex. studiebesök.

Hålla föredrag om 

t.ex. en resa.

Framställning Svara på frågor om 

mål/medel, 

orsak/verkan, 

likheter/olikheter, 

fördelar/nackdelar

Skulle kunna vara 

en diskussion 

mellan kolleger 

om ett gemensamt 

problem.

Delta i diskussion 

med förberedda och 

genomtänkta 

inlägg. Att vara 

intervjuoffer.

Ge en föreläsning

 
Enligt Anward (1983) är det främst de kursiverade rollerna respektive genrerna i tabell 1 som är ak-
tuella för elever att tillägna sig i skolan, medan de roller/genrer som dessutom är gråmarkerade är de 
som ställer högst krav och som förutsätter att man kan kommunicera kunskaper som är oberoende av 
personliga erfarenheter och ofta generella och abstrakta. Denna typ av kommunikation är okänd för 
många elever, i synnerhet för dem som kommer från studieovana miljöer. Dessutom är ofta kraven på 
kommunikationen okända och reglerna dolda (Anward, 1983). 

Utöver analysen enligt Anwards schema, analyseras med hjälp av transkriptionen även hur lärare och 
elever använder vardagliga och vetenskapliga ord med anknytning till energifrågor, liksom inom 
vilka av ordfälten känsloord, naturvetenskapliga och ekonomiska ord som elevernas argument, i den 
senare delen av lektionen, formuleras. Att studera elevernas argumentation utifrån val av betydelse-
bärande ord, utgör givetvis ingen djupare analys, men kan ändå ge en bild av inom vilken sfär elev-
ernas argument befinner sig (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Orden anges i den form eleverna 
använder dem och ordklasser blandas.
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Analys
Genomgående i analysens exempel betecknas läraren Petra med P och eleverna med E. Om det är 
flera elever som talar anges det med en siffra efter E, alltså E1, E2 etc. 

Fördelning av roller, språkliga verksamheter och genrer
Petra är ensam aktör endast då hon ger instruktioner och dessa upptar sammantaget 4–5 minuter av 
lektionen. I alla övriga aktiviteter är såväl läraren som eleverna involverade. I tabell 2 analyseras för-
delning av roller, språkliga verksamheter och genrer under lektionen. De olika rutorna har av oss för-
setts med nummer för att vi lättare ska kunna hänvisa till dem i texten. I sex av rutorna hänvisas till 
de exempel på samtal som presenteras i analysen. Övriga sex rutor aktualiseras inte under lektionen 
och är därför tomma i tabell 2. 

Tabell 2. Fördelning av roller, språkliga verksamheter och genrer under den inspelade lektionen.

Övrig deltagare i

styrd dialog

Deltagare i

fri dialog

Övrig deltagare i

styrd monolog

Solitär i

fri monolog

Ingripande/

kommentar

1. 13 frågor från läraren (P)

om org. av lektionen och 

frågor utifrån lärarens 

intresse för elevers inlägg. P.

styr fördelningen av ordet.

Ex. 1

4. 7. 10.

Berättelse 2. E. återger berättelse från 

filmen om någon som varit 

utan el i 11 dagar.

5. E. berättar om 

sina hemländer  

och erfarenheter 

från vardagslivet. 

Spontana initiativ.  

Ex. 6

8. 11.

Framställning 3. P. ställer 37 frågor. E. ska 

redogöra för något från 

filmen eller från 

högläsningen. Ex. 2 och 3

Elever ställer 12 frågor till 

P. som inte kan besvara alla. 

Ex. 4 och 5

6. E. tar initiativ, 

t.ex. om 

datorsladd (talar 

främst med P)

E. talar med 

varandra om olja, 

gas,

rättvisemärkt, kol.

Ex. 7

9. E. argumenterar 

för sina valda 

energislag. Får 

frågor från P. och 

klassen som de 

måste besvara. 

Övergår ibland till 

deltagare i fri 

dialog, 

framställning.

Ex. 8

12.
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Den omedelbara situationen utgörs av filmen om Skurt som samtliga deltagare i samtalet tidigare 
sett. Filmen i sig behandlar något som är komplicerat, olika energikällor, och som endast i ringa ut-
sträckning ingår i elevernas vardagsliv även om de är energikonsumenter i sin roll som samhällsmed-
borgare. Ämnet energikällor kan således sägas utgöra en medelbar, och därmed krävande, situation.   

Eleverna får rollen som övrig deltagare i styrd dialog (tabell 2, rutorna 1–3), vilket innebär att lära-
ren har mandatet att fördela ordet, men som vi ska se tar även eleverna initiativ. Samtliga tre genrer 
aktualiseras här. Exemplen i ruta 1, ingripande/kommentar, finns främst i lektionens senare del då 
eleverna argumenterar i grupp. Petra styr samtalet då hon organiserar momentet, vilket framgår av 
exempel 1:

Exempel 1 Övrig deltagare i styrd dialog/Ingripande/kommentar

1. P: Vilka var det som inte hade valt?
2. E: Jag.
3. P:  Maja, känner du för något som de har redovisat?
4. E: Nej.
5. P: Nej, det är svårt. Joel då?
6. E: Vindkraft.  

