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Förord

Plötsligt är jag där. Det är dags att skriva ett förord. Det är en märklig känsla men samtidigt har
jag faktiskt sett fram emot att få skriva det här. Inte för att jag närmar mig slutet på min tid som
doktorand utan för att jag äntligen får tacka er alla som följt mig så hjärtligt mycket!
Resan som doktorand har varit lång, jobbig, krokig men också spännande och alldeles fantastisk.
Den hade jag aldrig genomfört om inte ni funnits i min omgivning: bakom mig och stöttat, framför mig och visat vägen eller bredvid mig och inspirerat. Att ni hela tiden trott på mig har verkligen lyft mig hela vägen. Ni ska veta att jag haft mina tvivel flera gånger om under resans gång.
Först vill jag ge ett stort tack till Bengt-Olov Molander och Inger Lindberg, jag är verkligen
lyckligt lottad som fått er som mina handledare. Ni har varit helt fantastiska som stöttat mig i
både med- och motvind. Många gånger har jag kört fast och känt tvivel över min förmåga att
skriva en avhandling men efter varje handledning med er två går jag tillbaka till datorn full av
inspiration och en ny tro på mig själv. Även om detta moment behövdes upprepas ett antal
gånger har ni varit outtröttliga i er stöttning. Ert stöd har varit fantastiskt även när den ena var på
golfresa i Skottland och den andra ute på svampplockning på landet, hela tiden har jag kunnat
skicka delar av min text för kommentarer och fått svar på mina funderingar. B-O, det här hade
jag absolut ingen tanke på den dagen då jag började på lärarutbildningen för 17 år sedan och du
var huvudansvarig lärare för vår grupp med inriktning mot döva och hörselskadade elever. Jag
visste inte ens vad en doktorand var för något. Den studie du gjorde parallellt med vår lärarutbildning har skapat ett intresse hos mig och att jag fick möjlighet att studera tillsammans med dig
efter lärarutbildningen har verkligen öppnat mina ögon för didaktiska studier. Jag hade absolut
aldrig stått där jag är nu om det inte varit för dig, din nyfikenhet och ditt starka engagemang för
döva och hörselskadade barns lärande i naturvetenskap. Dina oupphörliga nyfikna frågor kring
min studie tvingade mig att tänka ett par varv till om och om igen och avhandlingen är absolut
ett resultat av dessa frågor. Ett stort varmt tack! Inger, din kunskap, nyfikenhet och ditt engagemang går heller inte att ta miste på! Din gedigna kunskap i tvåspråkighet har varit ett stort stöd i
mitt arbete där du skarpsinnigt diskuterar andraspråksinlärning, språkväxlingar och språklig
stöttning. Som teckenspråkig tvåspråkig är det lätt att vara hemmablind och många av mina
”självklarheter” har fått sig en törn genom dina nyfikna och träffsäkra frågor. Jag hade aldrig
kommit fram till det resultat kring tvåspråkighet i studien om inte det varit för dig! Ett stort
varmt tack! Inger och B-O, ni borde verkligen skriva en handbok tillsammans om att handleda en
doktorand. Jag skriver gärna förordet till den boken.
Det är en stor förmån att vara doktorand på institutionen för matematikämnets och naturvetenskapämnenas didaktik (MND), Stockholms universitet. Vilken positiv forskningsmiljö! När
jag började som doktorand var det på Lärarhögskolan i Stockholm (LHS) innan den flyttade ihop
med Stockholms universitet. På LHS fanns då några doktorander som hunnit en bra bit på sin
forskarutbildning och hade därmed erfarenheter som de mer än gärna delade med sig till mig
som var ny och nervös. Ett stort tack till Karim Hamza, Aula Arvola Orlander, Jakob Gyllenpalm (tack för din kritiska läsning vid mitt 10 % -seminarium!), Eva Norén och Lisa Björklund
Boistrup (ett stort tack för att du introducerade multimodalitet för mig!). Trots att ni närmade era
egna disputationer har ni bjudit in mig i en miljö där det är högt i tak. Ni har fortsatt med genuint
intresse stötta mig i mitt arbete hela vägen och det har betytt väldigt mycket för mig. Per-Olof
Wickman, du ska ha ett stort varmt tack för alla kloka synpunkter och nyfikna frågor både vid
mitt 50 % - och 90 % -seminarium samt vid våra högre seminarier. Jag är också tacksam för de
tillfällen vi kunde diskutera min studie i personalköket med hjälp av papper och penna eller genom att skriva till varandra framför min dator. Ditt stöd har hjälpt mig mycket och drivit min
studie framåt. Maria Andrée, trots att du är en populär kandidat till att läsa andras texter och inte
alltid hinner med alla har du tagit dig tid till delar av min text. Dina kloka kommentarer till dessa
har varit värdefulla. Ett stort varmt tack!
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Under arbetets gång har det varit värdefullt att få olika synpunkter på min studie, kunna diskutera olika perspektiv och få tips på olika utvecklingsmöjligheter. Det har främst skett under de
högre seminarierna tillsammans med ovan nämnda personer och de andra av mina dyrbara kolleger, både professorer, lektorer, adjunkter och doktorander. Ett stort varmt tack till er, Jesús Piqueras Blasco, Iann Lundegård, Britt Jakobsson, Carl-Johan Rundgren, Cecilia Caiman, Per Anderhag, Jens Anker Hansen, Annie-Maj Johansson, Veronica Flodin, Zeynep Ünsal, Margareta
Enghag och Anthony Burden (ni två sistnämnda, ett stort tack för hjälpen med avsnittet om tröghet!). Doktorandtiden innebär inte enbart forskarkurser, seminarier och arbete med den egna studien utan även engagemang i MND:s doktorandråd. Det har varit fantastiskt att jobba tillsammans med er alla, både doktorander och licentiander från både naturvetenskap och matten. Ingen
nämnd, ingen glömd! Det har även varit upplyftande att byta erfarenheter med flera av er om
livet som doktorand och vad det innebär för våra nära och kära, så utöver redan nämnda doktorander vill jag även tacka Anna Pansell, Kicki Skog, Kerstin Larsson, Ilana Kaufmann, Abraham
Kumsa för att ni inte fått mig att känna att ”det bara är jag” och att vi kunnat prata om annat som
till exempel kakor, dans, svampplockning eller barn vid skolavslutningar. Alla ni andra på MND,
ni är bara för underbara! Jag blir alltid glad när jag möter er. Att flera av er lärt er lite teckenspråk (som ”god morgon”) har verkligen betytt mycket för mig. Ett stort varmt tack till er!
Under hela den här perioden har jag haft privilegiet att träffa många personer utanför vår institution, både vid forskarskolor, seminarier och konferenser. Det har varit mycket intressanta
utbyten vid dessa möten. Först och främst vill jag tacka Lars Wallin och Kristina Danielsson för
era kloka kommentarer vid mitt 50 % -seminarium vilka gav mig en skjuts i rätt riktning. Lena
Ekberg, ditt engagemang vid mitt 90 % -seminarium har varit otroligt och du bringade en klarhet
som hjälpte mig enormt i sluttampen av avhandlingsarbetet. Ett stort varmt tack till Brita Bergman, Kristina Svartholm, Anna-Lena Nilsson, Krister Schönström, Pia Simper-Allen och Johanna Mesch, er expertis inom teckenspråk och svenska som andraspråk för döva har varit ett
betydelsefullt stöd för mig genom åren. Genom nätverket DHOPP lärde jag känna flera underbara personer, jag vill särskilt tacka Emelie Cramer-Wolrath och Karin Allard för ert engagemang i mitt arbete och era hejarop längs vägen. Karin, ett extra tack för din fina vänskap och för
att du tog med mig till en skrivarvecka hos vänner i Svärdsjö (tack Elisabeth och Jan-Erik för er
gästvänlighet!). Ingela Holmström, dig lärde jag känna på riktigt när vi råkade hamna på Göteborgs universitet samtidigt och det är jag tacksam för. Din framåtanda som doktorand och din
starka personlighet har inspirerat mig.
Det hade varit omöjligt för mig att delta vid alla dessa seminarier, workshops, konferenser,
genomföra alla möten med doktorandrådet eller alla möten med mina handledare om inte det
varit för er fantastiska och engagerade teckenspråkstolkar som följt mig genom åren. Ett stort
varmt tack till er alla!
Självklart är jag också evigt tacksam för att min familj och mina vänner stått ut med att jag
ständigt varit upptagen med att plugga och skriva. Ni har hela tiden stöttat och hejat fram mig.
Bland vänner vill jag särskilt tacka familjen Bibb, helt otroligt att ni låtit mig bo hos er i Kalifornien i en hel månad för mina studier! Juli af Klintberg som sporrat mig att fortsätta med min studie genom sitt genuint stora intresse av vad jag gör. Maria Collin Jensen, nu tjatar jag, men jag är
jättejättetacksam för att du korrekturläst mitt manus! Tryggheten hos min familj har varit viktig
under den här tiden, jag har alltid fått veta att ni står bakom mig. Mina pojkar, Axel och Albert,
som under hela uppväxten sett mig plugga än det ena och än det andra, tack för att ni varit så
underbara. Jag är stolt över er! Min käre make, Christian, tack för att du varit mitt stöd och för
att du tagit hand om det mesta praktiska hemma. Nästa år klipper jag häcken hela vägen runt
tomten!
Sist, men långtifrån minst, måste jag sända ett riktigt stort varmt tack till er lärare och elever
som lät mig besöka ert NO-klassrum och filma! Hade ni inte ställt upp hade den här avhandlingen inte funnits. Ni har låtit mig vara en fluga på väggen och bjudit så enormt mycket av er själva.
Det har varit helt fantastiskt att följa era diskussioner. Jag blev alldeles varm i hjärtat av att se er
lärare så engagerade i ert samspel med eleverna, era dialoger med eleverna har gett den här studien ett stort underlag. Och ni elever! Samtidigt som ni varit underbart engagerade och aktivt
deltagit i diskussionerna har ni varit rena mardrömmen för mig. Många gånger har jag velat slita
håret av mig när jag inte direkt kunnat översätta era fantastiska uttryck på teckenspråk till skriven svenska. Ni är stjärnorna i den här avhandlingen. Tack!
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1 Inledning och bakgrund

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att bidra till kunskap om gemensamt meningsskapande i en teckenspråkig tvåspråkig1 NO-undervisning. Studiens syfte är således att beskriva dialog i NO-klassrum där teckenspråk tillsammans med skriven svenska och andra semiotiska resurser utgör grunden för det naturvetenskapliga lärandet och illustrera vilken betydelse
dessa resurser har för den naturvetenskapliga dialogen. Både Lang och Steely (2003) och Roald
och Mikalsen (2001) argumenterar för att den kunskap som genereras genom att vi studerar hur
lärandet sker i det teckenspråkiga tvåspråkiga NO-klassrummet, det vill säga den multimodala,
visuella och spatiala dialogen, även har betydelse för hörande elever.
Denna första del av avhandlingen inleds med en presentation av studiens inriktning i form av
exempel från egna erfarenheter och en kortare bakgrund om svenskt teckenspråk och tvåspråkig
undervisning för döva och hörselskadade elever. Därefter presenteras tidigare studier inom området och de teoretiska utgångspunkterna för föreliggande studie. I anslutning till detta formuleras preciserande syften och forskningsfrågor. Delen avslutas med en beskrivning av studiens
metodologiska överväganden.

1.1 Snigeln
Har sniglar hus? Som flerspråkig döv matematik- och NO-lärare har jag upplevt många intressanta situationer när naturvetenskapliga ämnen diskuteras på svenskt teckenspråk 2. När jag var
lärarstudent fick jag och min grupp möjligheten att intervjua döva och hörselskadade 3 elever om
deras tankar kring vattnets kretslopp. Min studiekamrat gick in i ett rum för att intervjua en elev
och kom ut efter två minuter och sa att det var klart. Eleven visade hur kretsloppet såg ut på
teckenspråk, med alla steg från regn, havet, avdunstning, molnbildning och åter till regn. Det
fanns inget mer att tillägga till den teckenspråkiga beskrivningen som mycket tydligt illustrerade
processen. Teckenspråk erbjuder ofta goda möjligheter att beskriva naturvetenskapliga fenomen
och förlopp, även om naturvetenskaplig terminologi inte nödvändigtvis kommer i bruk. Teckenspråk är, vilket jag närmare kommer att beskriva nedan, ett visuellt och gestuellt språk som ger
många möjligheter till att i naturvetenskapliga sammanhang återge modeller, illustrationer och
processer.
Jag har dock också upplevt situationer då teckenspråk kan vara missvisande. Under en NOlektion dök frågan om snigeln hade hus eller inte upp bland mina döva och hörselskadade elever.
På teckenspråk tecknas snigel på det sätt som Figur 1 visar. Det är en fråga som naturligtvis även
uppstår bland hörande elever då många, såväl hörande som döva och hörselskadade, kan ha uppfattningen att sniglar har hus fast det egentligen är snäckor som har det. Det blir tydligt också om
man bildgooglar på termen snigel då man får blandade bilder på både sniglar och snäckor (201502-09). Söker man däremot på termen snäcka får man fram bilder på de snäckor som kryper i
våra trädgårdar och på de snäckor som man hittar vid havet. Det råder alltså en viss förvirring
även ute på nätet.

Med ”teckenspråkig tvåspråkig” avses den tvåspråkighet vars det ena språket är ett nationellt teckenspråk och det andra ett
nationellt skrivet språk. I USA kallas det vanligen för ”bimodal bilingualism”, i Europa är ”sign bilingualism” vanligare.
2 I fortsättningen skriver jag enbart ”teckenspråk” men det som avses är alltså svenskt teckenspråk om inget annat anges.
3 Med ”döva och hörselskadade” menas i den här studien de personer med eller utan olika former av hörselhjälpmedel, t.ex.
hörapparat eller cochleaimplantat (CI) vilken är inopererat i hörselsystemet. Teckenspråk är deras förstaspråk om inget annat
anges.
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Figur 1: Tecknet för snigel

I figur 1 återges tecknet för snigel där den undre handen med två spelande fingrar representerar
snigelns kropp med tentakler och den övre kupande handen representerar ett hus. Som synes förstärker tecknet (miss)uppfattningen om att sniglar har hus.
Jag säger därmed inte att tecknet borde ändras; det är ett tecken som utvecklats naturligt
inom ramen för teckenspråket på motsvarande sätt som ord utvecklas inom ramen för talade
språk. I så fall skulle vi också behöva diskutera hur termerna snigel och snäcka på svenska borde
ändras så att det blir tydligare vilken av dessa termer som avser det blötdjur som har hus. Kanske
skulle det vara lättare för hörande elever i Sverige att använda de engelska termerna, det vill säga
snail respektive slug? Om man bildgooglar på dessa engelska termer blir det nämligen mycket
tydligt att snail är med och slug är utan hus (2015-02-09). Det finns också termer på svenska som
kan leda till liknande (miss)uppfattningar som kan behöva diskuteras bland hörande elever utan
att termerna ändras, som till exempel svarta hål (som egentligen inte är något hål) och massa
(som till vardags kallas vikt). När jag diskuterade tecknet snigel med mina elever tyckte de att
det var intressant och började teckna snigel utan hus, det vill säga utan den övre kuperande handen. Med tiden gick de dock tillbaka till att teckna snigel så som det alltid har tecknats trots att
de visste att sniglar inte har hus.
Att tecken kan leda tanken fel behöver inte innebära ett hinder för elevers lärande. I stället
kan sådana situationer utnyttjas till att diskutera och gemensamt skapa mening på metanivå (jfr
Hamza & Wickman, 2008; Sutton, 1992). Det intressanta i detta sammanhang är att fundera över
vilka möjliga associationer de visuella tecknen ger upphov till och hur dessa förhåller sig till de
naturvetenskapliga definitionerna. Naturvetenskapliga termer och begrepp är ofta lånade från
andra kontexter i syfte att förklara fenomen eller processer genom liknelser med andra situationer och språkbruket inom den naturvetenskapliga kontexten har med tiden utvecklats och preciserats. Att lära sig naturvetenskap innebär således också att lära sig ett naturvetenskapligt språkbruk (Halliday, 1993; Lemke, 1990) vilket inte är en enkel process, något som beskrivs i tidigare
studier som presenteras i kapitel 2. Där diskuterar jag även studier som visar problematiken för
elever som lär sig naturvetenskap på sitt andraspråk. Dessa elever saknar ofta den bredd och det
djup i andraspråket som krävs för att kunna fånga upp viktiga mångtydigheter och nyanseringar i
det naturvetenskapliga språkbruket utan särskild vägledning i hur de naturvetenskapliga termerna
kan tolkas (se t.ex Hägerfelth, 2004; Lindberg, 2006; Sutton, 1992). Teckenspråkiga, tvåspråkiga
elever måste ges utrymme att utveckla denna typ av språklig medvetenhet i sina båda språk.
Undervisning för döva och hörselskadade elever i den svenska specialskolan har varit tvåspråkigt inriktad sedan början på 1980-talet vilket innebär att undervisningsspråket är teckenspråk och att skriven svenska lärs via teckenspråk. Det innebär att skolan har en 30-årig erfarenhet i att undervisa skriven svenska på teckenspråk, ett arbetssätt som har stöd i forskningen (se
t.ex. Schönström, 2010; Svartholm, 2006). Dock är tillgången till empiriska studier om teckenspråkig tvåspråkighet inom ämnesundervisning, som till exempel naturvetenskap mycket begränsad. De studier inom området som presenteras i kapitel 2 berör bland annat döva och hörselskadade elevers begränsande förklaringsmodeller när de resonerar kring naturvetenskapliga fenomen (Molander, Pedersen & Norell, 2001) och hur val av tecken kan färga av sig i fortsättningen
av dialogen (Molander, Halldén & Lindahl, 2007, 2010).
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1.2 Teckenspråk - ett naturligt gestuellt, visuellt och spatialt språk
Inledningsvis behöver det klargöras att teckenspråk inte är ett internationellt språk. I Sverige har
vi alltså svenskt teckenspråk som utvecklats naturligt av svenska teckenspråkiga personer. Teckenspråkiga människor i andra länder har på samma sätt utvecklat sina nationella teckenspråk. I
likhet med talade språk utvecklas teckenspråk naturligt när behov av kommunikation uppstår i
sociala sammanhang. Det kan finnas dialekter inom ett nationellt teckenspråk beroende på var i
landet de teckenspråkiga bor eller vilka kulturella grupper de tillhör. Ett språk växer fram inom
olika kulturgrupper men det är sällan som olika språk är isolerade från varandra, och många ord
eller begrepp inom varje språk kan därför härledas till andra språk. Precis som för talade språk
som har lånade ord från andra språk förekommer det tecken i det svenska teckenspråket som är
lånade eller inspirerade från andra nationella teckenspråk.
Teckenspråk har funnits länge (vissa säger att gestikulationen föregick talat språk, och att
teckenspråk är en utveckling från gestikulationen, (se t.ex. Stokoe, 2000)) men med avseende på
språkforskning är det ett ungt språk jämfört med det talade språket. I Sverige har lingvistisk
forskning om teckenspråk förekommit sedan 1970-talet men innan dess har det varit mycket
sparsamt dokumenterat. Bergman publicerade år 1977 den första vetenskapliga dokumentationen
om teckenspråk (Bergman, 1977) vilket betraktas som en viktig milstolpe för forskningsfältet.
Den enkla beskrivning av teckenspråket som följer syftar till att ge en grundläggande förståelse
för teckenspråk som är av betydelse för den här studien. Det mesta av beskrivningen nedan baseras på den forskningsöversikt som Ahlgren och Bergman (2006) gjort på uppdrag av Socialdepartementet i samband med en översyn av teckenspråkets ställning i det svenska samhället.
Författarna skriver att tecknat språk är ett av två naturliga språk som människan utvecklat.
Det andra naturliga språket är alltså talat språk. (a.a., s. 21) Tecknat språk är ett visuellt-gestuellt
språk i den meningen att det innefattar inte enbart händernas manuella formationer utan även
rörelser från huvudet, munnen, ögonen, ögonbrynen och överkroppen/axlarna. Var och en av
dessa komponenter utgör del av en helhet när man tecknar. Det innebär att man avläser en person
som tecknar i sin helhet från huvudet ner till ungefär midjan. Tecknat språk är även spatialt. Det
innebär att man i teckenspråk utnyttjar utrymmet framför sig när man tecknar. Utrymmet används till att markera positioner, att visualisera rörelseriktningar eller att ställa sig i ett perspektiv. Tecknat språk har en dimension som inte finns i det talade språket. Medan talat språk är linjärt och sekventiellt i språkuppbyggnaden utmärks strukturen för tecknat språk av att vara simultant. Varje hand kan till exempel samtidigt representera två skilda entiteter medan variation av
huvudrörelse och blickriktning bidrar till skilda berättelser. En teckenspråkig berättelse kan vidare till exempel simultant återge hur någon tar upp en plånbok från gatan och en annan person
närmar sig plånboksupphittaren. Det kan göras genom att den ena handen återger hur plånboken
plockas upp samtidigt som den andra handen återger hur den andra personen närmar sig. Berättarens blick återger åt vilket håll plånboksupphittaren hade sin uppmärksamhet riktad medan den
andra personen närmade sig; den kan alltså vara på plånboken, bort från eller rakt mot den närmande personen. Då teckenspråk är ett rörligt språk är det även möjligt att simultant återge hur
personen kom gående. Gångstilen kan vara trippande, lunkande eller skuttande och det representeras genom att låta aktuell hand avbilda rörelsen. Ansiktsuttrycket kan återge antingen plånboksupphittarens eller den andra personens sinnesstatus, de kan till exempel vara förvånade,
rädda, arga eller glada.
En annan väsentlig del av teckenspråk är munartikulationen. Även om svenskt teckenspråk är
ett eget språk kan det verka som om munnen artikulerar svenska ord vilket stämmer – till viss
del. Det är sällan som de svenska orden artikuleras ut helt, det är snarare vanligare att det bara är
de utmärkande dragen som formas. Likt andra språk har teckenspråket homonymer vilket innebär att det förekommer tecken som, om man begränsar sig till de manuella tecknen, är identiska.
Då är munartikulationen avgörande för att urskilja tecken med flera betydelser. Till exempel
tecknas ”start” och ”dyrt” manuellt på samma sätt, men munnen artikulerar start respektive dyrt
där a respektive y blir mer framträdande. I vissa tecken kan däremot munartikulationerna inte
matchas till något svenskt ord, utan hör då helt till teckenspråket (se t.ex. Bergman & Wallin,
2001).
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Fasta, sammansatta och avbildande tecken
Fasta tecken utgör en stor kategori av tecken i teckenspråk. Fasta tecken är etablerade tecken
som utvecklats och fått konsensus bland teckenspråkanvändarna. Det kan dock finnas varianter
av fasta tecken, på samma sätt som det finns dialekter i det talade språket. Fasta tecken kan bestå
av ett enda tecken som till exempel ”hund”, ”glas”, ”tycka”, ”drömma” eller av sammansatta
tecken. Det innebär att två tecken helt enkelt sätts samman precis som för sammansatta termer på
svenska som till exempel ”skaldjur”, det tecknas då som [SKAL][DJUR]. Det kan också innebära att tecknen är assimilerade på så sätt att två tecken bär upp en enda betydelse som till exempel ”begrepp”. Det tecknas då i två steg, först trycks pekfingret mot tinningen som i att ”tänka”
och sedan ändras handformen och rör sig som den griper tag på något i luften framför pannan
som i ”gripa tag i” eller ”grepp”. Sammansatta tecken kan även bestå av både tecken och bokstavering, ”kundvagn” kan tecknas på så sätt att ”kund” bokstaveras K-U-N-D följt av tecknet
[VAGN] eller ”påskris” tecknas [PÅSK] följt av bokstaveringen R-I-S. Att tecken och handbokstavering kan sammansmältas gäller även när termer med prefix eller suffix förekommer som
till exempel ”otydlig” (O-[TYDLIG]) eller ”pedagogik” ([PEDAGOG]-I-K). Mer om sammansatta tecken, se t.ex. Wallin (1982).
En mycket stor kategori tecken inom teckenspråk kallas för avbildande tecken. Dessa tecken
är produktiva vid beskrivning av 1) befintlighet och förflyttning och 2) form- och storlek (Ahlgren & Bergman, 2006). Kategorin har sedan 1970-talet fått olika namn, både i Sverige och internationellt. I Sverige kallade Wallin (1990) först kategorin för flermorfemiga predikat (polymorphemic predicates) men utvecklade senare kategorin under beteckningen polysyntetiska
tecken (Wallin, 1994). Begreppet avbildande verb (depicting verbs) har sedan använts mer frekvent på senare år (se t.ex. Liddell, 2003; Simper-Allen, 2013). På vissa håll kallas kategorin
också helt enkelt för avbildande tecken (depicting signs) (Ferrarra, 2012). Jag väljer därför att
kalla dessa tecken för just avbildande tecken då det i resultatdelen förekommer tecken där entiteternas form är i fokus, det vill säga att även om ett verb förekommer i dessa tecken så är det placeringen eller formen av aktuellt objekt som är det centrala.
Avbildande tecken är som sagt en produktiv form av teckenspråk. Inom ramen för teckenspråkets grammatiska struktur kan handformer, handrörelser, munartikulationer och så vidare i
princip sammanställas i ett oändligt antal kombinationer i syfte att avbilda entiteter, händelser
eller processer. Medan det finns ett fast tecken för till exempel ett blad så används avbildande
tecken när det behövs en beskrivning för bladets form eller för hur det rör sig i vinden. Jämför
med beskrivningen ovan av hur berättelsen om en person som hittar en plånbok skulle kunna
återges. Många delar av den berättelsen utgörs av avbildande tecken, som hur plånboksupphittaren plockar upp plånboken, hur den andra personen närmar sig plånboksupphittaren. Lägg därtill
att även plånbokens storlek och tyngd skulle kunna återges på motsvarande sätt.
Handbokstavering och bokstaverade tecken
Vissa termer eller begrepp uttrycks eller kan uttryckas med bokstaverade tecken vilket är en naturlig del av teckenspråk (Bergman & Wikström, 1981) även om dessa tecken ses som låneord
från det svenska språket. Det innebär att termerna bokstaveras med handalfabetet men med teckenspråkets grammatiska struktur. Det kan till exempel betyda att bokstaveringen reduceras kraftigt till att endast uttrycka enstaka av termens bokstäver samt att bokstaveringen följer teckenspråkets lexikala rörelsemönster (Ahlgren & Bergman, 2006). Naturligtvis kan man handbokstavera hela ord och namn, men det görs mest i syfte att täcka behovet av att stava något eller för att
undgå eventuella missförstånd vid homonyma tecken. Ord kan även bokstaveras i syfte att betona något särskilt, till exempel kan något bra eller något som smakar riktigt gott bokstaveras ut
bokstav för bokstav. Det är alltså undantagsvis som hela ord och namn handbokstaveras.

1.3 Teckenspråkig tvåspråkighet
Den ökade medvetenheten om döva och hörselskadades teckenspråk under hela 1970-talet ledde
till att den svenska riksdagen år 1981 erkände teckenspråk som ett språk. Med riksdagsbeslutet
följde även en förändrad syn på teckenspråk och dövas och hörselskadades tvåspråkighet i samhället. Inom utbildning av döva och hörselskadade elever framhåller Skolöverstyrelsen (1983) i
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en komplettering till Lgr80 att teckenspråk utgör ett av undervisningsspråken, utöver skriven
svenska. Vid den tiden började man utveckla kunskap om vad det innebär att vara tvåspråkig då
teckenspråk utgör det ena språket och skriven svenska det andra språket.
Dövas och hörselskadades tvåspråkighet skiljer sig på några viktiga punkter från hörandes.
En märkbar skillnad mellan teckenspråkig tvåspråkighet och den tvåspråkighet där det handlar
om två olika talade språk är att det med teckenspråkig tvåspråkighet handlar om ett visuelltgestuellt språk å ena sidan och ett talat-skriftligt å andra sidan. Det innebär att språken utgör
olika semiotiska resurser och utgör olika modaliteter med olika referensramar och ibland även
användningsområden. I praktiken utgör båda språken dock integrerade och interagerande delar
av de teckenspråkiga tvåspråkigas vardag: man kommunicerar på teckenspråk med andra teckenspråkiga, läser nyheter på svenska, tittar på vloggar (videobaserade bloggar, vanligt bland teckenspråkiga), försöker tyda instruktionsmanualer, etcetera.
Det behöver dock inte vara enbart döva och hörselskadade som har teckenspråk som sitt
förstaspråk som betraktas som teckenspråkiga tvåspråkiga. Det kan gälla även andra individer
som använder teckenspråk som ett av sina språk som till exempel döva och hörselskadade som
har svenska som sitt förstaspråk eller så kallade CODA (Children of Deaf Adults), det vill säga
hörande barn till döva och hörselskadade föräldrar.
Teckenspråkig tvåspråkig undervisning
Döva och hörselskadade elever som är teckenspråkiga tvåspråkiga lär sig ett ämne på både teckenspråk och svenska. Den direkta kommunikationen sker på teckenspråk och skriven svenska
används för de flesta när de läser och skriver. En del döva och hörselskadade elever använder
även svenska i talad form. Det innebär således att båda språken, sida vid sida, används i döva
och hörselskadade elevers läroprocess. I sammanhanget har undervisning av döva och hörselskadade elever på flera håll i världen bedrivits tvåspråkigt i flera år, det vill säga att undervisningsspråket varit det nationella teckenspråket och elever lär sig läsa, skriva och i vissa fall även tala
det nationella talade språket. I Sverige undervisas döva elever tvåspråkigt sedan 1980-talet, med
svenskt teckenspråk som undervisningsspråk. Innan dess har det pendlat mellan olika undervisningsmetoder men huvudsakligen har två av dessa varit dominerande; den så kallade orala metoden vilken innebär att teckenspråk inte användes eller förbjöds, och eleverna fick lära sig tal och
läppläsning. Det andra undervisningssättet är den så kallade teckenspråksmetoden, vilket innebär
att undervisa på teckenspråk och att eleverna lär sig läsa och skriva via teckenspråk. För en mer
utförlig redogörelse för dövas skolgång i Sverige utifrån ett historiskt perspektiv hänvisas till
exempel till Roos (2006). Domfors (2000) har även beskrivit döva och hörselskadade barns utbildning utifrån ett historiskt perspektiv på lärarutbildning med inriktning mot döva och hörselskadade elever.
För döva och hörselskadade elever med teckenspråk som förstaspråk har det visats att teckenspråk utgör en mycket viktig faktor för att andraspråket, den skrivna svenskan, ska utvecklas
(se t.ex. Ahlgren, 1994; Schönström, 2010; Svartholm, 2006). Ahlgren (1990) påpekar att döva
och hörselskadade elever lär sig läsa och skriva på ett språk med en helt annorlunda språklig
struktur än deras modersmål, inte enbart med avseende på den grammatiska strukturen utan även
med avseende på det faktum att bokstäverna saknar motsvarighet på teckenspråk. Hörande tvåspråkiga som lär sig svenska som andraspråk kan göra det i två steg, och lär sig oftast lyssna på
och tala språket innan de lär sig språket i skriftform. Teckenspråkiga döva hoppar alltså över
mellanledet – att lyssna och tala svenska – och lär sig i stället svenska direkt i skriftform. Det
innebär således att döva och hörselskadade saknar viktiga referenser för läsutvecklingen som
hörande har tillgång till, som möjligheten att ljuda bokstäver eller ord när de lär sig läsa och
skriva. Vägen in i det svenska språket blir därmed annorlunda, mer visuellt orienterad då bokstäver, ord och meningar känns igen visuellt. Tvåspråkig undervisning i teckenspråkig kontext
byggs således utifrån andra förutsättningar än motsvarande undervisning för hörande. Med döva
och hörselskadade elever som fått tillräcklig språklig kompetens i teckenspråk möjliggörs en
kontrastiv språkundervisning (Skolöverstyrelsen, 1991; Svartholm, 2006), vilket innebär att
svenska som andraspråk lärs ut på teckenspråk utifrån ett jämförande resonemang mellan båda
språken. Metodologiskt kan det jämföras med det engelska begreppet chaining (se t.ex. BaggaGupta, 2010; Humpries & MacDonald, 1999) vilket innebär att läraren konkretiserar relationerna
mellan tecken och skriven text genom att till exempel peka på en term i texten och handboksta5

vera eller teckna termen. Det kan också innebära att när ett tecken introduceras följs det av handbokstavering av termen som tecknet representerar. Kontrastiv språkundervisning handlar istället
om att metaspråkligt resonera sig fram till hur man uttrycker sig på respektive språk. Som tidigare beskrivits skiljer sig språken åt i fråga om grammatisk struktur varför det inte går att översätta ord för ord/tecken för tecken mellan språken.
Enligt Schönström (2010) skiljer sig dövas och hörselskadades läroprocesser i andraspråket
inte nämnvärt från tvåspråkiga hörandes, även om deras lärande är visuellt orienterat.
Schönström konstaterar att det finns ett starkt samband mellan elevers narrativa förmåga på teckenspråk och deras skrivkunskaper på svenska och enligt honom har man funnit liknande resultat i
USA. Det vill säga att det finns en stark koppling mellan en hög språkfärdighet i teckenspråk och
en hög språkfärdighet i det nationella språket i skrift. Det säger oss att teckenspråksmetoden har
en god förankring både i forskning och i praktiken. Det innebär enligt Ahlgren (1994) att döva
och hörselskadade barn bör få utveckla teckenspråk så tidigt som möjligt, så att de hinner utveckla en god språkförmåga innan det är dags för läs- och skrivutveckling på svenska.
I Sverige har Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) det övergripande ansvaret för att
ge stöd till döva och hörselskadade elevers skolgång och är huvudman till fem regionala specialskolor för döva och hörselskadade. Specialskolorna följer i stort sett samma kursplan som för
grundskolan för hörande, men kursplanerna skiljer sig med avseende på språk. Specialskolans
kursplan utgår från ett tvåspråkighetsperspektiv och det innebär en grundsyn om att båda språken
likställs och målsättningen är att varje elev skall bli teckenspråkig tvåspråkig.
Undervisning för döva och hörselskadade elever har alltså på sina håll varit tvåspråkigt inriktad i många år, i Sverige sedan 80-talet, vilket innebär en teckenspråkig tvåspråkig skolmiljö.
Även om det finns studier som utvecklar kontrastiv språkundervisning med teckenspråk som
undervisningsspråk och skriven svenska som undervisningsobjekt (se t.ex. Ahlgren, 1994; Svartholm, 1990) samt studier som visar samband mellan förmåga i teckenspråk och läsutveckling i
svenska (Schönström, 2010) så vet vi fortfarande mycket lite om teckenspråkig tvåspråkig
undervisning i ämnet naturvetenskap. Forskningsområdet, som är litet, beskrivs under 2.3.
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2 Berörda forskningsfält

Denna studie handlar om lärande och undervisning i naturvetenskap med fokus på meningsskapande genom dialog i två- eller flerspråkig miljö, i detta fall teckenspråk och skriven svenska. I
detta kapitel presenteras tidigare studier från de fält som berör lärande och meningsskapande i
naturvetenskap, naturvetenskaplig meningsskapande i en två- eller flerspråkig skolmiljö samt
naturvetenskaplig meningsskapande i en teckenspråkig tvåspråkig skolmiljö. I nästa kapitel förtydligas och fördjupas de teoretiska utgångspunkter som presenteras här samtidigt som de
speglas mot föreliggande studies inriktning.