I ett fall (ruta 2, genren berättelse) ber Petra en elev berätta om ett långvarigt elavbrott. Det är inte en 
självupplevd situation som eleven återger, men ändå något som engagerar eleverna.  

I ruta 3, genren framställning, återfinns de 37 frågor från Petra som anknyter till i första hand filmen 
och högläsningen. Alla de 37 frågorna kräver svar på frågor om exempelvis mål/medel och orsak/
verkan. Det är frågor av IRF-karaktär där Petra vet svaren (exempel 2).  

Exempel 2 Övrig deltagare i styrd dialog/Framställning

1.P: Vattenkraft då, var det dyrt eller billigt?
2.E1: Billigt.
3.P: Och det kan vi förnya. Det kommer nytt. Nån som kommer ihåg  
4. varför det kommer nytt hela tiden?
5.E2: Solen värmer upp molnen så att det regnar och snöar
6.P: Solen värmer upp 
7.E2: vatten efter det regnat
8.P: Solen värmer upp vattnet som stiger upp så det blir           
9.  regnmoln, så det regnar ner, så blir det … det är därför vi får            
10.  vatten hela tiden.
 
Flera av frågorna öppnar för längre redogörande svar från eleverna, något som ofta innebär problem 
för dem, som i exempel 3:

Exempel 3 Övrig deltagare i styrd dialog/Framställning

1. P:  Hur får man el av vattenkraft?
2. E:  Den stora vita
3. P: Vad heter den? Kommer du ihåg?
4. E: Man leder in vatten i en snurrsak XXX (Här följer en lång utläggning som inte är möjlig att  
 följa.)

Muntlig kommunikation under en lektion om energikällor i årskurs 5
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Exempel 3 skulle eventuellt också kunnat kategoriseras som övrig deltagare i styrd monolog med 
tanke på yttrandets längd. I ruta 3 ryms även frågor från eleverna till Petra, totalt tolv frågor, men 
Petra kan inte besvara alla. I exempel 4 får Petra en fråga om fjärrvärme. 

Exempel 4 Övrig deltagare i styrd dialog/Framställning

1. E1: Hur gör man fjärrvärme? Är den miljömärkt?
2. P: Jag vet faktiskt inte det. Det får vi ta reda på.
3. E2: Finns miljömärkt fjärrvärme?  
4. P: Vi har ju fjärrvärme i vårt hus där jag bor men miljömärkt 
5.  fjärrvärme, jag vet inte hur vanligt det är. 

Eleverna är vetgiriga och andra frågor som Petra inte kan svara på gäller hur man får el av vinden, 
om det är dinosaurierna som gett fossila bränslen, vad torv, fotogen och solceller är och om vad som 
händer om radioaktiva ämnen läcker ut. ”Vaddå, sprängs det?”, säger en elev. Petra svarar ärligt 
”Jag vet inte” på dessa frågor och till slut säger hon: ”Det är så många saker vi måste ta reda på 
här.” Därefter skriver hon ner frågorna och eleverna hjälper henne att få med alla. Eleverna reagerar 
inte på att Petra inte har de ”rätta” svaren. I den kommunikation som följde direkt efter exempel 4 
ställde en elev en fråga om solceller som också den blev obesvarad. Så småningom övergick samtalet 
till uppladdningsbara batterier. Petra återvänder inte specifikt till elevernas frågor längre fram under 
lektionen, och huruvida frågorna senare behandlades framgår inte av vårt material. Eleverna svarar 
samfällt i slutet av lektionen att de lärt sig mycket ”om hur man får el, vind och sånt”. 

I rutorna 1–3 har eleverna rollen som övrig deltagare i styrd dialog, men ibland förändras denna roll 
då elevernas nyfikenhet och vetgirighet tar över. I exempel 5 nedan accepterar eller observerar elev-
erna inte Petras signal om att samtalet ska övergå till kärnkraft utan vill få ytterligare kunskap om hur 
vindkraften fungerar. För tydlighets skull kursiveras elevyttringar om vindkraft, medan Petras försök 
att styra in samtalet på kärnkraft anges med fetstil.