2.1 Undervisning och lärande i naturvetenskap
Många studier om lärande i naturvetenskap från 1970-talet och framåt har problematiserat elevers lärande av naturvetenskapliga begrepp och fenomen. Driver och Easley (1978) skrev en
inflytelserik artikel som beskrev lärande som begreppslig förändring (conceptual change). Det
innebär en förändring från alternativa förklaringsmodeller, vilka grundar sig på förförståelse
(preconceptions) som inte alltid stämmer väl med vetenskapligt korrekta förklaringsmodeller, till
mer vetenskapligt korrekta (se också Posner, Strike, Hewson & Gertzog, 1982). De felaktiga
uppfattningar som består, eller utvecklas, efter undervisning kallas för missuppfattningar
(misconceptions). Med kognitiv förmåga eller kognitiv utveckling som utgångspunkt diskuteras
olika förlopp av begreppslig förändring hos elever vars missuppfattningar antogs utgöra ett hinder för fortsatt lärande i naturvetenskap (Vosniadou, 1994; Vosniadou & Ioannides, 1998). Då
dessa studier, (för en översikt se Duit & Treagust, 1998, 2003) som i stor utsträckning fokuserade på elevers uppfattningar av naturvetenskapliga begrepp, ofta genomfördes med intervjuer
eller papper-och-penna tester som metod har de fått kritik av många forskare. Kritikerna menar
att man måste förhålla sig till den situation, den kontext, som elever befinner sig i vid det tillfälle
de för sitt resonemang. Caravita och Halldén (1994), som utgår från individuell begreppsbildning
i interaktion med andra, menar att eleverna behöver en övergripande teoretisk ram för att förstå
enskilda begrepp. Författarna menar därför att detta bör vara utgångspunkten i undervisningen
där den teoretiska ramen står i relation, som en alternativ förklaringsmodell, till begreppen.
Även Schoultz, Säljö och Wyndhamn (2001) utgår från att lärande sker i interaktion med
andra men menar att kunskap är socialt konstruerad och att det är i det sociala sammanhanget
som begreppen får sin betydelse. Eftersom eleverna kan tolka texten på ett annat sätt än vad frågekonstruktören tänkt sig i papper-och-pennastudier finns det risk för att de missuppfattar illustrationer, modeller eller tabeller och svarar därefter vilket Schoultz et al. (2001) visade när de
intervjuade eleverna efter att de svarat på ett skriftligt test. Eleverna hade missuppfattat frågorna
eller illustrationerna som hörde till frågorna och därför svarat felaktigt men vid intervjuerna visade det sig att de kunde resonera sig fram till korrekta svar i samtal med intervjuaren. Omvänt
fann de även elever som på papperet svarat rätt men att de hade andra utgångspunkter vilket avslöjades vid intervjuerna. Dessa studier bidrog till att i större utsträckning rikta uppmärksamheten mot en förståelse av att sammanhanget ligger som grund till lärande och kommunikation, och
alltså att enskilda begrepp skilda från sin kontext utgör hinder för ett meningsfullt meningsskapande.
Gemensamt meningsskapande
Senare studier har riktat fokus på dialogens, språkanvändningens och handlingarnas betydelse
för lärandet. Med utgångspunkten att det är i aktiviteter som vi skapar mening och utvecklar gemensam kunskap om ämnet ramas studier in av ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Lärandet betraktas som ett successivt ökat deltagande i situerade, sociala praktiker eller ”communities
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of practice” som Lave och Wenger (1991) kallar det, se även 3.1 om begreppet social praktik.
Deltagandet kan utgöras av handlingar av olika slag, som att lyssna, samtala eller av andra aktiviteter. För att kunna delta i sådana aktiviteter behöver den lärande ett språk, men även ”spelreglerna” i den aktuella sociala praktiken behöver identifieras, eventuellt utvecklas och följas. Med
ett ökat deltagande följer en större gemenskap med andra i den aktuella sociala praktiken.
Studier har sedan lång tid (se t.ex. Aikenhead, 1996; Ogborn, Kress, Martin & McGillicuddy,
1996; Sutton, 1992) problematiserat elevers svårigheter att bli delaktiga i den naturvetenskapliga
sociala praktiken och uppmärksammar deras problem med att förstå ett naturvetenskapligt ämnesspråk även om de har goda språkkunskaper i allmänhet. Studierna pekar bland annat på de för
naturvetenskapen specifika och tekniska termerna som förklaring till svårigheterna. Det är termer
som eleverna inte vanligtvis stöter på i sin vardagliga kommunikation som till exempel impedans, organell eller densitet. Därtill kan läggas, att det inom naturvetenskap förekommer en
hel del metaforer. Det vill säga ord och fraser som lånats från andra sammanhang för att beskriva
naturvetenskapliga fenomen eller processer eller för att jämföra dessa med liknande processer
utanför naturvetenskap (Sutton, 1992). När motorer uppfanns användes till exempel begreppet
hästkraft för att jämföra motorers effektivitet i förhållande till den tidens vanliga färdmedel med
X antal hästar. Latinets ce´lla vilket betyder kammare fick utgöra en beskrivning på cellernas
utseende när de första gången kunde observeras i samband med att mikroskop uppfanns. Det är
desto svårare att göra en klar definition på begreppet energi, både inom och utanför det naturvetenskapliga sammanhanget vilket Solomon (1992) uppmärksammade. Hon visar exempel på det
breda användningsområdet för begreppet både inom och utanför den naturvetenskapliga kontexten. Om energi kan det sägas att det är en slags laddning och att det finns olika former av laddningar. I den naturvetenskapliga kontexten har vi till exempel kemisk energi som står för den
lagrade energin och som har potential till att omvandlas till värmeenergi och ljusenergi. Rörelseenergi är en annan form av energi vilken är lagrad i en kropp med massa (termerna kropp och
massa kan i sig själva vara förvirrande, då ”kropp” inom naturvetenskapen inte bara syftar på
människo- eller djurkropp utan även på föremål. ”Massa” menas med det som kallas för vikt till
vardags). Genom rörelse, som inom naturvetenskap kallas för mekaniskt arbete reduceras energin till noll (”arbete” är ytterligare ett problematiskt begrepp att jämföra med mellan den vardagliga och den naturvetenskapliga definitionen). Till vardags kan det till exempel sägas att det saknas energi när motivationen är lika med noll eller att energinivån är hög när stämningen är god.
Ovan nämnda studier pekar också på mötet med det naturvetenskapliga språkbruket som ett
problem, vilket har stöd i andra studier (se t.ex. Hägerfelth, 2004; Jaipal, 2002; Nygård Larsson,
2011). Dessa visar att elever stöter på svårigheter när de möter den naturvetenskapliga sociala
praktiken med avseende på hur språket används. Gemensamt för dessa studier är en problematisering av det naturvetenskapliga språkbruket, vilket som en följd av preferenser för vissa grammatiska strukturer som passiveringar och nominaliseringar framstår som kompakt, informationstätt. Schleppegrell (2004) beskriver också det naturvetenskapliga språkbruket som tekniskt och
informationstätt (jfr Halliday, 2004; Halliday & Martin, 1993) och opersonligt. Det som i vardagsspråket uttrycks aktivt med en tydlig aktör som till exempel ”jag hällde vattnet i bägaren”
uttrycks följaktligen passivt med utelämnad aktör, det vill säga ”vattnet hälldes i bägaren” med
ett naturvetenskapligt språk. Detta språkbruk kännetecknas också av nominaliseringar där processer som i vardagsspråket uttrycks med verb i hela satser förtätas, man talar till exempel om
”muskelsammandragningar” med ett förtätat språkbruk jämfört med ett vardagligt ”muskler drar
sig samman” och ”elektronparbindningar” är ett annat exempel på förtätning från meningen
”elektroner binds samman i par” (jfr Sellgren, 2011). Denna typ av grammatiska strukturer bidrar
till att göra språket mindre transparent och därmed mera svårtillgängligt, vilket också af Geijerstam (2006) hänvisar till som ett problem när elever i hennes studie skall skriva labbrapporter.
Utöver förmågan att uttrycka sig med naturvetenskapligt språkbruk behövs kunskap i hur en
labbrapport skall skrivas, något som ofta hamnar i periferin i undervisningen (a.a.).
Specifika naturvetenskapliga termer, tvetydiga/svårtydda metaforer och svårigheter med det
förtätade språkbruk som används i naturvetenskapliga sammanhang utgör, tillsammans med de
artefakter som hör naturvetenskapen till, många gånger en grund till förvirring hos elever som
ännu inte blivit bekanta med den naturvetenskapliga sociala praktiken.
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Dialogisk undervisning
Dialogens betydelse för gemensamt meningsskapande har på senare tid lyfts fram av alltfler
forskare inom utbildningsvetenskap (se t.ex. Alexander, 2006; Mercer & Littleton, 2007) som
utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Lärandet ses som ett led i social interaktion
där deltagarna använder språk för gemensamt meningsskapande och dialog ses som en funktion i
den sociala interaktionen.
I studier i naturvetenskaplig didaktik med fokus på det dialogiska lärandet har man kunnat se
ett samband mellan undervisning som uppmuntrar till resonemang och elevers ökade deltagande
i det gemensamma meningsskapandet (se t.ex. Andrée, 2012; Edwards & Mercer, 2012; Hamza
& Wickman, 2009; Ogborn et al., 1996; Schoultz et al., 2001). Elever som får möjlighet att resonera med läraren eller med varandra utvecklar sin förmåga att använda språket – vardagligt såväl
som naturvetenskapligt – och utvecklar samtidigt sina naturvetenskapliga resonemang. Denna
typ av dialogisk undervisning (dialogic teaching) (Alexander, 2006) ger också möjlighet för läraren att följa upp elevernas utgångspunkter och förhålla dessa till naturvetenskapliga resonemang.
Med utgångspunkt från sin egen studie i vilken elever intervjuades kring de svar de tidigare
gett i ett papper-och-penna test menar Schoultz et al. (2001) att gemensamt meningsskapande
genom interaktion i sociala situationer ger en större förståelse för elevers uppfattningar som inte
är i enlighet med naturvetenskapliga förklaringsmodeller. Hamza och Wickman (2008) utvecklar
det vidare till att dialog bäst studeras i aktuell aktivitet om kunskap om vilka konsekvenser eventuella missuppfattningar kan ge i det gemensamma meningsskapandet skall ökas. Genom att studera hur den fortsatta dialogen utvecklar sig efter uppenbara missuppfattningar kan förståelsen
för dialogens betydelse för gemensamt meningsskapande ökas.
Hamza och Wickman (2008) menar att missuppfattningar bland eleverna inte behöver innebära hinder utan snarare kan skapa en produktiv dialog. Det som har beskrivits som missuppfattningar kan alltså snarare uppfattas som underlag för en fördjupad dialog om naturvetenskapliga
fenomen. Det kan även utmana elevers förutfattade tankar om naturvetenskap (Andrée, 2012) när
något för eleven oväntat sker i klassrummet, som till exempel ett misslyckat experiment, och
detta följs upp med en diskussion. Läraren spelar då en nyckelroll i läroprocessen och kan fungera som vägvisare (Aikenhead, 1996) bland annat genom att föra en metadialog med eleverna
som ges möjlighet att resonera växelvis med ett vardagligt och ett naturvetenskapligt språkbruk
(se t.ex. Lemke, 1990; Sutton, 1992).
Brown, Revelles och Kelly (2005) lyfter identitet som en viktig faktor för lärande i naturvetenskap. I termer jämförbara med Laves och Wengers (1991) sociala praktiker (communities of
practices) visar de hur elevers identifikation till naturvetenskap kan utvecklas och förändras över
tid, det vill säga att de blir alltmer delaktiga i den naturvetenskapliga kontexten ju mer deras erfarenheter utanför skolan knyts samman med den naturvetenskapliga kontexten. Maybin (2009)
visar också att eleverna i större utsträckning identifierar sig med den sociala praktik som NOklassrummet utgör, när de uppmuntras till att använda det språkbruk som bäst stöder deras resonemang (jfr Ash, 2008). Med en växande gemenskapskänsla för NO-praktiken motiveras även
utvecklingen av det naturvetenskapliga språkbruket. Maybin (2007, 2009) poängterar att det
heterogena språkbruket, eller hybridspråket, utgör en grund till en förståelse för skillnaderna
mellan språkbruken samt komplexiteten i språkens funktioner i olika sociala praktiker. Kamberelis och Wehunt (2012) samt Olander (2010) visar i sina respektive studier att det komplexa
hybridspråket utgör en kraftfull resurs i undervisningen, inte minst i grupparbeten där elever resonerar med varandra. Förståelsen för den biologiska evolutionen blev tydligare när eleverna
nyanserade naturvetenskapliga termer och begrepp genom att använda vardagliga synonymer
och metaforer eller resonerade om termernas inbördes kopplingar (Olander, 2010).
Mortimer och Scott (2003) visar, med utgångspunkt från sina tidigare studier, förekomsten
av undervisningsmönster i naturvetenskaplig undervisning som de kallar för auktoritativa och
dialogiska kommunikativa tillvägagångssätt (authoritative and dialogic communicative approaches). Det innebär att läraren kontinuerligt växlar mellan ett auktoritativt tillvägagångssätt där
läraren instruerar eleverna hur det ”är” eller hur man inom naturvetenskap ser på omvärlden och
ett dialogiskt tillvägagångssätt där eleverna tillåts dela med sig av sina egna erfarenheter och
koppla ihop dessa med naturvetenskapliga förklaringar eller modeller. Mortimer och Scott (a.a)
visar att detta kontinuum mellan auktoritativt och dialogiskt tillvägagångssätt bidrar till att läraren å ena sidan får möjlighet att fånga upp elevernas egna vardagserfarenheter (dialogiskt tillvä9

gagångssätt) och jämföra dessa med naturvetenskapliga definitioner (auktoritativt tillvägagångssätt). Eleverna får å andra sidan genom dialogiskt tillvägagångssätt möjlighet att dels dela med
sig av sina egna eller ta del av andra klasskamraters erfarenheter, dels få sätta sina egna ord på
det läraren instruerat och senare öka användningen av naturvetenskapliga termer eller språkbruk
i sina uttalanden. Scott, Mortimer och Aguiar (2006) utvecklar det vidare och visar att spänningen mellan auktoritativt och dialogiskt tillvägagångssätt är en nödvändighet för att skapa en dynamik och därmed en större förståelse för skillnaden mellan den vardagliga och den naturvetenskapliga sociala praktiken. På så sätt blir lärandet i naturvetenskap meningsfullt för eleverna.
Däremot är det en utmaning för lärarna att balansera mellan det auktoritativa och dialogiska tillvägagångssättet samt hålla sig kvar inom syftet med aktuell lektion eller ”teachers purposes”
(Mortimer & Scott, 2003).
Semiotiska resurser i en multimodal skolmiljö
Som tidigare nämnts är ett naturvetenskapligt klassrum fyllt med artefakter, illustrationer, modeller, text och även tal samt gester vilka är präglade av den sociala praktiken. Var och en av
dessa utgör en modalitet som är en del av den sociala praktiken. Olika modaliteter bidrar på sitt
sätt till det gemensamma meningsskapandet och ofta används flera modaliteter samtidigt och då
handlar det om multimodalitet. Till exempel kan tal och gester tillsammans med illustrationer i
läroboken komplettera varandra, och meningsskapandet får då en innebörd som inte uppnås om
modaliteterna används var för sig. På så sätt betraktas varje modalitet som en resurs, en semiotisk
resurs, vilket innebär att dessa bidrar till att mening skapas i relation till aktuell social praktik.
Utifrån ett multimodalt perspektiv betraktas således alla kommunikativa modaliteter som semiotiska resurser och socialsemiotisk teori intresserar sig för hur de olika semiotiska resurserna
skapas och utnyttjas i dialog för meningsskapande. Multimodal socialsemiotik beskrivs ytterligare i 3.2.
Medan många studier om undervisning och lärande med sociokulturella och socialsemiotiska
perspektiv ofta fokuserar på språkliga aspekter på lärande, som att tala och skriva texter, menar
Jewitt, Kress, Ogborn och Tsatsarelis (2001) att studier om undervisning och lärande bör omfatta
även de visuella modaliteterna, som till exempel gester, illustrationer och modeller. De illustrerar
hur de olika modaliteterna, inklusive tal, kan bidra till olika perspektiv som till exempel när
människokroppens blodcirkulation introduceras. Läraren gör en enkel bild på tavlan där det
framgår att blodet cirkuleras i en bana formad som en åtta med en liten cirkel i ”åttans” skärningspunkt. Den lilla cirkeln representerar hjärtat som pumpar blodet både till den övre, mindre,
delen av ”åttan” vilken representerar vägen genom lungorna där blodet hämtar nytt syre och till
den nedre, större, delen av ”åttan” vilken representerar övriga kroppen som tillförs syre genom
blodet. Läraren använder sig även av en torso med vilken han visar hjärtat med fyra kammare,
lungorna och blodcirkulationssystemet. Samtidigt kopplar han till den illustration som visas i
elevernas lärobok vilken är en mer detaljerad illustration jämfört med den teckning som läraren
ritat. Under hela tiden talar läraren om vad det är som sker i de olika delarna av blodcirkulationssystemet, gestikulerar och pekar på teckningen, aktuella delar av torson och illustrationen i läroboken. Författarna menar att det multimodala arbetet i det studerade NO-klassrummet hjälper oss
att förstå det dynamiska lärandet där olika modaliteter utnyttjas som resurser och i vilken utsträckning de olika modaliteterna kompletterar, eller inte kompletterar, varandra.
Eftersom modaliteterna är socialt konstruerade skall hänsyn tas till hur de olika modaliteterna
tolkas utifrån den situerade sociala praktiken. Det, menar Kress (2009, 2010), har betydelse för
vår förståelse för lärandet. Han visar exempel på hur läroböcker tydligt disponeras i relation till
hur västvärlden läser texter, från vänster till höger. Placeringen av text, tabeller och illustrationer
kan till exempel vara beroende av vad det är som betonas eller vilka förkunskaper som förväntas
av läsaren, den önskvärda ordningen på läsningen läggs från vänster till höger, uppifrån och
nedåt. Andra exempel på hur modaliteterna används som resurser kan vara val av färger, format
av texter eller hur illustrationer tecknas fram. Begreppskartor är ett exempel på en multimodal
resurs som ger möjlighet till att kategorisera, rangordna och ge utrymme till att göra olika kopplingar till aktuellt ämne (a.a.). Till exempel kan olika kategorier i en begreppskarta tilldelas olika
färger vilka kan vara beroende på hur den specifika sociala praktiken uppfattar dessa. Rött kan
innebära kärlek för vissa men fara för andra. Begreppskartor kan struktureras utifrån hur rangordningen uppfattas inom en viss social praktik. Antingen kan chefen placeras högst upp, mel10

lancheferna i mitten och övrig personal längst ner eller så placeras de från vänster till höger.
Kopplingarna mellan de olika kategorierna kan illustreras med streck, enkel- eller dubbelriktade
pilar. Det är detaljer som bidrar till det gemensamma meningsskapandet (jfr Mavers, 2003).
Jewitt (2009), se även Jewitt et al. (2001), betraktar lärandet som multimodalt i och med att
de olika modaliteterna sammanflätas och interagerar med varandra. Som exempel på detta visar
Taylor (2014) hur lärare och elever skapar gemensam mening i ämnet blodcirkulation genom
både språkliga, visuella och gestuella modaliteter. Det sker när gruppen diskuterar illustrationen
av hjärtat och alla dess delar och funktioner som visas i den interaktiva tavlan samtidigt som
eleverna gestikulerar hjärtklaffarna och låter de luftfyllda lungorna representeras av ett uppblåst
ansikte. Danielsson (2011) beskriver hur tal och gester tillsammans med illustrationer i läroboken i kemi används som resurser i kombination med varandra. Hon visar hur modaliteternas
skilda meningspotentialer kompletterar varandra när elektronernas rörelser beskrivs på talat
språk och illustreras med gester men problematiserar samtidigt det faktum att olika modaliteter
tillsammans kan förvirra eleverna. Illustrationerna är till exempel tvådimensionella och ickerörliga i jämförelse med gesternas tredimensionella rörlighet. Diskuteras inte de skilda perspektiven på metanivå riskerar hindren ta överhanden. Dialogen stannar antingen av eller får en riktning bort från det från början avsedda ämnet.
Goldin-Meadow, Alibali och Church (1993), Goldin-Meadow, Wein och Chang (1992) och
Roth och Lawless (2002) anlägger visserligen inte direkt ett multimodalt perspektiv men betraktar gestikulationerna som ett viktigt komplement till talet. Gemensamt för dessa studier är att
läraren som uppmärksammar elevers gestikulationer när de talar ges möjlighet att diskutera
eventuella missförstånd om gesterna inte riktigt matchar det eleverna säger, eller stödja elevers
språkanvändning genom att tolka gesterna och ge förslag på hur resonemangen skulle kunna
formuleras.
Även om Ainsworth, Prain och Tytler (2011) inte använder begreppet multimodalitet utan
representationer (representations) i sin studie är de inne på samma spår och betonar ritade bilder,
företrädesvis av elever, som en visuell strategi i NO-undervisning. Utnyttjas bilder som en visuell resurs i lärandet i naturvetenskap hjälper det elever att betrakta de olika perspektiven (jfr Mavers, 2009, 2011). Även tabeller, grafer och andra illustrationer utgör visuella representationer i
naturvetenskap. Med fokus på den visuella modaliteten som representation visar Hubber, Tytler
och Haslam (2010) hur eleverna utvecklar sina resonemang genom att lärarna explicit diskuterar
hur olika former av begreppet ”kraft” inom fysiken kan illustreras. Författarna menar att det är
en utmaning för lärarna att följa upp så att undervisning i skolmiljö rik på representationer leder
till dialog kring deras innebörd.
Med utgångspunkt från ovanstående resonemang beträffande missförstånd och dialogisk
undervisning kan man anta att eventuella missförstånd även i den multimodala situationen ger
möjligheter till en produktiv dialog. En annan kunskap som också behöver utökas är relationen
mellan flerspråkighet och multimodalitet, eller som de Saint-Georges (2013) skriver:
This means that more studies are needed to look jointly at, on the one hand, the resources multilingual repertoires constitute for constructing knowledge, pedagogical relations, texts and actions and, on the other, at the
manner in which texts, tools, actors, spaces, technologies, etc. mediate the learning and appropriation of multilingual repertoires. (de Saint-Georges, 2013, s. 6)

2.2 Flerspråkighet och tvåspråkig undervisning i naturvetenskap
Studier som berör flerspråkigas läroprocess på väg mot ett naturvetenskapligt resonemang presenteras här. Det inkluderar dels aspekter på att vara flerspråkig, dels aspekter på att lära sig naturvetenskap på sitt andraspråk vilket inte per automatik betyder att undervisningen är tvåspråkig. Detta sätts senare i relation till vad en teckenspråkig tvåspråkighet innebär för undervisning
och lärande i naturvetenskap.
Lärande för flerspråkiga
Elever som lär på sitt andraspråk kan behöva mer stöd inte bara i att utveckla språket i sig utan
också i form av språklig kontext. Språk och kunskap är intimt förknippade med den sociala prak11

tiken vilket innebär ett specifikt språkbruk som är konstruerat över tid samtidigt som det är situerat. Naturvetenskap har en lång historia och över tid har det naturvetenskapliga språkbruket utvecklats och förfinats. Nya termer har lagts in allteftersom nya upptäcker görs och dessa förklaras med en på den tiden mest lämpliga förklaringsmodell eller metafor.
Stödet till flerspråkiga elever, som kallas för stöttning (scaffolding), kan bestå i att synliggöra det
av den sociala praktiken konstruerade språket och relatera det till en kontext. Stöttning kan föras
tillbaka till Vygotskij och hans resonemang om mediering i elevens närmaste utvecklingszon (the
zone of proximal development, ZPD). För ytterligare beskrivning av begreppet ZPD, se under
3.1. Bruner och kollegor (jfr Wood, Bruner & Rolls, 1976) utvecklade Vygotskijs resonemang
och myntade då termen stöttning.
Inom fältet lärande på andraspråk har begreppet stöttning tillämpats av bland andra Gibbons
(2002) som visat hur läraren på olika sätt kan erbjuda eleverna stödstrukturer för sitt lärande och
för utvecklingen av till exempel ett naturvetenskapligt språk. Dessa stödstrukturer kan successivt
dras undan allteftersom eleverna klarar att agera mer och mer självständigt (jfr även Lindberg,
2013).
Modersmålet är också en viktig resurs för meningsskapande vilket betonas av Cummins
(2001, 2009, 2014) som är kritisk till att modersmålet inte utnyttjas medvetet i undervisning trots
flera kanadensiska studier (för en översikt, se Cummins, 2014) som visar övervägande positiva
resultat av undervisning som inkluderar elevers modersmål. Vikten av att flerspråkiga elever får
möjlighet att använda alla sina samlade språkliga resurser i lärandet har under senare år framhållits allt mer av olika forskare (se t.ex. Blackledge & Creese, 2010; Garcia & Sylvan, 2011).
Swain (2006) visar att när flerspråkiga elever utmanas att använda sina olika språkliga resurser i
diskussionerna med varandra hittar de gemensamt nya meningar i språken, de utvecklar även
resonemang om språken och vilken innebörd de olika språken kan ge uttryck till.
I länder med hög andel elever med andra modersmål än majoritetsspråket, som till exempel i
USA där majoriteten av eleverna i många skolor har spanska som modersmål, har man utvecklat
modeller för tvåspråkig undervisning i vilken man uppmuntrar eleverna att utveckla och använda
sina båda språk- spanska och engelska - i undervisningen. Garcia (2009) har till exempel visat
hur spansktalande elever i interaktion med varandra och med läraren ges möjlighet att i högre
utsträckning utveckla dialogen genom att använda hela sin språkrepertoar. De väver in de resurser, spanska eller engelska ord, som bäst förmedlar det de vill yttra sig om och som bäst bidrar
till det fortsatta gemensamma meningsskapandet. I Storbritannien har Creese och Blackledge
(2011) studerat skolor med olika språkliga inriktningar som kantonesiska och mandarin, bengaliska, gujarati och turkiska i syfte att belysa konsekvenser av olika angreppssätt med avseende på
tvåspråkig undervisning. De finner två skilda tillvägagångssätt; separerad tvåspråkighet och flexibel tvåspråkighet. Det förstnämnda innebär att både lärare och elever praktiserar en språkanvändning där språken hålls isär med preferens för undervisningsspråket vilket alltså i dessa fall
är ett annat än engelska. Det andra innebär att båda språken betraktas som resurser och att användningen av dessa följaktligen är flexibel i enlighet med ett mer dynamiskt perspektiv på flerspråkighet. Creese och Blackledge (a.a.) visar att en flexibel tvåspråkig miljö främjar elevernas
utveckling av en sofistikerad tvåspråkig kompetens. I linje med ett dynamiskt perspektiv på flerspråkighet där växlingar mellan språken betraktas som ett positivt utnyttjande av hela språkrepertoaren har begreppet translanguaging vuxit fram, ett begrepp som används av bland andra
Garcia (2009), Creese och Blackledge (2011) och Yoxsimer Paulsrud (2014). I avsnitt 3.3 fördjupas detta begrepp.
I Sverige är det däremot ovanligt med hela klasser där samtliga elever talar samma språk
motsvarande ovan beskrivna spansk-engelsktalande klasser. Istället talar eleverna i en klass ofta
många olika moderspråk medan undervisningen helt och hållet bedrivs på svenska. Lärarna
själva kan visserligen vara flerspråkiga men delar i så fall just sin typ av flerspråkighet endast
med enstaka, om ens några, elever i klassen. Den språkliga heterogeniteten i sådana flerspråkiga
klasser medför därför inte sällan att man bestämmer att all kommunikation sker på svenska.
Detta har inneburit att förutsättningarna för att utveckla elevernas flerspråkighet därför inte
föreligger på det sätt man skulle önska trots att flerspråkighet skall utgöra en utgångspunkt enligt
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011, s. 8). Möjligen kan det bero på att formuleringen i läroplanen inte uppfattas som en direkt uppmuntran till
att ha ett flerspråkigt arbetssätt i undervisningen utan snarare att man skall utgå från att eleverna
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är flerspråkiga. Förklaringen kan också ligga i att lärarna inte förberetts för hur man skulle kunna
ta vara på elevernas samlade språkliga resurser i arbetet med att utveckla ämneskunskap och ämnesspråk och därigenom bidra till elevernas flerspråkiga utveckling vilket Carlson (2009) problematiserar i sin studie över den saknade länken i lärarutbildningen. Detta kan också ses som
orsak till att det är ont om empiriska studier med fokus på mångspråkiga klasser i Sverige som
kan bidra med kunskap om framgångsrika modeller för hur flerspråkiga elever i denna typ av
klassrum kan ges tillgång till sina samlade språkliga resurser i arbetet med att utöka sin språkliga
repertoar.
Yoxsimer Paulsrud (2014) kan sägas ha ett omvänt perspektiv på flerspråkighet i Sverige
med fokus på svenska gymnasieelever som valt engelskspråkig ämnesundervisning. Hon problematiserar den dubbla uppgift det innebär att lära sig ett ämne på sitt andraspråk och betonar
vikten av att eleverna får stöd i form av utnyttjande av båda sina språk. Författaren efterlyser
även ett större empiriskt underlag för ämnesundervisning med flerspråkiga elever i Sverige, både
med elever som har svenska som sitt modersmål och som lär sig ämnet på ett annat språk och
elever med andra modersmål än svenska och som i skolan lär sig ämnet på svenska. Inspiration
kan förvisso hämtas från internationella studier med fokus på dynamisk flerspråkighet. Utifrån
ett multimodalt socialsemiotiskt perspektiv är det däremot mera intressant att studera vilken mening de olika språken kan erbjuda i förhållande till aktuellt ämnesinnehåll när dialog förs flerspråkigt där svenska utgör det ena språket. Det finns likheter och skillnader i relationen mellan
till exempel svenska – engelska och svenska – turkiska, svenska – ryska eller svenska – svenskt
teckenspråk. För flerspråkiga som lär sig det naturvetenskapliga språkbruket uppstår således ytterligare dimensioner med avseende på socialsemiotik. Metaforer, som det finns gott om i det
naturvetenskapliga språkbruket, kan uppfattas olika beroende på språk och det kan ha inverkan
på hur dessa används i det naturvetenskapliga språkbruket.
Naturvetenskaplig undervisning med flerspråkiga elever
Som tidigare nämnts har forskare visat att språket i många läroböcker i naturvetenskap kan utgöra ett problem för elevers lärande i naturvetenskap genom att det komprimerade och opersonliga språkbruk som kännetecknar texterna i dessa läromedel kan framstå som främmande och
svårbegripligt för eleverna (se t.ex. Gibbons, 2002; Lemke, 1990; Lindberg, 2009). Lemke
(1990, s. 1) skriver att ”Learning science means to learn to talk science”, och jämför naturvetenskapligt lärande med att lära sig ett främmande språk och ett nytt ämne på samma gång (jfr Halliday, 1993).
Om språket kan utgöra ett hinder för elever som lär på sitt modersmål är det naturligtvis en
ännu större utmaning för elever som lär sig på sitt andraspråk. Det krävs en omfattande kunskap i
undervisningsspråket, vilket oftast är majoritetsspråket, för att förstå innebörden i metaforer och
den koppling man kan göra mellan den konkreta och mer bildliga, överförda betydelse som metaforen uttrycker. Flerspråkiga elever som inte vuxit upp med undervisningsspråket i hemmet har
ofta ett mindre utvecklat ordförråd i detta språk, vilket bland annat kan innebära svårigheter när
det gäller förståelsen av mer bildliga och abstrakta betydelser av ord som de företrädesvis kanske
behärskar i mer konkreta betydelser (Lindberg, 2006). Studier har visat att elever som får undervisning på sitt andraspråk kan ha svårt att komma in i naturvetenskapens språkliga gemenskap
eftersom de saknar språkliga pusselbitar och nycklar som är avgörande för naturvetenskapligt
lärande (se t.ex. Hägerfelth, 2004; Lindberg, 2006; Nygård Larsson, 2011). Metaforer, facktermer och andra språkliga uttryck får ingen betydelse om de inte förankras och relateras till den
naturvetenskapliga praktiken och det man känner igen och har erfarenhet av från andra sammanhang. Haneda och Wells (2010) visar att elever som lär på sitt andraspråk vinner mycket både
språkligt och kunskapsmässigt på att få en dialogisk undervisning och om de får sitta tillsammans med elever som lär på sitt moderspråk. I en studie som fokuserar på lärande utanför skolmiljön, här i ett publikt Akvarium, visar Ash (2004) hur spansk-engelsktalande familjer resonerar med varandra. De växlar mellan det vardagliga och det naturvetenskapliga språkbruket men
också mellan spanska och engelska, vilket enligt Ash (a.a.) visar på ett brett utnyttjande av hela
språkrepertoaren som resurs och att det leder till en progressiv dialog. Det kan jämföras med
tidigare nämnda studier som visar hur elever i det naturvetenskapliga klassrummet stimuleras att
resonera i större utsträckning när det växlas mellan det vardagliga och det naturvetenskapliga
språkbruket (Kamberelis & Wehunt, 2012; Olander, 2010). Det kan antas att det skulle vara en
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fördel även för flerspråkiga elever att stimuleras till att växla mellan det vardagliga och det naturvetenskapliga språkbruket på sina olika språk. Studier som ger oss mer kunskap om hur detta
utnyttjande av hela språkrepertoaren i det naturvetenskapliga klassrummet kan stötta flerspråkiga
elever behövs.
Nygård Larsson (2011) uppmärksammar i sin studie att de språkliga svårigheter som tidigare
nämnts med avseende på naturvetenskapligt språkbruk är vanligt förekommande även i biologiundervisningen i en gymnasieklass. Studien visar att eleverna har svårigheter att utveckla sina
resonemang både skriftligt och muntligt utan stöd i språkutveckling där det vardagliga språkbruket kompletteras med det naturvetenskapliga. Både elever som lär sig på sitt andraspråk och elever som lär sig på sitt moderspråk behöver således stöd i att utveckla ett naturvetenskapligt
språkbruk när de producerar egna texter. Dock betonar Nygård Larsson (a.a.) särskilt andraspråkselevers behov av ett explicit språkligt stöd som är kopplat till ämnesinnehållet.
Inspirerad av Lemkes (1990) resonemang om behovet av att tydliggöra tematiska mönster i
naturvetenskapligt språkbruk studerar Laursen (2006) hur begreppet tematiska mönster kan användas dels som ett analysverktyg dels som ett pedagogiskt verktyg. Hon visar att andraspråkselever, när de ges möjlighet att sätta de olika termerna i relation till varandra i en kontext, utvecklar en djupare förståelse för ämnet.