Exempel 5 Övrig deltagare i styrd dialog/Framställning

1.P:  Så hade vi vindkraften. Hur ser vindkraftverket ut?
2.E1:  En sån där snurra (förklarar med gester)
3.P:  Precis. De där rotorbladen snurrar av vinden. Där är också en  
4. turbin turbin och går till generatorn. Så har vi kärnkraften. 
5.  Hur funkar den? Det var lite klurigare.
6.E2:   Jag förstår inte det där med vindkraft, hur det kan bli el av    
7.  vind?
8.P:  Vinden gör ju så den kan snurra. Samma som vattnet fick igång  
9.  turbinen så får vinden igång turbinen.
10.E2:  men hur få man el av vinden?
11.E3:  Det är kablar som kopplas till turbinen, så när vinden snurrar
12. får man el.
13.P:  Turbinen sätter fart så att det blir el. Det där får vi forska 
14.  lite mer om, jag är inte så jättebra på... 
15.E2:  Jag förstod hur du menar turbinen måste snurra för att det ska 
16. bli el
17.P:  Ja, den kommer i rörelse. Kärnkraft, någon som kommer ihåg?
18.E2:  det där med vindkraften XXX fast den snurrar XXX
 
Petra lyckas först vid det tredje försöket leda in samtalet på kärnkraft. 

Birgitta Norberg Brorsson, Margareta Enghag och Susanne Engström
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I ruta 5 får eleverna snarast rollen som deltagare i fri dialog i genren berättelse. Eleverna tar själva 
initiativet spontant och berättar om egna erfarenheter som i exempel 6 där en elev som, eventuellt 
inspirerad av en kamrat som berättat om elförsörjningen i Kosovo, vill delge klassen sina erfarenheter 
från en by i Turkiet:

Exempel 6 Deltagare i fri dialog/Berättelse

1 E: Elen den kommer och går hur som helst. När man är ute och går så  
2 stängs den av.
3 P: Var är det?
4 E: Det är en liten by.
5 P: Vilket land?
6 E: Turkiet
 
Eleven bryter alltså in i det pågående samtalet om energislag. Petra vill få information om något 
för henne okänt, och här utspinner sig alltså en dialog mellan mer jämlika deltagare än i de tidigare 
exemplen. Petras uppföljning av elevens berättelse visar också på ett äkta intresse, något som före-
kommer vid flera tillfällen under lektionen.

I ruta 6, genren framställning, finns exempel på fri dialog (exempel 7) även om Petra ändå styr sam-
talet. Petra och eleverna får mer jämställda roller då de delar vardagliga erfarenheter med varandra. 
E2:s yttranden har kursiverats för att understryka hennes önskan om att få svar på sin fråga.

Exempel 7 Deltagare i fri dialog/Framställning

1 P: Det tala dom också om på filmen igår, hur mycket man kunde spara
2 bara av att stänga av vissa apparater. Vad främst skulle man
3 stänga av?
4 E1:  Tv:n, datorn 
5 P:  Är det nån som har datorn på hela tiden även då ni går och      
6  lägger er?
7 E1:  Ja (flera elever svarar detta)
8 P:  Det är ju lätt att en dator står på, eller hur, även om man inte 
9 går och lägger sig när man är hemma
10 E2:  Menar du att man ska stänga av datorn men ha sladden i?
11 P:  Stänga av datorn ja
12 E2:  Men sladden är i hela tiden…?
13 P:  Ja, precis. Jag har en bra sak hemma, man stänger av el… (visar med händerna)

Innehållet i exempel 7 anknyter till elevernas vardag och E2 vill veta om man även bör dra ur sladden 
eller om den kan sitta i. Det är en äkta fråga, och eleven vill få svar på den. 

Eleverna intar även rollen som övrig deltagare i styrd monolog i genren framställning då de genomför 
sina muntliga redovisningar med argument för den valda energikällan (se tabell 2 ruta 9). Monologen 
är styrd eftersom Petra anger ramarna för redovisningarna av gruppuppgiften i den nionde episoden, 
men eleverna förväntas prestera monologer inom genren framställning och därigenom ta en stor del 
av talutrymmet. De har fått 5–10 minuter på sig att hitta argument till varför de valt en viss energikäl-
la framför en annan. Inläggen kan alltså sägas vara till viss del förberedda. Som framgår av exempel 8 
nedan kan samtal där äkta frågor ställs även uppstå elever emellan. Kursiverade delar betecknar den 
redovisande vindkraftsgruppens yttranden (GE: G=grupp, E=elev).

Muntlig kommunikation under en lektion om energikällor i årskurs 5
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Exempel 8 Övrig deltagare i styrd monolog/Framställning

1 P:  Nu ska ni berätta varför de ska välja vindkraft.
2 GE: Vindkraft tar aldrig slut, kommer bara mer och mer. Det är ju så 
3 här den förstör ju inte för någon, förstör ju inte för naturen.  
4 Och så kommer liksom el … och vinden tar ju aldrig slut det är 
5 det som är bra. 
6 E1:      vindkraften stör XXX skuggan och så är den stor och ful
7 P:  Tycker ni att de är fula?
8 GE(alla): Nej
9 E2: Det är coolt.
10 E1: De’ ser ut som stora flygplan
11 E2: XXX skuggan 

Klassen börjar här föra ett resonemang om skuggan och en elev har en fråga till vindkraftgruppen:

12 E3:   Det är ju dyrt också
13 P:     Ja, det är dyrt ja, att sätta upp vindkraftverken
14 GE:  Men det kommer ju mer och mer och det är inte dyrt. Men om 
15   man sätter upp fler så blir det inte så dyrt. Det är 
16 egentligen bra om de sätter upp fler då blir det bara mer el.
17 P:  Det blir mer billig el? XXX
18 E2:   Elen är också dyr för när man sätter upp
19 GE:  Men om man sätter upp så blir det kvittningar fler så blir det 
20  bara dyrare XXX sen kan det bli billigare men det kostar ju 
21  jättemycket först.
22 E2:   XXX men det blir vind
23 GE:  Jag förstår inte ens vad du menar.
24 E2:    Det blir mer vind och den tar ju aldrig slut.
25 P:      Det blir mera generatorer som kan få vind.
26 E2:    men vi har ju redan
27 P:  Inte att det blir mer vind utan att det blir fler vindkraftverk
28   som tar upp elen som gör något av vinden. Det är bättre att det 
29  är tio kraftverk står och snurrar än bara ett. Förstår du vad  
30 jag menar. OK då har vi fått lite att tänka på. Då får ni sätta
31 er. 

Som framgår av exempel 8 har eleverna ordet större delen av tiden. Raderna 9–12, 14–16 och 18–24 
återger en dialog elever emellan. Det gör även passagen om skuggan som här inte återges i trans-
kription. Petra gör korta inpass, med undantag av den sista turen då hon också markerar att denna 
redovisning avslutas: ”Ok, då har vi fått lite att tänka på. Då får ni sätta er.” Genom argumenta-
tionsövningen fick eleverna möjlighet att förankra den kunskap de hittills fått om energi.

Användning av vetenskapliga ord
Analysen visar att många vetenskapliga ord inom det specifika området energi aktualiseras under lek-
tionen. Några exempel är: kärnkraft, biobränsle, generator, stavar, fossil, biogas, radioaktivt. Det 
är främst läraren som använder de ovan nämnda vetenskapliga orden. Vissa av dem aktualiseras dock 
av elever, som exempelvis torv och fjärrvärme. Eleverna använder ibland vardagliga ord i stället för 
de naturvetenskapliga, vilket ofta resulterar i att läraren nämner det adekvata ordet, ibland både 
det vardagliga och det naturvetenskapliga.  Nedan ges exempel på elevers och Petras användning av 
vardagliga och vetenskapliga ord.  

Birgitta Norberg Brorsson, Margareta Enghag och Susanne Engström
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E: Snurrsaken   P: turbin
E: Snurra   P: rotorblad
E: Små, små saker  P: atomer
E: Sladdar under marken P: elkablar
E: Svart sladd   P: elledning
E: Tar aldrig slut  P: förnybar
E: Tygsnöre   P: veke
E, P: (Ko)pruttar  P: metangas
P: Döda djur som packas ihop P: fossil
P: Få igång den  E: installera

En del av de ord som används återfinns i texthäftet som alla eleverna fick läsa ett kort stycke ur. Petra 
följde först upp med beröm för läsningen, och därefter talade de om innehållet och om ord som be-
hövde förklaras. Läsningen gav upphov till kommentarer från eleverna och ibland även diskussioner. 

I följande korta samtal om vattenkraft (exempel 9) använder en elev ett vetenskapligt ord som visar 
sig vara felaktigt. Petra vill att någon elev skulle komma ihåg ”turbin”. 

Exempel 9

1 P:  Vad heter den? Kommer du ihåg?
2 E1: Vattentorn
3 E2:  Man leder in vatten i en snurrsak XXX (eleven gör en lång
4   utläggning som inte är hörbar i inspelningen)
5 P:  Kommer ni ihåg vad snurrsaken heter? Vatten faller ju
6 E3:  Generator
7 P:  Nej, turbin, sen går det till generatorn. 

Som framgår av analysen av användningen av vetenskapliga ord ger Petra nästan genomgående de 
vetenskapliga orden för de vardagliga ord eleverna använder. Därigenom lyfts den vardagliga språk- 
nivån och eleverna får möjlighet att lyssna till det skolspråk de förväntas klara av. 

Med vilka ord uttrycker eleverna sina argument?
Analysen av huruvida elevernas argumentation vilar på främst känsloord, naturvetenskapliga eller 
ekonomiska ord framgår av tabell 3.

Tabell 3. Användningen av känsloord, naturvetenskapliga eller ekonomiska ord i argumentation.

Känsloord Naturvetenskapliga ord Ekonomiska ord
Bättre
Coolt
Stor o ful
Ser ut som stora 
flygplan
Farlig 

Miljö
Fiskar
Turbin
Förstör inte
Naturen
Vinden
El
Skugga
Solenergi

Kraft
Klimatförändringar
Torrt
Isen
Regna
Kärnkraft
Gaser
Koldioxid

Billigt
Tar aldrig slut
Kommer bara mer och 
mer
Dyrt
Kostar jättemycket
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[58] 10(1), 2014

Eleverna fokuserar således på det naturvetenskapliga innehållet, medan känsloord och ekonomiska 
ord används betydligt mer sällan. Det tycks som om eleverna strävar efter att använda naturveten-
skapliga ord och därmed också ge argument som inte bygger på känslor utan underbyggs av viss 
ämneskunskap. Petra styr detta genom att ge stöd i argumentationen och hon försöker att fördjupa 
den såsom i exempel 10. 

Exempel 10
1 P: Alice, du valde något specifikt annat. Vad kände du för?
2 E1: Solenergi, den tar aldrig slut. Vi solar typ varje dag. Det är sol varje dag. Och då får man  
 mer kraft.
3 E2: Det är inte bra med mer sol, det blir klimatförändringar.
4 P: Fast blir det klimatförändringar om solen lyser?
5 E2: Det blir torrt ute. 
6 P: Då kan man vattna med vattenspridare, eller?
7 E3: Isen smälter ju
8 P: Isen smälter, men har det något att göra med att solen skiner?

Petra ställer i exempel 10 frågor som ska bidra till att eleverna leds vidare i sin argumentation och 
försöker se samband. Intressant att notera är också att elevernas argument i exempel 10 grupperar 
sig inom det naturvetenskapliga fältet. 

Diskussion och slutsatser
I detta avsnitt återkopplar vi till våra forskningsfrågor men inledningsvis vill vi kommentera två för 
interaktionen viktiga faktorer. Den första är den då aktuella läroplanen, Läroplan för det obligato-
riska skolväsendet, Lpo 94. I flera avseenden bidrar denna lektion till måluppfyllelse; exempelvis 
anges i läroplanen att skolan ska sträva efter att varje elev befäster en vana att självständigt formulera 
ståndpunkter grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden. I kurspla-
nen i fysik anges i Mål att sträva mot: ”Skolan skall i sin undervisning i fysik sträva efter att eleven 
beträffande natur och människa utvecklar kunskap om energi och energiformer, energiomvandlin-
gar och energikvalitet samt samhällets energiförsörjning.” Ett mål som eleverna ska ha uppnått i 
slutet av årskurs fem är: ”Eleven skall beträffande kunskapens användning ha inblick i … energi- och 
resursfrågor.” Vår analys visar att eleverna fått inblick i, och kanske även visst intresse för, använd-
ningen av olika energislag. De har fått möjlighet att förklara olika vetenskapliga ords innebörd och 
visa att de förstår olika samband. Eleverna har även fått argumentera och diskutera med vetenskap-
liga ord. Både förståelse för naturvetenskapligt stoff och övandet av förmågor har möjliggjorts. Petra 
har således stöd i läroplanen både för vad som behandlas och för hur det görs, exempelvis då eleverna 
får argumentera. 

Den andra bakgrundsfaktorn är klassrumsklimatet. Videoinspelningen visar att eleverna är koncen-
trerade och knappt någon tid behöver läggas på uppmaningar till eleverna att följa med i undervis-
ningen. Stämningen är genomgående positiv och eleverna verkar trygga med varandra och läraren.  
Petras tydliga struktur påverkar säkerligen elevernas koncentration. De vet när något nytt förväntas 
av dem. Denna tydlighet i undervisningen underlättar för många elever, inte minst för de flersprå-
kiga, enligt t.ex. Lemke (1990). Eleverna vågar också ställa de frågor av förundran som Chin, Brown 
och Bruce (2002) visar är viktiga i NO-undervisningen. 

Av analysen framgår att Petra till stora delar styr kommunikationen under lektionen och inte minst un-
der den första delen av lektionen, då återkopplingen till filmen är i fokus, följer kommunikationen till 
stor del IRF-mönstret, dock inte helt. Ämnet tycks intressera eleverna, vilket märks bland annat på de 
frågor som de ställer till Petra och som hon inte alltid kan besvara. Där förändras interaktionen tydligt. 
Petra låter eleverna komma till tals och ibland tar eleverna ordet själva som framgår av exempel 6 og 8.  
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De varierande typerna av muntlig kommunikation upprätthålls inte endast av Petra utan även av 
eleverna. Med sin respons till Petra bidrar de till lektionens utveckling. Petras attityd till elevernas 
frågor är öppen och prestigelös och hon tvekar inte att svara ”jag vet inte” då hon inte kan ge elev-
erna den information de efterfrågar. Elevfrågorna negligeras inte utan skrivs ner och kan därmed ge 
viktiga bidrag till lärandet.  Petra kan tyckas försätta sig i en svår situation när hon under lektionen 
ger eleverna talutrymme och möjlighet att ställa autentiska frågor, då hon inte är utbildad i naturve-
tenskap. Många skulle i samma situation kanske ha valt att hålla sig till en strikt plan för lektionen 
med full kontroll på elevernas medverkan. I stället förvandlar hon lektionen till ett lärtillfälle för både 
eleverna och henne och därmed förändras också maktrelationen mellan elever och lärare. Här ges inte 
alltid det korrekta lärarsvar som enligt Lemke (1990) utgör en del i inte minst det naturvetenskapliga 
klassrummets maktstruktur. 