2.3 Teckenspråkig tvåspråkighet i naturvetenskaplig undervisning
Flera studier har behandlat döva och hörselskadade elevers språkliga utveckling, framför allt läsoch skrivförmågan i relation till teckenspråkig förmåga (se t.ex Chamberlain & Marberry, 2008;
Schönström, 2010; Padden & Ramsey, 2000; Roos 2004, Svartholm, 2006; 2010). Gemensamt
för dessa studier är att det nationella teckenspråket och det nationella skrivna språket betraktas
som två helt skilda språk med varsin grammatiska struktur. Teckenspråkiga döva och hörselskadade betraktas således som (minst) tvåspråkiga. Gemensamt för dessa studier är också att de visar att elever med en hög språklig förmåga i det nationella teckenspråket också har en hög läsoch skrivförmåga i det nationella språket. Schönström (2010) problematiserar dock att teckenspråk som forskningsämne är relativt ungt och att behovet av mer forskning fortfarande är stort.
Bland annat saknas tillräcklig kunskap om normal språkutveckling i svenskt teckenspråk idag.
För att förstå vilka språkliga mål det är som svenska teckenspråkiga barn strävar mot behöver
kunskap utvecklas om vilka språkliga val döva, teckenspråkiga vuxna gör. Det bidrar SimperAllen (2013) delvis med i sin studie som visar när dessa personer genom avbildande tecken återger hur till exempel ett papper rivs itu eller ett bröd skärs till skivor. Ambitionen är att studien
skall utvidgas med data från barn i yngre åldrar i syfte att se på vilka språkliga nivåer de befinner
sig i relation till de vuxna.
Kritik mot bristen på didaktiska aspekter i dessa studier förs av Cummins (2011) och BaggaGupta (2004) som menar att tonvikten snarare har lagts på argumentation för teckenspråkets berättigande för döva och hörselskadade elever. Vad som istället skulle behövas är alltså didaktiska
studier som kan visa pedagogiska modeller som främjar döva och hörselskadade elevers flerspråkliga utveckling (jfr Marschark, 2003). Roos redovisar resultat från sådana studier (2013,
2014) som visar hur handalfabetet framgångsrikt kan användas som pedagogiskt verktyg i den
tidiga läs- och skrivutvecklingen i dess naturliga form, det vill säga som en naturlig del i den
teckenspråkiga kommunikationen (för en översikt se Roos, 2010). Swanwick, Hendar, Dammeyer, Kristoffersen, Salter och Simonsen (2014) är på samma linje och menar att perspektivet
inom forskningsfältet behöver vända sig bort från policystyrda frågor kring språk och lärande
och istället öppna upp mot de möjligheter som flerspråkigheten ger. De påpekar att döva och
hörselskadade elever idag är mer globaliserade och flexibla i sin språkanvändning vilket forskningsfältet i högre utsträckning borde fokusera på. De menar vidare att ett nytt forskningsperspektiv på målgruppens dynamiska språkanvändning, som till exempel translanguaging, följaktligen skulle ge ett bättre underlag för utveckling av undervisningen för dessa elever.
Även med avseende på forskning som berör teckenspråkig tvåspråkig undervisning i naturvetenskap finns en brist på didaktiska studier. I Jones (2014) och Wang (2011) görs det ett försök
att skapa en uppfattning om befintliga studier som beskriver döva och hörselskadade elevers lärande i naturvetenskap men båda konstaterar ett stort gap i fältet samtidigt som de finner fältet
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oroat över att många döva och hörselskadade elever inte lyckas nå de studieresultat som önskat. I
sammanhanget kan sägas att även svenska döva och hörselskadade elevers skolresultat i genomsnitt är sämre än motsvarande hörande elevers (Hendar, 2008). Förklaringarna har huvudsakligen
fokuserat på två problemområden: elevernas bristande språkförmåga på sitt andraspråk och att
det ofta saknas etablerade tecken för naturvetenskapliga begrepp (se t.ex. Lang, LaPorta Hupper,
Monte, Brown, Babb & Scheifele, 2006; The Scottish Sensory Centre [SSC],
http://www.ssc.education.ed.ac.uk/BSL/about.html).
Lärarna kan vara osäkra på sin kommunikation med döva och hörselskadade elever i den naturvetenskapliga undervisningen. Lang et al. (2006) visar att lärare i USA som undervisar i naturvetenskapliga ämnen funderar mycket kring hur de skall teckna när de undervisar och att de
önskar få stöd att utveckla lämpliga tecken för naturvetenskapliga begrepp. Studien resulterade
senare i en webbaserad databas där man rekommenderar fasta tecken till olika naturvetenskapliga begrepp samt visar hur man skulle kunna undervisa sina elever på teckenspråk. SSC skapade
ett liknande projekt där tecken i naturvetenskap, teknik och matematik på brittiskt teckenspråk
samlades i en webbaserad ordlista. De tecken som saknades togs fram efter konsultation med
teckenspråkiga personer som var experter inom sitt ämne. Genom att göra så menar de att tecknen får en mening i enlighet med den naturvetenskapliga definitionen av termen eller begreppet
(SSC, http://www.ssc.education.ed.ac.uk/BSL/about.html). Norska lärare som själva är döva
uttrycker dock att det inte räcker med att kunna enstaka tecken för begreppen, utan att lärarna
behöver behärska teckenspråk fullt ut för att klara av att resonera fram och tillbaka tillsammans
med eleverna och på så sätt skapa en gemensam mening (Roald, 2002).
Istället för att fokusera på eventuella kunskapsbrister hos eleverna eller brister i teckenspråket efterlyser flera forskare empiriska studier som visar hur utvecklingen av naturvetenskaplig
litteracitet och naturvetenskapligt meningsskapande går till i skrivandet och i klassrumsinteraktionen (se t.ex. Lang & Albertini, 2001; Marschark, Sapere, Convertino, Mayer, Wauters & Sarchet, 2009; Molander, Pedersen & Norell, 2001). Lang och Albertini (2001) belyser betydelsen
av att skapa mening genom egenproducerade skrivna texter inom ämnet naturvetenskap. Studien
visar, utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, varierande resultat med avseende på det naturvetenskapliga lärandet. Enligt författarna visar det ett behov av en utveckling av lärarnas ämneskunskaper kombinerat med kunskaper i hur man bäst stöttar eleverna i sin skrivutveckling där
naturvetenskaplig terminologi inkluderas. Författarna föreslår vidare studier som bland annat
omfattar genreperspektivet med frågeställningen hur döva mer effektivt lär sig både naturvetenskap och engelska när de skriver texter.
En svensk studie visar att döva och hörselskadade elever har färre förklaringsmodeller när de
diskuterar naturvetenskapliga fenomen med varandra jämfört med hörande jämnåriga elever
(Molander, Pedersen & Norell, 2001). Detta beror enligt författarna troligen delvis på att eleverna får färre möjligheter att möta naturvetenskapliga resonemang i sin omgivning som till exempel nyheterna i radion och otextade tv-program. Om så är fallet borde dessa möjligheter, att utveckla naturvetenskapliga resonemang, erbjudas i större utsträckning i skolan. I Norge inspirerades Roald och Mikalsen av tidigare studier som behandlat (hörande) barns uppfattning av jorden
som himlakropp, gravitation samt den delen av solsystemet som är observerbar från jorden, nämligen solen, månen och stjärnorna. De intervjuade grupper av döva elever i olika åldrar samt en
hörande kontrollgrupp (Roald & Mikalsen, 2000, 2001). Under studiens gång märkte författarna
att det var problematiskt att ställa frågor om fenomen på teckenspråk som ju är visuellt och spatialt i sig självt, och i detta fall avslöjande. De diskuterar om elevernas resonemang om jorden,
gravitationen samt solens, månens och stjärnornas rörelser färgas av hur man tecknar dessa och
deras rörelsemönster. I andra studier (Molander, Halldén & Lindahl, 2007, 2010) fick några döva
och hörselskadade elever resonera sinsemellan om några vanligt förekommande begrepp inom
naturvetenskap som till exempel energi och näring. Författarna visar att teckenval påverkar riktningen av dialogen mellan kamraterna, i dessa fall på ett sätt som inte underlättade ett naturvetenskapligt meningsskapande. Som tidigare nämnts har förståelse av mening utanför ett naturvetenskapligt sammanhang betydelse för meningsskapande i naturvetenskap då olika innebörd utifrån olika perspektiv kan fungera som en motor för att driva dialogen. Ambiguitet får då en
funktion vilken innebär att elever använder sig av naturvetenskapliga förklaringsmodeller i allt
större utsträckning. Det som Molander et al. (2007, 2010) visar tyder också på ambiguitet men
eftersom teckenspråkiga döva och hörselskadade elever behöver relatera till det vardagliga och
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det naturvetenskapliga språkbruket både på skriven svenska och på teckenspråk innebär det flera
”valmöjligheter”. Dialogen får fler möjliga riktningar som drar bort från de naturvetenskapliga
sammanhangen. Det visar ett behov av empiriska studier som visar om, och i så fall hur, lärare i
naturvetenskap stöttar döva och hörselskadade elever i sina resonemang där de tillåts förflytta sig
i ett kontinuum av mening både mellan det vardagliga och det naturvetenskapliga och mellan
teckenspråk och skriven svenska.
En annan fråga som inte berörts i tidigare forskning är om, och i så fall i vilken utsträckning,
lärare i naturvetenskap tillämpar den metod som språklärarna använder när de undervisar i en
teckenspråkig tvåspråkig skolmiljö. Under 1.3 beskrevs den kontrastiva språkundervisningen
som innebär att teckenspråk och skriven svenska lärs ut genom att diskutera språkens skilda
uppbyggnad och jämföra hur mening kan skapas på de olika språken.
Med avseende på multimodal socialsemiotik är våra kunskaper om teckenspråkig tvåspråkig
undervisning i naturvetenskap närmast obefintliga. Det finns några få studier som nämner teckenspråkig tvåspråkighet som multimodal men inga av dessa studerar eller diskuterar gemensamt
meningsskapande i en teckenspråkig tvåspråkig och multimodal miljö. Med sociolingvistik och
psykolingvistik som utgångspunkt nämner Menéndez (2010) teckenspråkig tvåspråkighet som
”cross-modal”, det vill säga utnyttjande av båda modaliteterna i kommunikationen. Genom den
gemensamma språkfärdigheten kan den teckenspråkiga tvåspråkiga utnyttja hela sin språkrepertoar som resurs, eller ”pooling of resources” som han kallar det. Övriga studier som nämner multimodalitet i kombination med teckenspråk utgår inte från ett sociokulturellt perspektiv eller
sociosemiotiskt teori (se t.ex. Giezen, Baker & Escudero, 2013; Lederberg, Miller, Easterbrooks
& Connor, 2014; Rudner & Rönnberg, 2008). Av dessa studier, med skilda utgångspunkter och
syften, kan dock en enighet med avseende på teckenspråkig tvåspråkighet som multimodal konstateras.
Konstateras kan också att båda modaliteterna teckenspråk och svenska används i ett naturvetenskapligt klassrum tillsammans med ämnesspecifika modaliteter som text i läroböcker, illustrationer, modeller och andra naturvetenskapliga artefakter. Däremot är det inte studerat hur det
gemensamma meningsskapandet drivs framåt av dessa resurser, eller vilken mening som skapas
av modaliteterna.

2.4 Sammanfattning
De forskningsfält som beskrivits i detta kapitel utgör tillsammans grunden för denna studie.
Dessa fält är a) undervisning och lärande i naturvetenskap b) flerspråkighet och tvåspråkig
undervisning i naturvetenskap och c) teckenspråkig tvåspråkighet i naturvetenskaplig undervisning. Multimodal socialsemiotik utgör egentligen ett eget forskningsfält, men läggs här under
undervisning och lärande i naturvetenskap med anledning av att fokus läggs på tidigare studier
som behandlar den multimodala sociala praktik som naturvetenskaplig diskurs utgör. Tidigare
studier inom respektive fält bidrar till väsentlig kunskap för att belysa dialog, meningsskapande
och tvåspråkighet för de döva och hörselskadade elevernas naturvetenskapliga lärande i denna
studie.
Fältet undervisning och lärande i naturvetenskap har visat att gemensamt meningsskapande
genom dialog och interaktion erbjuder elever möjligheten att resonera och samtidigt utveckla sin
språkrepertoar till att omfatta även naturvetenskapligt språkbruk. Genom att låta elever växla
mellan vardagligt och naturvetenskapligt språkbruk stimuleras de till att utveckla sitt resonemang
och resultatet blev att eleverna med tiden använder sig alltmer av naturvetenskapligt språkbruk.
Fältet visar också att eventuella missförstånd inte behöver innebära ett ”icke-lärande” utan det
kan skapa spänningar som driver resonemangen i det gemensamma meningsskapandet. Studier
inom fältet multimodal socialsemiotik som tar fasta på att vi tar intryck från, och använder oss
av, multipla modaliteter som till exempel tal, gester, illustrationer, etc., i vårt gemensamma meningsskapande visar att hänsyn skall tas till hur de olika modaliteterna kompletterar varandra i
det naturvetenskapliga lärandet. Det har också visats att till exempel de olika modaliteterna gester och illustrationer kan leda till förvirring då dessa har olika perspektiv som utgångspunkt. Således behövs också den dialog som behandlar användningen av de olika resurserna och vilken
mening dessa bidrar med.
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Flerspråkighetsfältet, med fokus på det naturvetenskapliga lärandet, har bidragit med kunskap om flerspråkiga elevers behov av stöttning i språkutveckling i ämnesundervisningen. Det
innebär att läraren explicit ger elever språkligt eller annat kontextuellt stöd för att främja utvecklingen av ämnesspråket och därmed ämneskunskapen. Stöttningen ges intensivt i början men
minskas allteftersom elevens språkliga repertoar tillika ämneskunskap utvecklas. Ett problem
som uppmärksammats är dock att många lärare saknar de kunskaper som krävs för att stötta sina
flerspråkiga elever på ett optimalt sätt. Här är det, enligt forskning inom flerspråkighetsfältet,
viktigt att betrakta alla språk som resurser och utnyttja dessa i undervisningen, vilket några studier visar exempel på med goda resultat. Det visar på en förändring på hur man betraktar språkutveckling med fler än ett språk över tid. Synsättet har på senare år förflyttats från uppfattningen
att språk skall läras och användas separat till en flexibel användning av båda språken, från separat tvåspråkighet till dynamisk flerspråkighet. Några studier tar upp begreppet translanguaging,
vilket fördjupas i 3.3, som ett uttryck för en mer dynamisk syn på flerspråkighet. Dessa studier
visar hur flerspråkiga utnyttjar hela sin språkrepertoar i sitt gemensamma meningsskapande.
Studier från tvåspråkiga skolor har visat att de elever som ges möjlighet att göra just detta utvecklar ett mer avancerat språkbruk. Då translanguaging är ett relativt nytt begrepp har det ännu
inte behandlats särskilt mycket i samband med studier som rör teckenspråkig tvåspråkighet. Det
vi behöver veta mer om är på vilket sätt translanguaging, och den språksyn som ligger till grund
för begreppet, bidrar till vår förståelse av hur döva och hörselskadade utvecklar sitt gemensamma meningsskapande genom teckenspråkig tvåspråkighet.
Empiriska studier som fokuserar på lärande och meningsskapande i naturvetenskapliga sammanhang utifrån ett sociokulturellt perspektiv för teckenspråkiga döva och hörselskadade elever
är sällsynta. Mot bakgrund av studier som fokuserar på den generella språkutvecklingen för döva
och hörselskadade elever intresserar sig några studier för hur eleverna lär sig läsa och skriva i
ämnet naturvetenskap. Ofta anges det som ett problem att det skrivna språket är elevernas andraspråk. Avsaknaden av flera tecken för naturvetenskapliga termer och begrepp problematiseras
också från flera håll i fältet. Medan det på ett par håll skapas webbaserade ordlistor med tecken
för naturvetenskapliga termer och begrepp menar man på andra håll att helheten saknas i det resonemanget. Teckenspråk utgör inte enstaka tecken, utan läraren behöver kunna föra en dialog
med sina elever där det förklaras, argumenteras, diskuteras och så vidare. Klassrumsstudier av
det slaget, vilket saknas idag, skulle ge en ökad förståelse för hur teckenspråket tillsammans med
andra modaliteter bidrar till det gemensamma meningsskapandet i det naturvetenskapliga klassrummet.
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3 Teoretiska utgångspunkter

De teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för den här studien med avseende på lärande som en ständig process i interaktion med andra och på flerspråkighet, i synnerhet teckenspråkig tvåspråkighet, presenteras i detta kapitel. Avslutningsvis ramas de teoretiska utgångspunkterna med fokus för denna studie in genom preciserande forskningsfrågor.

3.1 Gemensamt meningsskapande genom dialog
Sociokulturellt perspektiv på lärande
Ett sociokulturellt perspektiv på lärande kan härledas till Vygotskijs teorier där språket ses som
en förutsättning för tänkande (Vygotskij, 1934/1999). Enligt Vygotskij utvecklas förmågan att
språka i samspel mellan minst två individer och språket utgör här ett viktigt medierande verktyg i
läroprocessen. Med det menas att språket, beroende på vilka som använder det och i vilka sammanhang det används, kan signalera en viss innebörd, en förtolkning av omvärlden som baseras
på gällande kunskapstradition i den situerade praktiken. Språk används alltså som medierande
resurs i vår interaktion, både i talad och i skriven form.
Språket utvecklas dock inte av sig självt, utan i interaktion med andra. Vygotskij (1934/1999)
understryker den vuxnes roll och agerande i barnets begreppsutveckling. Det kan till exempel
ske genom att den vuxne introducerar nya ord eller utvecklar resonemang så att begreppen får
nya och fördjupade innebörder. Han tillskriver således den vuxne en nyckelroll men förutsätter
även att barnet deltar i interaktionen. Den vuxne kan, enligt Vygotskijs teori, stötta barnets utveckling just på den nivå där utvecklingen potentiellt kan äga rum, det vill säga strax ovanför
barnets befintliga kunskapsnivå, en nivå Vygotskilj kallar för närmaste utvecklingszonen (the
zone of proximal development, ZPD). Mercer (2000) betonar också lärarens nyckelroll i stöttningen av eleverna genom dialog men menar även att jämnåriga elever eller någon annan i omgivningen kan bidra lika mycket till läroprocessen med sina egna erfarenheter eller sitt sätt att se
på omvärlden. Mot bakgrund av detta argument föreslår Mercer ett utvidgat perspektiv på
Vygotskijs begrepp ZPD, kallat den intermentala utvecklingszonen (the intermental development
zone, IDZ). Detta begrepp står alltså för ett gemensamt meningsskapande i interaktion med
andra, såväl vuxna som barn.
Social praktik
En social praktik utvecklas av deltagarna i interaktion, och är samtidigt beroende av kulturella
och historiska traditioner i sammanhanget. I det kollektiva meningsskapandet förs den mänskliga
kulturen framåt och kulturella resurser lagras i form av både fysiska och mentala artefakter, det
vill säga allt från de redskap som krävs för att utföra något (brödkavel till att kavla degar, hammare till att slå i spikar) till språkets struktur (hur man formulerar sig i vissa sammanhang och
annorlunda i andra, hur man sätter det kollektiva minnet på pränt på olika sätt i texter). Läroprocessen kan alltså beskrivas som ett utökat deltagande genom att sociala beteenden, sätt att samtala och språkbruk i en viss social praktik approprieras (Säljö, 2000, 2005; Säljö, Jakobsson,
Lilja, Mäkitalo & Åberg, 2011). Det innebär bland annat att den lärande successivt ökar användningen av ett adekvat språkbruk i förhållande till en given social praktik, denne tillägnar sig således ett specifikt uttryckssätt för gemensamt meningsskapande inom den aktuella sociala praktiken. Deltagarna i den sociala praktiken tar del av och delar med sig av erfarenheter och skapar
gemensam mening genom interaktion och samtal.
I ett sociokulturellt perspektiv ses människan som en kreativ varelse som inte bara återanvänder befintliga språkliga resurser utan också söker nya vägar och nya sätt att skapa mening
tillsammans med sina medmänniskor. Nya termer skapas, ord lånas från andra sammanhang för
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att förklara företeelser i nya kontexter och nya symboler skapas. Det är alltså i mötet mellan egna
och andras erfarenheter som det gemensamma lärandet drivs framåt samtidigt som den sociala
praktiken med konventioner kring t.ex. språkbruk och beteende återskapas och nyskapas. Lave
och Wenger (1991), som kallar den sociala praktiken för ”community of practice”, skriver att det
för att delta i en viss gemenskap krävs att man förstår dess kultur. Bilverkstäder, finansbolag,
specifika sportkulturer som till exempel fotboll, basket eller fäktning utgör sociala praktiker då
var och en av dessa har egna språkliga mönster, fysiska artefakter och sociala beteenden.
Skolan som helhet ses också som en social praktik, en kultur med aktörer i olika roller som
till exempel rektor, lärare, elevassistenter, skoladministratörer, vaktmästare och elever. Varje roll
har en given plats och funktion i skolan, och sätten på vilka man kommunicerar med varandra är
beroende av situationen och relationen mellan de som kommunicerar. Pedagogiska diskussioner
förs mellan lärarkolleger och företeelser och fenomen förklaras för elever i undervisningen. Både
lärare och elever kan ställa frågor, men i olika syften. Klassrumsmiljöer inom olika skolämnen
som till exempel träslöjd, idrott, språk, matematik och naturvetenskap kan betraktas som sociala
praktiker. Att undervisa i naturvetenskap innebär således för läraren att ledsaga elever in i en
naturvetenskaplig social praktik utifrån en skolmiljö. I en sådan situation överlappar det vardagliga språkbruket det vetenskapliga språkbruket och undervisningsspråket (Säljö et al., 2011, s
101). Eleverna blir kanske inte fullt ut delaktiga i den naturvetenskapliga sociala praktiken i
egentlig mening men får en inblick i den genom ökad kunskap om naturvetenskapliga termer och
begrepp och om hur olika naturvetenskapliga processer uttrycks och förklaras utifrån olika modeller. Eleverna lär sig se och förstå omvärlden utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. Detta,
att genom att först bli delaktig genom att stå vid sidan om för att sedan successivt kunna gå in i
och förstå till exempel den naturvetenskapliga kulturen kallar Lave och Wenger (1991) för legitimt perifert deltagande (legitimate peripheral participation).
Skolan är förvisso en central och viktig plats för lärande men naturligtvis utvecklar vi också
vår uppfattning av omvärlden utanför skolan när vi pratar med varandra över middagsbordet,
läser tidningar (allt från nyheterna till serier), ser på tv eller surfar på nätet. Alla dessa erfarenheter som skapats utanför skolans väggar bidrar till att olika utgångspunkter och synsätt möts i
skolan. Eleverna bär med sig ett vardagligt språkbruk och ett vardagligt sätt att se på omvärlden.
Till vardags är det mera vanligt med konkreta, situationsberoende, och verbala språkbruk medan
skolspråket ofta kännetecknas som abstrakt, situationsoberoende och nominalt. Till exempel uttrycks det till vardags att personen X gör något mot personen Y med ett redskap Z: ”X borstar
håret på Y med en hårborste”, men på ett formellt skolspråk skulle det kunna uttryckas: ”Y:s hår
blev borstat med en hårborste av X” eller för att nominalisera det ytterligare: ”Håret borstades
med en hårborste”. (Jfr Hägerfeldt, 2004; Lindberg, 2006; Schleppegrell, 2004; Sellgren, 2011).
Det kan ibland leda till svårigheter att skapa en gemensam mening då elevernas vardagskunskaper möter skolans mer vetenskapliga förhållningssätt, och här fyller dialogen en viktig funktion.
Läraren måste utgå från elevernas erfarenheter och förståelse av världen och genom dialog göra
det möjligt för eleverna att i ett gemensamt meningsskapande närma sig nya perspektiv på hur
omvärlden ska uppfattas (Lemke, 1990; Mercer, 2000; Säljö, 2005; Wertsch, 1991, 1998).
Dialogism
I den vardagliga dialogen betraktas samtalen som fria och oplanerade. Bakhtin (1981, 1986) menar att deltagarna använder och återanvänder ord i sina uttalanden, och uttalanden som görs är
beroende av de olika deltagarnas egna erfarenheter såväl som den sociala praktiken, den aktuella
situationen.
Enligt Holquist (2002) menar Bakhtin till och med att det aktuella vädret bidrar till hur dialogens deltagare uttalar sig och till vilken riktning dialogen tar. Olika deltagare kan ha skilda erfarenheter av att det till exempel regnar eller snöar ute, om det upplevs som ett problem eller inte.
Med utgångspunkt från Bakhtins resonemang om dialogism beskrivs dialog som en interaktion i
vilken deltagarnas uttalanden påverkar/styr samtalens riktning. Genom uttalanden skapas en
historia, och en grund för framtida uttalanden. Nya uttalanden bygger på vad som tidigare sagts,
liksom på hur och i vilka situationer orden använts. Dessa uttalanden ligger i sin tur till grund för
framtida uttalanden. Bakhtin menar att mening inte kan skapas med uttalanden utan bakgrund
(1981, s. 258) och att med den utgångspunkten kan vi betrakta uttalanden som ”en länk i en väldigt komplicerat organiserad kedja av andra uttalanden” (1986, s. 69). För att förstå utvecklingen
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av en dialog behöver man, enligt Bakhtin (1981, 1986), studera den över tid och i relation till den
aktuella situationen som till exempel i vilken social praktik det händer, vilka deltagarna är, vilket
väder det är och så vidare. För varje mening som skapats tidigare kan återanvändas i nya, situerade meningsskapande, eller som Bakhtin skriver: ”Nothing is absolutely dead: every meaning
will have its homecoming festival. The problem of great time.” (Bakhtin 1986, s. 170. Kursivt i
original)
Vidare är Bakhtin kritisk mot lingvister som fokuserar på talaren och menar att den aktive
lyssnarens uttalanden ignoreras. Att studera dialog innebär att uttalanden från både talaren och
lyssnaren, vars roller kan växla under dialogens gång, beaktas. Dialog är det som sker mellan
samtalspartnerna (1986, s. 70). Dialogisk undervisning (dialogic teaching) (Alexander, 2006)
utgår från resonemang om dialogism men beskriver en mera syftesorienterad dialog i formell
undervisning. Inom utbildning och lärande betraktas då dialogen som ett syftesorienterat agerande mellan deltagarna byggt på uttalanden i samförstånd. Man argumenterar, ifrågasätter, lyssnar, vrider och vänder på meningars innebörd etc. för att föra dialogen vidare mot målet.
All dialog är förvisso beroende av att språk används, men för att kunna använda ett språk
förutsätts även en förståelse för den kommunikativa praktiken. Lemke (1990) beskriver kommunikation som en social process som fungerar som bäst när samtliga samtalspartner känner sig
hemma med det språkbruk, de symboler och gester som förekommer i kommunikationen kring
det aktuella ämnet. Dialogen fortlöper så länge deltagarna, i samförstånd, använder och förstår
de medierande resurserna på ett sätt som bidrar till gemensamt meningsskapande inom det aktuella ämnesområdet. De medierande resurserna kan vara redan välkända termer och symboler men
också nya, utvecklade sådana. Genom dialog får den mera kunnige söka fungerande sätt att
kommunicera för att möta nya mindre kunniga deltagare som efter hand tillägnar sig allt fler nya
termer och begrepp allteftersom de socialiseras in i ämnet. Det sker dock sällan i en handvändning, utan det krävs ofta flera turer. Med utgångspunkt från Bakhtins idé om uttalanden över tid
beskriver Mercer (2000) undervisning och meningsskapande som ett långt samtal (long conversation) i vilka uttalanden blir verktyg i dialogen där termer och begrepp återanvänds och reformuleras och som blir avgörande i hur dialogen fortskrider. För studier som avser att öka kunskaper
om dialogens betydelse för lärandet är tidsaspekten alltså mycket väsentlig (Mercer, 2008).
Inom ramen för ett sociokulturellt perspektiv riktas intresset mot hur individerna använder
olika resurser, från såväl inom som utanför den situerade sociala praktiken, i sitt meningsskapande i interaktion med varandra. Perspektivet bidrar även till att studier av interaktion och samtal
förhåller sig till kunskap och lärande som en process (Säljö, 2005) istället för att intressera sig
för rena kunskapsmätningar. Individens ökande deltagande i gruppens sociala praktik, bland annat genom att alltmer tillägna sig språkgemenskapen, betraktas som en process i lärandet. Genom
att språka interpersonellt och tillsammans skapa språkliga gemenskaper i olika sociala praktiker
utvecklas det intrapersonella lärandet.
Dialog i den naturvetenskapliga praktiken
Den här studien fokuserar på lärande genom dialog och gemensamt meningsskapande i ett NOklassrum. Här läggs stor vikt vid en interaktion där såväl lärare som elever för en dialog om och
kring ett ämnesområde där språket utgör ett viktigt verktyg för det gemensamma meningsskapandet och samtidigt utgör en del av ämnesinnehållet. Samtidigt som det gemensamma meningsskapandet sker i interaktion mellan deltagare, såväl lärare som elever, har lärarna en nyckelroll
genom att i undervisningen ledsaga eleverna in i till exempel den naturvetenskapliga praktiken.
Undervisning i naturvetenskap syftar till att beskriva och förklara fenomen utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv, med dess termer, modeller och begrepp. Meningsskapande i detta
sammanhang innebär alltså att deltagarna för dialog med varandra i syfte att skapa en gemensam
uppfattning av omvärlden utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv och, beroende på grad av förtrogenhet i det naturvetenskapliga språkbruket, använda sig av naturvetenskapliga termer. Det
kan till exempel innebära att en NO-lärare eller en erfaren elev resonerar kring eller argumenterar för en uppfattning av omvärlden och använder naturvetenskapliga termer i sin kommunikation med andra. Att lära sig ”tala naturvetenskap” är en krävande process som inte bara handlar
om att successivt lära sig specifika naturvetenskapliga begrepp och termer utan även om hur man
sätter in dessa begrepp i sitt sammanhang.
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Lemke (1990) beskriver att det är denna typ av semantiska/tematiska mönster som den lärande behöver förstå för att det naturvetenskapliga språket ska få ett bruksvärde. Språk i sig
självt är dock inget medel att överföra kunskap med enligt Carlsen (2007). Eftersom mycket av
det naturvetenskapliga språket byggs på den naturvetenskapliga sociala praktikens historia och
den tidens analogier innebär det att det ligger mer i det språket än ett antal naturvetenskapliga
termer. Det naturvetenskapliga språkbruket utvecklas och förfinas kontinuerligt inom den naturvetenskapliga gemenskapen där till exempel modeller, tabeller och språk har sin givna plats i den
specifika kontexten. Noviser, som elever i skolan, tvingas i undervisningen utmana sina invanda,
oftast från det vardagliga sammanhanget, sätt att uttrycka sig och se på omvärlden. Solen går till
vardags upp och ner men med ett naturvetenskapligt resonemang är det jorden som roterar. Med
det naturvetenskapliga resonemanget kan man vidare säga att jordens rotationsaxel är vinkelrät
mot linjen i dess omloppsbana runt solen vilket ger oss årstiderna. Ofta känner eleverna igen
orden i de naturvetenskapliga resonemangen men inte de språkliga mönster (jfr ”semantiska/tematiska mönster”) i vilken dessa används och det leder ofta till att det naturvetenskapliga
språkbruket känns främmande eller som Lemke (1990) skriver: ”These rules are a recipe for dull,
alienating language” (s. 134). Aikenhead (1996) ser att lärande i naturvetenskap innebär en guiding inom den naturvetenskapliga kontexten. En lärare i naturvetenskap som behärskar de språkliga mönstren i både den vardagliga och den naturvetenskapliga sociala praktiken fungerar då
som en slags guide eller vägvisare in i den naturvetenskapliga sociala praktiken. En dialog i vilken de olika språkliga mönstren explicit fokuseras utgör då en viktig process i det naturvetenskapliga lärandet (se t.ex. Aikenhead, 1996; Ogborn et al., 1996 Sutton, 1992). Dialogen blir
därmed en viktig resurs i det naturvetenskapliga klassrummet. För en större förståelse för lärande
i naturvetenskap genom dialog betonar Ash (2004, s. 859) vikten av att analysera både naturvetenskap i dialogen och dialogen i det gemensamma meningsskapande i naturvetenskap.
Språkets och dialogens roll är självklart viktiga i det gemensamma meningsskapandet i naturvetenskap även i en teckenspråkig tvåspråkig miljö. Vi saknar dock kunskaper om hur vardagsspråk och skolspråk, här särskilt naturvetenskapligt, på teckenspråk kan relateras till
varandra. Naturvetenskapligt språkbruk på talat språk är etablerat sedan mycket lång tid och fungerar i en mening som förebild för NO-undervisningens språkbruk (jfr ”legitimt perifert deltagande”).
Motsvarande förebild saknas på teckenspråk. Döva och hörselskadade personer är i minoritet
i vårt samhälle och inte många är verksamma inom naturvetenskap. Naturvetenskap omfattar ett
brett område inkluderande till exempel astronomi, zoologi, kvantfysik och molekylär neurokemi
vilket innebär att endast enstaka döva och hörselskadade naturvetare är verksamma inom varje
ämnesområde. För att ett ämnesspecifikt språkbruk skall utvecklas och etableras behövs en viss
praktikgemenskap av personer som verkar inom samma ämnesområde. Det innebär naturligtvis
att det är svårt att hitta ett naturvetenskapligt språkbruk på teckenspråk för att kunna jämföra
detta med vardagsspråket och det språkbruk som används i NO-klassrum. Ett teckenspråkigt tvåspråkigt gemensamt meningsskapande i ett NO-klassrum är det närmaste vi kan komma med
avseende på jämförelsen mellan vardagligt och naturvetenskapligt språkbruk. Det kan dock bli
ett problem i termer av generaliseringar då betoningen i föreliggande studie ligger på att all dialog är situerade, och NO-undervisningen sker just i ett klassrum med de deltagare som befinner
sig där och då.

3.2 Multimodal socialsemiotik
Lärande berörs inte direkt inom fältet socialsemiotik (Kress, 2010). Begreppet lärande hör alltså
inte till något av fältets nyckelbegrepp men inom teorin betraktas begreppet på samma sätt som
inom sociokulturell teori. Fokus inom socialsemiotiken ligger istället på dynamiken i språkanvändningen och hur den speglar relationen i de sociala grupper som samtalar och skapar mening
(van Leeuwen, 2005), jämför ”sociala praktiker” i förgående avsnitt.
Olika sociala grupper utvecklar olika meningsbärande språkbruk i sin kommunikation. Hur
den utvecklas är beroende av faktorer som kulturella traditioner, gruppens deltagare, ”arvet” från
andra sociala konstellationer, etc. Flera termer inom idrotten som till exempel anfalla, offensiv
eller defensiv strategi är lånade från det militära men innebär i sammanhanget inte en väpnad
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strid utan dessa termer används i syfte att beteckna en sportslig kamp mellan två motståndare.
För att vinna en match kan ett fotbollslag antingen ha en offensiv strategi och satsa på alla möjligheter att spela fram bollen mot motståndarens målområde och ta vara på alla chanser att göra
mål eller en defensiv strategi och i största mån hindra motståndarlaget från att göra mål genom
att till exempel hålla det egna laget tätt ihop framför det egna målet och sparka ut bollen åt sidorna. Den sistnämnda strategin kan sägas vara vanligare när laget ligger i ledning. Det har något
av värde som skall försvaras och alltså jämförbart med det militära som till exempel skyddar en
stad eller ett land.
Ett nyckelbegrepp inom socialsemiotik är tecken (signs) (Kress, 2010; van Leeuwen, 2005).
Här åsyftas kommunikativa symboler, eller kännetecken, inom olika modaliteter som tal, gester
och annat som har funktionen att förmedla något i kommunikationen mellan människor. I socialsemiotisk teori betraktas användning och skapande av tecken som aktiva val av den som vill
förmedla något (van Leeuwen, 2005). Det är således genom ett aktivt handlande som talaren
väljer vilka tecken som ska användas för att den andre, lyssnaren eller läsaren, skall förstå innebörden på bästa sätt. Ett multimodalt perspektiv utgår dessutom från att mening skapas genom
multipla modaliteter i en social miljö och i interaktion med andra (Kress, 2010). Lärande manifesteras vidare genom förändringar i användningen av modaliteterna vilket kan jämföras med synen på ”utökat deltagande” i förgående avsnitt. Grundfrågorna inom multimodal teori handlar
om att utforska i vilken utsträckning och på vilket sätt olika modaliteter som används samtidigt
(tal, gest, bilder, etc.) erbjuder olika möjligheter för representation och vilken potentiellt medierande resurs (affordance) varje modalitet utgör i specifika meningsskapanden (Kress, Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis., 2001). Det vill säga, modaliteternas meningspotential synliggörs när dessa
kombineras och utnyttjas som resurser i olika kombinationer i meningsskapandet av olika sociala
grupper i olika situationer. Begreppet potentiellt medierande resurser (affordance) används för
övrigt av van Leeuwen (2005) men han använder sig även av begreppet semiotiska potential
(semiotic potential) och menar att dessa begrepp är nära besläktade. Författaren betonar att tecknens semiotiska potential ofta är mångfacetterade, det vill säga att tecknen kan ha flera olika innebörder, men att dessa inte kan studeras isolerat. Det är först när tecknen sätts i sitt sammanhang som deras semiotiska potential för just det sammanhanget kan tolkas.
Multimodal socialsemiotisk teori utgår ifrån att det ligger i varje deltagares intresse att finna
någon slags optimal kombination av modaliteter i kommunikation med andra för att skapa en
gemensam mening. Det innebär att man ser svårigheter i att studera enskilda tecken då man utgår
från att det är kombinationen av olika tecken som bär mening. Kommunikationen betraktas i
stället som en ström av flera olika modaliteter i form av tal, gester, skrift, symboler och modeller
som används simultant. Alla dessa modaliteter bidrar var och en på sitt sätt till ett gemensamt
meningsskapande vilket inte skulle uppnås med de enskilda modaliteterna var för sig. Det är
alltså genom att studera de aktiva val ifråga om hur modaliteterna kombineras och vilken mening
som härigenom skapas som man förstår de enskilda tecknens betydelse i sammanhanget. Leijon
och Lindstrand (2012) framhåller att en multimodal socialsemiotisk utgångspunkt har den funktionen att fokus förflyttas från felaktigheter och svagheter i elevers uppfattningar till processen i
vilken eleverna skapar mening i interaktion och genom användning av multipla modaliteter.
Inom multimodal teori analyserar man språk (som ses som en modalitet) utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv vilket innebär att man ställer frågor som: ”vilken mening medieras med
detta tecken i modaliteten språk?” ”vilka tecken fungerar som semiotiska resurser i detta sammanhang?” eller ”hur relateras det tecknet i modaliteten språk tillsammans med gester eller
text?”. Dock kan man aldrig ge ett komplett svar på frågorna eftersom varje tecken används och
tolkas i specifika situationer (van Leeuwen, 2005, s. 5). Laursen (2006) skriver att språkbruk och
användning av andra semiotiska system är sociala processer som sker i det gemensamma meningsskapandet, och att socialsemiotisk teori bidrar till identifiering av de semiotiska mönster
som skapas av olika sociala interaktioner. Semiotiska mönster, eller tematiska mönster (Lemke,
1990), blir en grund till analys av relationen mellan de enskilda termerna, eller tecknen, och förstå potentialen i dessa medierande resurser (jfr Laursen, 2006).
Som framgått i föregående kapitel råder det en enighet i att teckenspråk och talat språk är
skilda språk och skilda modaliteter. Teckenspråkiga sociala grupper har utvecklat modaliteten
teckenspråk skild från det talade språket i sin uppbyggnad och betraktas således som ett naturligt
språk likt det talade språket som tidigare nämnts. Mot den bakgrunden benämner man ofta teck22

enspråkig dialog i flerspråkig miljö som multimodal. Dock saknas ofta resonemang i dessa studier om teckenspråk som modalitet utifrån ett multimodal socialsemiotiskt perspektiv för att
svara mot de frågor som ställs inom teorin, se 2.3. Med ovanstående resonemang om teckenspråk
som en egen modalitet i en multimodal miljö är det rimligt att anta att teckenspråk, precis som
andra modaliteter, kan studeras och diskuteras som en potentiellt medierande resurs, både som en
egen meningsbärande modalitet och i relation till andra modaliteter. Det är med teckenspråk och
i teckenspråket som teckenspråkiga skapar gemensam mening. Meningspotentialen i modaliteten
teckenspråk kan, men behöver inte alltid, förstärkas med andra modaliteter som texter på det
nationella språket, illustrationer, modeller etcetera.
En modalitet har sin egen strukturella organisation, uppbyggd och utvecklad av modalitetens
användare i sociala sammanhang. Medan man kan studera ett talat språk utifrån dess syntax,
ordval, uttal och auditiva egenskaper kan man rimligtvis studera ett teckenspråk utifrån dess
teckenval, uttryckssätt och visuella-gestuella egenskaper. Modaliteten teckenspråk är således inte
gester utan ett språk men till skillnad från talade språk ett gestuellt-visuellt språk.