Eleverna fick använda samtliga tre genrer i Anwards analysschema (1983): ingripande/kommentar, 
berättelse och framställning, liksom flera roller. Eleverna intar ibland rollen av deltagare i fri dialog, 
det vill säga situationer då de kan yttra något självvalt som inte sker på uppmaning av Petra. Trots 
den fria dialogen håller de sig till ämnet och sådant som de associerar till med utgångspunkt i lek-
tionsinnehållet. Genren framställning och rollerna ”Övrig deltagare i styrd dialog” respektive ”Övrig 
deltagare i styrd monolog” tillägnar sig eleverna främst i skolan och inte minst ”Övrig deltagare i styrd 
monolog” i genren framställning innebär att höga krav ställs på eleverna. Det är en typ av kommuni-
kation många elever inte möter någon annanstans och som därför måste arbetas aktivt med i skolan 
då den är av stor betydelse för studieframgång. Att denna roll och genre innebär svårigheter framgår 
tydligt i exempelvis ”vindgruppens” redovisning (se exempel 10):

2 GE:  Vindkraft tar aldrig slut, kommer bara mer och mer. Det är ju så 
3 här den förstör ju inte för någon, förstör ju inte för naturen.  
4 Och så kommer liksom el … och vinden tar ju aldrig slut det är 
5 det som är bra. 

Att förklara varför vindkraft, som i exemplet ovan, är att föredra framför vissa andra energislag är 
krävande. Eleverna har flera argument men förmår inte att tydligt redogöra för dem.

Dock ges få tillfällen till monolog (se tabell 2). Eleverna får exempelvis inte tillfälle att inta den 
krävande rollen av solitär i fri monolog (rutorna 10–12), d.v.s. en situation där eleven är den ende 
deltagaren som också helt kan avgöra vad som ska sägas. Det innebär att eleverna inte får träna på 
att formulera sig kring naturvetenskapliga fenomen och i längre redovisningar förklara komplicerade 
sammanhang utan stöd av kamrater, lärare eller den konkreta kontexten. Sådana tillfällen bör också 
finnas eftersom de medför att eleverna måste uttrycka sig så att lyssnaren förstår. Förväntningar 
kan då ställas på att eleverna använder specifika naturvetenskapliga och andra ord som skolspråket 
kräver. Petras undervisning medger i hög grad elevbidrag men över tid är det väsentligt att eleverna 
också får använda de mest avancerade genrerna och rollerna.

Vår analys visar att eleverna har fokus på fysikämnet lektionen igenom och ställer autentiska frågor 
om energi. De är nyfikna och vill veta hur vind kan omvandlas till energi och hur fjärrvärme framställs 
exempelvis. Intressant att notera är att elevernas argument bottnar i de naturvetenskapliga orden 
oftare än i känslo- eller ekonomiska ord (se tabell 3). Även detta indikerar att lektionen har ett natur-
vetenskapligt fokus både när det gäller innehåll och förmågor, som också eleverna omfattar. Ekono-
miska argument förekom, t.ex. om de olika energislagen medförde stora kostnader i något avseende, 
medan de känslomässigt inriktade argumenten främst gällde huruvida vindkraftverk är fula eller ej. 
Att intresset för fysikämnet upprätthålls i så hög grad kan givetvis ha sin grund i energifrågorna i 
sig, men troligt är att Petras sätt att ta eleverna på allvar och ge dem utrymme har inverkan, såsom 
Matthews (2004) och Howe och Stubbs (2003) poängterar är viktigt. 

Muntlig kommunikation under en lektion om energikällor i årskurs 5



[60] 10(1), 2014

För att eleverna ska våga yttra sig är lärarens bemötande av vikt, liksom hur elevernas svar följs upp. 
Petra använder förstärkande ord i sin uppföljning av elevernas svar, exempelvis ja, jo precis, och hon 
ställer frågor av intresse. Även nej yttras några gånger, främst då eleverna ska svara på frågor, t.ex. 
om ett visst energislag är dyrt eller billigt och de svarar fel. Ibland förorsakar svaren fniss och skratt 
som i klassens ansträngningar att komma ihåg ordet uran. En elev kommenterar att det låter som 
urin, varpå Petra svarar att det är bara att byta ut i:et mot ett a så blir det uran. Petras uppföljning 
tycks fungera förstärkande på det sätt exempelvis Dysthe (2003) framhåller väsentligt. Läsningen 
och förståelsen av innehållet följdes upp genom samtal, vilket påverkar elevernas utveckling av äm-
nesspråket och inlärningen positivt, liksom läsförmågan (se t.ex. Nygård Larsson, 2011).