3.3 Flerspråkighet och språkväxling
Två- och flerspråkighet
Begreppen tvåspråkighet och flerspråkighet samt relationen mellan dessa är ett återkommande
diskussionsämne inom fältet. Även frågan om vilka som kan kallas två- eller flerspråkiga aktualiseras ofta. Då den här studien fokuserar på språk som socialsemiotiska resurser i interaktion, i
detta fall i ett NO-klassrum, diskuteras begreppen två- och flerspråkighet utifrån funktionella
aspekter snarare än utifrån språken som språkliga eller grammatiska system. Garcia (2009) menar att termen tvåspråkighet (bilingualism) fungerar som ett övergripande begrepp vilket beskriver ett brett och komplext fält. Det omfattar alltså alla som mer eller mindre behärskar fler än ett
språk, dvs. två eller fler, oavsett om språken talats från födseln eller om de lärts in senare i livet.
Det inkluderar även dem som inte använder alla sina språk dagligen. I senare forskning kan man
dock konstatera en preferens för begreppet flerspråkighet (mulltilingualism) då det handlar om
den typ av språkbehärskning och språkanvändning som kännetecknar individer som växer upp
eller vistas i miljöer där flera – och ofta mer än två språk – utgör ett naturligt inslag i människors
liv och vardag. Med denna utgångspunkt argumenterar Blackledge och Creese (2010) för användningen av begreppet flerspråkighet som ett mer adekvat begrepp i relation till det mångkulturella samhälle som vi ser i många länder idag.
I denna studie används begreppet flerspråkighet på ett mer generellt plan om individer som
behärskar fler än ett språk även om de inte använder sina språk dagligen och inte behärskar sina
språk på samma nivå i alla sammanhang. Begreppet tvåspråkighet, däremot, används i samband
med resonemang kring två specifika språk, i detta fall oftast teckenspråk och svenska. Det innebär förstås inte att individerna eller gruppen som resonemangen berör enbart behärskar dessa två
språk. Självfallet kan de även behärska flera språk även om det inte är relevant i just det sammanhanget.
Diglossi
I tidig tvåspråkighetsforskning dominerade uppfattningen att de olika språken hos flerspråkiga
personer utvecklades separat och oberoende av varandra och att skillnaden mellan enspråkiga
och flerspråkiga individer helt enkelt bestod i att flerspråkiga behärskar flera språk. Grundsynen
är således att flerspråkiga betraktas som dubbelt eller flerdubbelt enspråkiga. Med ett sådant synsätt följer även idén om att språken används så att säga ”ett i taget”, åtskilda från varandra för att
inte blandas eller ”störa” varandra.
Självklart kan man konstatera att flerspråkiga individer i många sammanhang, där detta förväntas, kommunicerar mer eller mindre enspråkigt och håller sig till det ena eller andra av språken i sin språkliga repertoar. Den flerspråkiga individen kan också vara mer trygg i ett språk i
vissa sammanhang och med ett annat språk i andra, vilket till exempel kan bero på att det inte
alltid är samma ämnen som kommer på tal på båda språken. Till exempel kan ett språk dominera
i kommunikationen inom familjen och ett annat i fotbollslaget eller i skolan som ett exempel i
vad som brukar kallas diglossi. Det innebär en funktionsuppdelning av språken som kan ta sig
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uttryck i att man använder ett språk i vissa sociala praktiker och domäner och ett annat
språk/andra språk i andra. Även om växlingen ofta sker mellan majoritetsspråk och ett eller flera
minoritetsspråk, kan den även innebära en växling mellan till exempel mer eller mindre formella
varieteter av ett och samma språk som mellan vardagsspråk och akademiskt språk som fyller
olika funktioner och syften. Även teckenspråkig tvåspråkighet har av vissa forskare betraktats
som en slags diglossi (se t.ex. Svartholm, 2010) då teckenspråk och svenska i skriven form, ofta
används komplementärt och i olika funktioner och domäner även om det också förekommer
språkliga växlingar i en och samma situation, som till exempel när den teckenspråkiga tvåspråkiga läraren både tecknar ”energi” och bokstaverar den svenska termen för energi för att koppla
tillbaka till det begrepp som behandlats i lärobokstexten (jfr ”kontrastiv språkundervisning” och
”chaining”, se 1.3). Kodväxling är det begrepp som vanligen förknippas med liknande situationer
då det växlas mellan språken på så sätt att ord från ett språk lånas in till det andra språket eller att
man växlar mellan språken i syfte att översätta orden.
Från dubbel enspråkighet till dynamisk flerspråkighet
Ur ett mer dynamiskt flerspråkighetsperspektiv där de språkliga resurserna inte betraktas som
avgränsade i separata system, blir begreppet kodväxling som växlingar mellan två separata språk
i enlighet med diglossibegreppet problematiskt. Garcia och Wei (2014) är därför kritiska mot
begreppet vilket de menar utgår från en enspråkig norm där fokus fortfarande ligger på det ena
respektive andra språket och växlingarna som sker strukturellt mellan språken. Istället bör man
utgå från att flerspråkiga tillägnar sig en enda språklig kompetens där de olika språken utgör
olika resurser att använda sig av vid olika situationer och för delvis olika syften. För att distansera sig från både det kognitiva och det rent lingvistiska perspektivet betraktas därmed språkandet som individernas utnyttjande av hela sin språkrepertoar.
Den dynamiska och kreativa användning av olika språkliga resurser som möjliggörs i interaktionen mellan flerspråkiga individer kan enligt Garcia (2009) beskrivas i termer av heteroglossi med ett fokus på den flerspråkiga processen istället för på de olika språken i sig. Bakhtin
(1981) är också processinriktad i sitt resonemang om språkets användning i dialogen men med
heteroglossi menar han inte bara olika språk, utan även olika språkbruk i olika diskurser eller
genrer. Således kan olika språkbruk upplevas som främmande för den oinvigde, däremot kan de
olika språkbruken utnyttjas som resurser för den som behärskar dessa.
I alltfler studier har man emellertid på senare år funnit belägg för att flerspråkigas kompetens
och språkanvändning är just flerspråkig i stället för dubbelt enspråkig och därmed av en annan
art än enspråkigas. Istället för att se olika behärskade språk som helt separata system kan man
också enligt vissa forskare tala om en delvis gemensam språklig kognitiv grund för språken i
enlighet med Cummins teori om en gemensam underliggande språkförmåga (1991). En sådan
grund kan bland annat innebära en förståelse av språkens olika uppbyggnad och struktur samt
normer för användning av språken utifrån mer pragmatiska aspekter. Förståelsen för tillägnandet
av ett språk kan utnyttjas när andra språk utvecklas och används. Emellertid är den generella
normen alltjämt dubbel enspråkighet då språken betraktas som separata ovanför den gemensamma underliggande språkförmågan vilket flera forskare menar begränsar denna utgångspunkt
(se t.ex. Blackledge & Creese, 2010; Garcia, Bartlett & Kleifgren, 2007).
I stället för att tala om flera parallellt utvecklade, likvärdiga men separata språkliga system
betraktas de språkliga resurserna i den här studien som tillgängliga i ett dynamiskt och kreativt
samspel och som en samlad språklig kompetens som erbjuder individen mer än summan av delarna. Det innebär att det komplexa tillägnandet av de olika språken betraktas som dynamisk och
utvecklingen av den totala språkliga kompetensen ses ske genom interaktion med andra i olika
sociala praktiker. Samtidigt som de olika språken kan användas i olika sociala praktiker och på
så sätt komplettera varandra kan de också sammansmälta och ”samarbeta” i en och samma
språkliga interaktion på ett sätt som möjliggör ett utnyttjande av hela den språkliga repertoaren i
en dynamisk flerspråkighet, som naturligtvis också inbegriper möjligheter till variation inom
varje enskilt språk.
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Translanguaging
Ett begrepp som snarare beskriver flerspråkigas språkanvändning som en fri och dynamisk växelverkan mellan språken är enligt Garcia (2009) translanguaging4 då det inte nödvändigtvis förutsätter någon tydlig struktur för när och hur språken interagerar i kommunikationen. Här ser
man inte de olika språk som flerspråkiga har tillgång till som separata system som man växlar
emellan utan snarare som en samlad resurs som på ett optimalt sätt utnyttjas utifrån situationen
och för att uttrycka det man vill säga på bästa sätt. I vilken grad man utnyttjar denna resurs beror
på situationen, syftet med kommunikationen och med vem man kommunicerar (Lewis, Jones &
Baker 2012). I enlighet med en sådan syn är språket att betrakta som ett agerande, snarare än
något man har, därav beteckningen ”språkande” (languaging) jämfört med ”språk” (language)
(Garcia & Sylvan, 2011).
van Lier (2004) ser också användningen av språk som ett agerande och menar att ”språkandet” som potentiellt medierande resurs (affordance) har en handlingspotential (action potential)
(a.a., s. 95; jfr Yoxsimer Paulsrud, 2014). ”Språkandet” betraktas således som en handling, och
elever som utnyttjar alla sina tillgängliga språk har en större möjlighet att agera, eller ”språka”.
Wei (2011) poängterar begreppet ”languaging” ytterligare med att betrakta användningen av
språk som en process (jfr Swain, 2006), och att translanguaging inkluderar relationer mellan
olika språk men också mellan olika modaliteter som till exempel tala, gestikulera, skriva eller
läsa (jfr Garcia & Wei, 2014). Den breddade tillgången till potentiellt medierande resurser ger ett
större utrymme för translanguaging, eller ”translanguaging space” (Wei, 2011) vilket i sin tur
omfattar både ett kreativt och ett kritiskt tillägnande av olika potentiellt medierande resurser eller
som han definierar det:
I have proposed that creativity can be defined as the ability to choose between following and flouting the rules
and norms of behaviour, including the use of language. It is about pushing and breaking the boundaries between the old and the new, the conventional and the original, and the acceptable and the challenging. Criticality refers to the ability to use available evidence appropriately, systematically and insightfully to inform considered views of cultural, social and linguistic phenomena, to question and problematize received wisdom,
and to express views adequately through reasoned responses to situations. These two concepts are intrinsically
linked: one cannot push or break boundaries without being critical; and the best expression of one’s criticality
is one’s creativity. (s. 1223)

Den dynamiska, fria språkväxling som translanguaging innebär är förmodligen något som sker
mer frekvent när talare och lyssnare behärskar samma språk även om studier också har visat att
flerspråkiga elever trots att de inte alltid delar sina språk med läraren och andra elever kan ges
möjlighet att använda hela sin språkliga repertoar i det naturvetenskapliga lärandet (se t.ex.
Goldberg, Edyedy, Welsch & Galiani, 2009; Reyes, 2008). Förutom att translanguaging kan betraktas som en fri och dynamisk användning av hela den tillgängliga språkliga kompetensen menar Creese och Blackledge (2010) att begreppet kan rymma användningen av flera språk som
pedagogiskt verktyg i undervisning med flerspråkiga elever (jfr Baker, 2011), vilket de visat i
den studie som presenterades i 2.2.
Även Yoxsimer Paulsrud (2014) menar, med stöd från sin studie, att stöttning genom translanguaging kan tillämpas som ett pedagogiskt verktyg i språkutvecklande undervisning (jfr Garcia, 2009; Garcia & Kleifgren, 2010). Lewis, Jones och Baker (2012) menar att translanguaging
är en kraftfull resurs i den tvåspråkiga undervisningen då begreppet betonar process istället för
resultat. Baker (2011) framhåller att tillämpningen av translanguaging i undervisningen med
flerspråkiga elever har flera potentiella fördelar, bland annat kräver användningen av båda sina
språk en verklig förståelse för ämnet. Här går det inte, som Baker (2011, s. 289) skriver, att enbart svara på ett språk och därmed dölja eventuella missförstånd. När fler språk används kräver
det en känsla för vilka alternativa terminologier som är möjliga att använda för att svara mot
samma sak, och då blir det även möjligt att avslöja eventuella felaktiga uppfattningar om aktuellt
ämne. En annan potentiell fördel med translanguaging är, enligt Baker (2011), att det starkare
språket utgör ett verktyg för att utveckla det svagare språket.
Dock är begreppet translanguaging ett relativt nytt begrepp och definitionen och tillämpningen av begreppet diskuteras fortfarande både teoretiskt, praktiskt och pedagogiskt. Med avseende
4

Ett vedertaget begrepp på svenska saknas varför begreppet skrivs på engelska.
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på teckenspråkig tvåspråkighet beskriver Garcia och hennes doktorand Cole (2014) hur de gemensamt utvecklat perspektivet på translanguaging genom Coles erfarenheter som döv och teckenspråkig tvåspråkig. De menar att erfarenheterna från teckenspråkig tvåspråkighet kan bidra till
den generella förståelsen för flerspråkighet och translanguaging. Då translanguaging betraktas
som multimodal samtidigt som det nationella teckenspråket och det nationella skrivna språket
ses som skilda modaliteter föreslår Garcia (2009) att teckenspråkiga tvåspråkiga också utnyttjar
translanguaging, (se även Baker, 2011; Baker, Jones & Lewis, 2012). Med avseende på undervisning och lärande för döva och hörselskadade elever framhåller man att translanguaging framstår som särskilt välfunnet och tillämpbart i den teckenspråkiga tvåspråkiga undervisningen samtidigt som man betonar behovet av kunskap på området då det helt saknas idag. Frågor som
väcks är bland andra hur translanguaging utnyttjas i den teckenspråkiga undervisningen där läsoch skrivkunnighet lärs ut (Baker et al., 2012): Kan translanguaging avse inte bara ett dynamiskt
samspel mellan till exempel svenskt teckenspråk och svenska utan mellan alla de samlade semiotiska resurser som den teckenspråkiga tvåspråkiga har tillgång till i enlighet med ett mulitmodalt
perspektiv? På vilket sätt utnyttjas translanguaging i en multimodal dialog?
Det är också intressant att studera om det är möjligt att finna tillämpningar av translanguaging inom modaliteten teckenspråk. Då avses inte bara språkväxlingar mellan olika teckenspråk
som till exempel polskt och svenskt, utan även när till exempel fraser på svenska återges på teckenspråk. I förlängningen blir det även intressant att studera växlingen mellan ett vardagligt och
ett naturvetenskapligt språkbruk vilket innebär en flerdimensionellt dynamisk språkanvändning i
ett teckenspråkigt tvåspråkigt naturvetenskapligt klassrum. För att få svar på ovanstående frågor
behöver först och främst frågan om hur translanguaging analytiskt synliggörs i en teckenspråkig
tvåspråkig miljö klargöras.

3.4 Sammanfattning
Lärande sker genom ökat deltagande i situerade, sociala praktiker där gemensamt meningsskapande utvecklas genom dialog. Språk betraktas som ett viktigt medium bland andra modaliteter;
utan språk kan ingen dialog föras och därmed är inget gemensamt meningsskapande möjligt.
Halliday (1993) beskriver synen på lärandet på följande sätt:
When children learn language, they are not simply engaging in one kind of learning among many; rather, they
are learning the foundation of learning itself. The distinctive characteristic of human learning is that it is a
process of making meaning – a semiotic process; and the prototypical form of human semiotic is language.
Hence the ontogenenis of language is at the same time the ontogenesis of learning. (s. 93).

Flerspråkighet är en resurs, och språken utvecklas och förfinas dynamiskt i relation till varandra.
I vissa fall kan det ena språket användas i en situation och det andra i en annan situation, i andra
fall kan båda språken användas dynamiskt och interaktivt i en och samma situation. Alltfler forskare använder begreppet translanguaging för att beskriva dynamisk språkväxling och med det,
menar de, lyfts blicken bortom språkstruktur och språkförmåga i enskilda språk. Istället fokuseras den process som kännetecknas av språkanvändning i flerspråkiga sociala praktiker.
Det är den flerspråkiga individen som väljer hur den tillgängliga språkliga repertoaren utnyttjas för att på ett optimalt sätt stödja sina resonemang. Med en multimodal socialsemiotisk utgångspunkt har den flerspråkiga individen en bredare repertoar i och med att gester, texter, illustrationer etc. kompletterar varandra i resonemangen. Således väljs olika semiotiska resurser av
varje deltagare i dialogen i ett försök att bidra till meningsskapandet. Språk som modalitet utgör
en bland andra modaliteter som till exempel gester, texter, illustrationer, etc. i det kommunikativa flödet. Varje modalitet bidrar på sitt sätt till dialogen, och kombinationen utgör ”utfallet” av
det gemensamma meningsskapandet. Teckenspråk betraktas här som en språklig modalitet vilken
med gestuella, visuella och spatiala möjligheter på sitt sätt bidrar till den multimodala kommunikationen.
Även om teckenspråkig tvåspråkighet handlar om två skilda modaliteter med skilda funktioner, vilket kan beskrivas som ett slags diglossi, har det lyfts fram att begreppet translanguaging
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är tillämpbart även i detta sammanhang. Fältet är enigt om att det sker språkväxlingar i teckenspråkig tvåspråkig dialog men är också medvetet om att behovet av mer kunskap på området.
Det är flera frågor som behöver besvaras, bland annat om hur translanguaging förhåller sig till
diglossi med avseende på teckenspråkig tvåspråkighet. En annan fråga är hur translanguaging
kan synliggöras i studier med fokus på den teckenspråkiga kommunikationen i en multimodal,
flerspråkig miljö. En utvecklad kunskap i området skulle ge möjlighet till utveckling i till exempel undervisning för teckenspråkiga tvåspråkiga döva och hörselskadade elever.