Utvecklingen av fysikens ämnesspråk är viktig och Petra stödde detta på flera sätt. Eleverna fick un-
der hela lektionen tillfälle att möta olika för fysikämnet typiska ord. Vid återkopplingen till filmen 
använde Petra ofta både ett vardagligt ord och ett vetenskapligt ord för att eleverna skulle förstå. 
Även vid läsningen aktualiserades ord rörande olika energikällor. Vardagsspråket dominerade dock 
i redovisningarna, vilket är förståeligt med tanke på att många elever i klassen har svenska som an-
draspråk och ämnet är komplicerat, men även elever med svenska som förstaspråk föredrog oftast 
vardagsspråket. 

Petra skapade tillsammans med klassen ett i flera avseenden dialogiskt klassrum i Bakhtins (1986) 
och Dysthes anda (1996, 1999). Eleverna fick talutrymme, deras frågor togs på allvar, de fick även 
gå i dialog med texter såsom filmen och kurshäftet, som förutom själva genomgången även gav upp- 
hov till diskussioner. Lektionen gav möjlighet till aktiv språkanvändning, vilket har stor betydelse 
för ämnesförståelsen, men om eleverna även fått använda ämnesspråket skriftligt hade inlärnings-
potentialen ökat ytterligare (Norberg Brorsson, 2007). Genom att exempelvis skriva alla fysikord 
lektionen aktualiserat på tavlan hade eleverna haft tillgång till dem i sin argumentation. Ytterligare 
ett stöd hade varit om eleverna uppmanats att före grupparbetet individuellt skriva ner argument 
och använda några ord från listan på tavlan. Detta hade sannolikt också ökat allas aktiva deltagande 
i grupperna och därmed även inlärningspotentialen.  

Analysen visar en lektion där naturvetenskapen kan betraktas som en process, snarare än produkt 
med färdiga svar. En fråga som vår studie aktualiserar är om lektionen hade fått en annan karak-
tär om läraren hade varit utbildad NO-lärare och haft svar på alla frågor och större fokus på fak-
taförståelse? Vår studie aktualiserar även vikten av att såväl verksamma lärare som lärarstudenter i 
naturvetenskap har kunskap om språkets och dialogens betydelse för lärande. Som tidigare berörts 
(t.ex. Wellington & Osborne, 2001; Edling, 2006) är det naturvetenskapliga språket på många sätt 
specifikt och kräver att olika möjligheter till träning erbjuds. För att eleverna ska nå den önskade 
kunskapsnivån måste de få möjlighet att använda mer avancerade genrer och anta andra roller än de 
den vanliga IRF-strukturen medger. Den användning av vardagsspråk som våra exempel ofta upp- 
visar ska betraktas som en brygga in i det naturvetenskapliga språket, en brygga som kan leda även 
elever från studieovana hem, liksom flerspråkiga elever in i naturvetenskapen, den naturvetenskap 
som enligt Lemke (1990) betraktas som ett mysterium som endast är tillgängligt för vissa elever. 

Referenser
Anward, J. (1983). Språkbruk och språkutveckling i skolan. Lund: Liber Förlag. 
Aukrust, V. G. (2003). Klassrumssamtal, deltagarstrukturer och lärande. I O. Dysthe (Red.), Dialog, 

samspel och lärande (s. 31-74). Lund: Studentlitteratur. 
Bakhtin, M. (1986). The problem of speech genres. I C. Emerson & M. Holquist (Red.), Speech Genres 

and Other Late Essays (s. 60-102). Austin. Texas: University of Texas Press.  
Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B., & William, D. (2003). Assessment for learning. Putting 

it into practice. Berkshire: Open University Press.

Birgitta Norberg Brorsson, Margareta Enghag och Susanne Engström



[61]10(1), 2014

Chin, C., Brown, D. E., & Bruce, B. C. (2002). Student-generated questions: a meaningful aspect of 
learning in science. International Journal of Technology and Design Education, 24(5), 521-549.

Dysthe, O. (1996). Det flerstämmiga klassrummet. Lund: Studentlitteratur.
Dysthe, O. (1999). ”Læring gjennom dialog” –  kva inneber det i høgare utdanning? I O. Dysthe (Red.), 

Ulike perspektiv på læring og læringsforskning (s. 105-135). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 
as.                                                                                               

Dysthe, O. (2003). Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande. I O. Dysthe (Red.), Dia-
log, samspel och lärande (s. 31-74). Lund: Studentlitteratur. 

Edling, A. (2006). Abstraction and authority in textbooks. The textual paths towards specialized 
language. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Linguistica Upsaliensia 2. Uppsala: Uppsala 
universitet. 

Enghag, M. ( 2012). Lärägande “ownership” i fysikklassrummet. I H. Strömdahl & L. Tibell (Red.), 
Skola och naturvetenskap – politik, praktik, problematik i belysning av ämnesdidaktisk for-
skning (s. 129-148). Lund: Studentlitteratur.

Engström, S. (2011). Att vördsamt värdesätta eller tryggt trotsa. Gymnasiefysiken, undervisning-
straditioner och fysiklärares olika strategier för energiundervisning. Doctoral Dissertation nr. 
100. Västerås: Mälardalen University Press.  

EON Utbildningsmaterial (2009). Skurt om el och elsäkerhet. http://www.eon.se/om-eon/Om-ener-
gi/Energigeni/utbildningsmaterial/Skurt-om-elektricitet/

George,  R.  (2000). Measuring change in students’ attitudes  toward science over time: An applica-
tion of latent variable growth modelling. Journal of Science Education and Technology, 9(3), 
213-225.

Gibson, H. L., & Chase, C. (2002). Longitudinal impact of an inquiry-based science  program  on  mid-
dle  school  students’  attitudes  toward  science.  Science Education, 86(5), 693-705.

Howe, A. C., & Stubbs, H. S. (2003). From science teacher to teacher leader: Leadership development 
as meaning making in a community of practice. Science Education, 87(2), 281-297.

Hultman, T. G. (1989). Skrivutveckling i ett pragmatiskt perspektiv. I C. Sandqvist & U. Teleman 
(Red.), Språkutveckling under skoltiden (s. 117-142). Lund: Studentlitteratur. 

Jidesjö, A. (2012). En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola 
och samhälle – Innehåll, medierna och utbildningens funktion. Studies in Science and Technol-
ogy Education (FontD). Linköping University. Linköping: LiU-Tryck. 

Lemke, J. L. (1990). Talking Science. Language, Learning, and Values. Westport. Connecticut. Lon-
don: Ablex Publishing. 

Martinsson, N.C. (2009). Natur & miljöpärmen Steg 2. Jag och mina val & miljön. Läsår 09/10. 
Skolbarnens miljöutbildning. Eskilstuna kommun. Stockholm: Alfaprint. 

Matthews, B. (2004). Promoting emotional literacy, equity and interest in science lessons for 11-
14  year olds; the ‘Improving Science and Emotional Development’ project. International Jour-
nal of Science Education, 26(3), 281-308.

Mehan, H. (1979). Learning Lessons: The Social Organization of Classroom Instruction. Cambridge. 
Massachusetts: Harvard University Press. 

Mortimer, E. F., & Scott, P. H. (2003). Meaning Making in Secondary Science Classrooms. Bucking-
ham: Open University Press.

Norberg Brorsson, B. (2007). Man liksom bara skriver. Skrivande och skrivkontexter i grundskolans 
år 7 och 8. Studier från Örebro i svenska språket 2. Örebro: Örebro universitet. 

Nygård Larsson, P. (2011). Biologiämnets texter. Text, språk och lärande i en språkligt heterogen 
gymnasieklass. Malmö Studies in Educational Sciences No. 62. Malmö: Malmö högskola. 

Reichenberg, M. (2000). Röst och kausalitet i lärobokstexter. En studie av elevers förståelse av olika 
textversioner.  Acta Universitatis Gothoburgensis. Göteborg: Göteborgs universitet.

Sinclair, J. & Coulthard, R. (1975). Towards an Analysis of Discourse: The English Used by Teachers 
and Pupils. London: Oxford University Press. 

Skolverket (1994). Lpo 94. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritids- 
hemmet. Stockholm: Skolverket. 

Muntlig kommunikation under en lektion om energikällor i årskurs 5



[62] 10(1), 2014

Skolverket (2003). Nationella utvärderingen av grundskolan. Sammanfattande huvudrapport. 
Stockholm: Skolverket. 

S-TEAM. (2012). Part B A coordination and support action under FP7, SiS 2008, action 2.2.1.1. In-
novative Methods in Science Education Annex 1.  http://ukek2.atauni.edu.tr/UKEK_2_SUNU-
LAR/Cagrılı_Konusma_3_Sayfa_4-Desteklenen%20Proje%20Önerisi%20örneği-Cakmakcı.
pdf.

Wedin, Å. (2008). Monologen som en resurs i klassrummet. Pedagogisk forskning i Sverige, 13(4), 
241-257. 

Wellington, J, & Osborne, J. (2001). Language and Literacy in Science Education. Maidenhead. 
Berkshire: Open University Press. 

Winther Jørgensen, M., & Phillips, S. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlit-
teratur.

Vygotsky, L. (1978). Mind in Society. The Development of Higher Psychological Processes. Cam-
bridge. Massachusetts: Harvard University Press. 

Birgitta Norberg Brorsson, Margareta Enghag och Susanne Engström