3.5 Preciserande syfte och forskningsfrågor
Det övergripande syftet med denna studie är att bidra med kunskap om den teckenspråkiga tvåspråkiga dialogen i naturvetenskaplig skolmiljö med särskilt fokus på hur den bidrar till gemensamt meningsskapande i naturvetenskap. Mot bakgrund av de teoretiska utgångspunkter som
presenterats i detta avsnitt och tidigare studier med avseende på flerspråkigas, i synnerhet teckenspråkiga tvåspråkigas, lärande i naturvetenskap i en multimodal miljö presenteras här några
mer preciserande forskningsfrågor. De preciserande forskningsfrågor som formuleras nedan baseras på två övergripande frågeställningar:
 Vilken roll spelar teckenspråk som potentiellt medierande resurs i förhållande till andra
modaliteter för det gemensamma meningsskapandet i ett tvåspråkigt NO-klassrum?
 Vilka möjligheter ger teckenspråk som potentiellt medierande resurs för läraren att
stödja elevernas meningsskapande i naturvetenskap?
Den första preciserande forskningsfrågan utgår från hur de språkliga resurserna i ett teckenspråkigt tvåspråkigt klassrum används för att utveckla meningsskapande i naturvetenskap. För att
förstå teckenspråk som potentiellt medierande resurs behöver vi veta:
 Vad karaktäriserar den teckenspråkiga tvåspråkiga dialogen i ett NO-klassrum?
Tidigare studier diskuterar utvecklingen av fasta, lexikala, tecken som motsvarar de naturvetenskapliga termerna på det nationella språket. Teckenspråk är ett visuellt-gestuellt språk där avbildande tecken utgör en stor del av språket. I vilken utsträckning avbildande tecken bidrar till
det naturvetenskapliga lärandet har dock inte tidigare studerats. Den andra preciserade frågan
lyder således:
 Vilken potential har avbildande tecken för att driva dialogen framåt i ett NO-klassrum?
Inom forskningsfältet flerspråkighet framförs fördelarna med att alla språkliga resurser kommer
till användning i den meningsskapande dialogen. Språkväxling ger flerspråkiga tillgång till alternativa språkliga resurser och möjlighet att välja den bäst lämpade för olika syften i ett givet
sammanhang. Med avseende på teckenspråk och skriven svenska handlar det också om skilda
modaliteter med skilda funktioner. Med detta som utgångpunkt ställs följande två preciserande
forskningsfrågor:
 Vad karaktäriserar den språkväxling som kan iakttas i samband med meningsskapande i
naturvetenskap i ett teckenspråkigt tvåspråkigt klassrum?
 I vilken utsträckning och på vilket sätt bidrar den till meningsskapande i den teckenspråkiga tvåspråkiga dialogen i ett NO-klassrum?
Olika typer av stöttning spelar en viktig roll för elevers lärande i naturvetenskap. I flerspråkiga
NO-klassrum handlar det bland annat om att föra en tvärspråklig dialog med fokus på likheter
och skillnader i mening mellan ett vardagligt och ett naturvetenskapligt språkbruk. Den sista
forskningsfrågan lyder alltså:

27

 Hur utnyttjas en tvärspråklig dialog på metanivå i ett teckenspråkigt tvåspråkigt NOklassrum för att utveckla resonemangen mot lärande i naturvetenskap?
Studien avser inte att beskriva den kommunikation som sker i klassrummet med hänsyn till samtliga tillgängliga modaliteter i det aktuella NO-klassrummet. Fokus ligger i stället på den teckenspråkiga modaliteten och hur den kan relateras till etablerade naturvetenskapliga uttryck på
svenska och till hur naturvetenskapliga termer, begrepp eller fenomen vanligen illustreras i bild
och/eller tredimensionella modeller.
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4 Metod

I detta kapitel beskrivs urvalet av den grupp som studeras, metod för datainsamling samt bearbetning och analys av data. Här återges också den process som krävts för att överföra en visuellt
orienterad kommunikation – den teckenspråkiga kommunikationen – till textform. Med den beskrivningen läggs grunden till hur resultatdelen kan förstås som en visuell, gestuell och spatial
dialog även om den till största delen representeras i skrift i avhandlingen. Avslutningsvis ges en
översiktlig traskriptionsnyckel som lässtöd inför resultatdelen.

4.1 Gruppen som studeras
Då studiens fokus ligger på den naturvetenskapliga dialogen på teckenspråk i ett tvåspråkigt NOklassrum faller urvalet naturligt på en grupp vars lärare och elever först och främst behärskar
teckenspråk. Utifrån dessa förutsättningar begränsas urvalet till någon av Sveriges fem regionala
specialskolor för döva och hörselskadade Den valda undervisningsgruppen till föreliggande studie består av två lärare och åtta elever. Lärarna, en manlig och en kvinnlig, är båda döva och
utbildade matematik- och NO-lärare för årskurs 4-9. De åtta eleverna, tre pojkar och fem flickor,
är döva och hörselskadade i åldern 13-15 år. Alla i gruppen är minst tvåspråkiga, med svenskt
teckenspråk och svenska som gemensamma språk. Samtliga, såväl lärare som elever, har teckenspråk som sitt förstaspråk.

4.2 Datainsamling
När man kommunicerar på teckenspråk behöver man kunna se varandra. Det är därför vanligt
med en U-formad möblering av skolbänkarna framför tavlan i klassrum för döva elever då det
underlättar kommunikationen mellan eleverna och ger varje elev fri sikt mot läraren. Som tidigare beskrivits är teckenspråk ett nyansrikt och simultant språk; det krävs många gånger flera ord
på svenska för att uttrycka motsvarande innehåll som på teckenspråk. För en optimal datainsamling av deltagarnas teckenspråkiga interaktion med varandra är videoinspelningar således en
viktig förutsättning för att minska bortfall av rådata i möjligaste mån. Både ansikte och händer
bör vara väl synliga för att man skall kunna se vad som sägs vilket innebär att varje deltagare
måste filmas framifrån. För att kunna fånga varje deltagares kommunikation positionerades därför tre videokameror i var sitt hörn i klassrummet där varje kamera delvis överlappade upptagning från de andra kamerorna som användes (se figur 2).
17 NO-lektioner filmades under en period på cirka två månader. Varje lektion varade i cirka
60 minuter. Fyra naturvetenskapliga huvudteman togs upp vid dessa lektioner. Ett av dem handlade om mekanik där mekaniska principer diskuterades. Eleverna fick bland annat montera ihop
mekaniska byggsatser efter illustrationer som visar funktioner som till exempel hur en ratt får
bilens hjul att vridas åt höger eller vänster eller hur mekaniken block och talja fungerar. Eleverna
fick även öva på att beräkna krafterna när olika vikter lyfts i systemet block och talja.
Organisk kemi var ett annat huvudtema och då handlade det om grundämnet kol på molekylär nivå samt kolets funktion i kombination med andra grundämnen. Läraren beskrev kolets
bindningsförmåga och förklarade vad det är som utgör organisk kemi i jämförelse med oorganisk
kemi. Eleverna fick montera ihop några modeller av organiska kolföreningar, både med enkel
och dubbelbindningar.
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Figur 2: Kamerornas placering i klassrummet

Ett tredje huvudtema handlade om energi i olika former. Eleverna fick inledningsvis diskutera
hur de uppfattade termen energi. Senare visade läraren vilka olika energiformer det finns, som
till exempel rörelseenergi, mekanisk energi, elenergi och strålningsenergi. Eleverna fick i uppgift
att ta reda på hushållsapparaternas energiförbrukning hemma hos sig och de jämförde därefter
varandras resultat.
Det sista huvudtemat i mitt material handlar om rörelse och tröghet. Eleverna fick berätta om
sina personliga erfarenheter med tröghetslagen som att vingla till i en bromsande eller svängande
buss. Eleverna fick laborera med en fritt hängande pendel och öva på att göra olika beräkningar
av hastigheter och accelerationer. De två lärarna, som i studien kallas för Lars och Lisa, är med
på alla lektioner utom en då Lars var sjuk. De båda lärarna turas om att leda lektionerna. Den
andre läraren satt då bland eleverna, och ofta deltog båda lärarna aktivt i diskussionerna under
lektionerna.

4.3 Bearbetning av data
När allt material var insamlat konverterades filmerna till ett format som är kompatibelt med annotationsprogrammet ELAN. Programmet utvecklades för att svara mot det växande behovet av
att transkribera och analysera språk, både teckenspråk och talat språk där andra visuella, kommunikativa modaliteter som till exempel gester och blickar (se Wittenburg, Brugman, Russel,
Klassman & Sloetjes, 2006). Med programmet underlättas hanteringen av ljud- och videofilmer
och det flexibla transkriptionsfältet ger möjlighet till att behovsanpassa det för aktuell studie. Vid
en multimodal analys kan till exempel varje modalitet få egna rader där det beskrivs, analyseras
och eventuellt översätts i respektive rad. ELAN kan som framgår av figur 3, spela upp tre filmer
samtidigt och transkriptionsfältet löper längs med tidslinjen för filmen/filmerna. Genom att det är
möjligt att spela upp tre filmer samtidigt i programmet underlättar det möjligheten att följa interaktionen i helgrupp, och samtal mellan deltagare som kanske upptagits i olika kameror kan följas. Då deltagarna tilldelades varsin rad var det möjligt att överblicka flera samtalsspår, som då
läraren pratar med en eller ett par elever samtidigt som två andra elever pratar med varandra.
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Figur 3: Annotationsprogrammet ELAN

ELAN användes således som ett verktyg i det primära analysarbetet när de samkörda filmerna
först studerades. Efter en första sortering av data transkriberades och kommenterades ett urval av
data. Urvalet av data som transkriberas och illustreras i resultatdelen baserades på forskningsfrågorna och analysverktyget vilket presenteras i 4.5.

4.4 Forskningsetiska överväganden
Vissa extraordinära forskningsetiska åtgärder har vidtagits eftersom döva är en liten grupp i Sverige och därmed lätt kan identifieras med några få kännetecken. Det ställer extra krav för att anonymiteten ska kunna garanteras så långt det är möjligt. Därför anges till exempel inte skolans
geografiska läge och för att skydda personerna i studien har samtliga namn bytts ut. Lärarna har
fått namn med den initiala bokstaven L som i lärare; Lisa och Lars. Eleverna heter i föreliggande
studie Alice, Erika, Filip, Julia, Katrin, Maja, Robin och Simon. I samtalen händer det att deltagarna nämner personer utanför gruppen och även då har dessa personer getts fingerade namn,
alternativt kommenteras deras roll i förhållande till gruppen. När gruppens deltagare nämner sina
familjemedlemmar vid namn eller ”mamma” alternativt ”pappa” tillskrivs även de fingerade
namn. För att illustrera vilka tecken som använts i exemplen återges dessa av mig själv på bild,
som här kallas för teckenbild. Dock avslöjas att båda lärarna är döva eftersom den informationen
är avgörande ur studiens forskningsmässiga perspektiv.

4.5 Analysprocessen
Den här studien avser att beskriva vilka socialsemiotiska resurser som utnyttjas för gemensamt
meningsskapande i NO-klassrummet och hur dessa olika resurser hanteras i interaktionen. Med
multimodal utgångspunkt används flera modaliteter som till exempel tal, gester, texter etc., simultant i kommunikationen. Var och en av modaliteterna bidrar på sitt sätt till det gemensamma
meningsskapandet. Här fokuseras den teckenspråkiga modaliteten med avseende på vad den bidrar med, eller inte, till det gemensamma meningsskapandet tillsammans med andra modaliteter.
Analysenheten är således den teckenspråkiga dialogen mellan deltagarna i ett multimodalt, tvåspråkigt NO-klassrum. Det innebär en analysprocess som dels inkluderar alla modaliteter som
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används i dialogen i syfte att förstå relationen mellan dessa, dels fokuserar på modaliteten teckenspråk och dess kategorier i syfte att identifiera vilka potentiella resurser dessa utgör.
Urval av data som illustreras
I kapitlet som redogör för studiens teoretiska utgångspunkter påpekas att meningsskapande synliggörs där deltagarna tar del av, och själva använder de kommunikativa resurserna som erbjuds
samt för dialogen vidare genom att utnyttja eller utveckla resurserna i nya konstellationer. Således ringas de dialoger in där teckenspråk utgör en potentiellt medierande resurs för det gemensamma meningsskapandet i naturvetenskap. Dialog som drivs fram mot ett gemensamt meningsskapande i naturvetenskap där teckenspråk tyds ha ett bidragande verkan sorteras fram för vidare
analys. Vidare kan begreppet potentiellt medierande resurs användas omvänt, det vill säga när
dialogen tycks ändra riktning eller stanna av kan den eventuella avsaknaden eller ”mismatchningen” av potentiella medierande resurser i teckenspråket i förhållande till andra modaliteter
som till exempel det svenska språket eller illustrationer i läroboken analyseras. Språkväxlingar i
form av handbokstavering eller s.k. ”tecknad svenska”, där enstaka tecken används för att återge
det svenska språket ord för ord, i dialog med tydlig riktning mot eller avvikande från ett gemensamt meningsskapande i naturvetenskap analyseras också vidare.
Teckenspråk som potentiellt medierande resurs
Inom teckenspråk finns olika kategorier vilka presenterades i 1.2. Vilken potential fasta tecken,
avbildande tecken respektive handbokstavering har för att bidra, eller inte, till det multimodala
gemensamma meningsskapandet i naturvetenskap analyseras. Vad tecknen kan mediera i förhållande till naturvetenskapliga definitioner av termer, grafer, tabeller eller illustrationer i läroböcker diskuteras. Hur språkväxlingar utnyttjas som potentiell resurs för lärande i naturvetenskap i en
tvåspråkig miljö analyseras med avseende på språklig process i det gemensamma meningsskapandet.
Presentation av exemplen
I resultatdelen beskrivs först dialogen i sin helhet varefter en diskuterande analys kring de potentiellt medierande resurser som utnyttjats och hur dessa bidragit till det gemensamma meningsskapandet i naturvetenskap. Lektionens planering och mål utgör en övergripande riktlinje för det
gemensamma meningsskapandet i naturvetenskap men i processen pågår flera kortsiktiga meningsskapanden. Dessa kan ingå i det övergripande målet men också avvika från det. Teckenspråkets potentiella mening som bidragande faktor bland andra modaliteter och det svenska
språket i förhållande till dialogens olika riktningar analyseras och diskuteras. Lärarens möjligheter att stötta elever i det multimodala gemensamma meningsskapandet i naturvetenskap i en
teckenspråkig tvåspråkig skolmiljö diskuteras också.

4.6 Att transkribera teckenspråkig dialog – en kritisk process
I det här avsnittet beskrivs denna studies avgränsningar beträffande transkriptionssystem för
teckenspråkig dialog, framtagna med syfte att identifiera resultat som svarar mot forskningsfrågorna.
Det visuella, gestuella, och spatiala teckenspråket saknar ett allmänt skriftsystem, varför det
är svårt att återge teckenspråkiga uttalanden i annat än just rörliga bilder som videofilmer. Skall
teckenspråk trots allt återges i skriftlig svenska innebär det en tolkning och översättning eftersom
språkens grammatiska struktur skiljer sig avsevärt vilket omöjliggör en transkription ord för ord,
det vill att ett tecken motsvarar ett ord. Meningarna på svenska skulle också bli svårlästa. Som i
all översättning från vilket språk som helst till ett annat innebär det dessutom risk för bortfall i
nyansering av betydelsen i processen och i detta fall riskeras dessutom de visuella, gestuella och
spatiala semiotiska resurserna att osynliggöras i textform. Eftersom studien försöker följa hur
dialog i en teckenspråkig kommunikation i naturvetenskap utvecklas, riskerar man med enbart
översättning från teckenspråk till svenska att kritiska språksituationer förbises.
Vid språkliga skärningspunkter när deltagare till exempel diskuterar tecken metalingvistiskt i
förhållande till naturvetenskapliga termer på svenska behöver dessa punkter synliggöras. Även i
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andra situationer då teckenval, såväl fasta som avbildande eller bokstaverade tecken, bedöms ha
betydelse för det gemensamma meningsskapandet behöver dessa synliggöras genom särskilda
transkriptionsregler. Teckenspråksavdelningen vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, har utvecklat ett skriftsystem anpassat för det svenska teckenspråket med symboler och
beteckningar som representerar till exempel handform, rörelse och var rörelserna börjar och slutar. Även ansiktsuttryck som höjda ögonbryn eller olika munrörelser har sina symboler eller beteckningar. För exempel, se deras digitala Svenskt teckenspråkslexikon eller Svensk teckenspråkskorpus (www.ling.su.se/teckensprak). Wallin, Mesch och Nilsson (2012) föreslår en grund
för ett transkriptionssystem för teckenspråkskorpusar.
Då fokus i föreliggande studie är på hur naturvetenskapliga resonemang på teckenspråk kan
skapa gemensam mening för deltagarna och hur den framväxande språkgemenskapen relaterar
till naturvetenskapliga termer och begrepp på svenska innebär det att en renodlad användning av
lingvistiska system inte fyller den funktion som behövs för att kunna svara på studiens frågor.
Den här studien har dock låtit sig inspireras av systemet och lånat delar av det, särskilt vid närmare beskrivning av avbildande tecken. Då handlar det framför allt om benämningar av de olika
handformerna vilket inte skall förväxlas med handalfabetet.
Transkription av fasta tecken och avbildande tecken
Fasta tecken har grundform, vilket innebär att dessa etiketteras med termer i grundform i versaler. Grundform gäller, oavsett uttalandets tempusform eller numerus. En tecknad ”term” skulle
således skrivas [TERM], även om det uttrycktes ”termer”. I teckenspråk förekommer teckenvariationer, det kan sägas motsvara det talade språkets dialekter. Till exempel har ”näring” teckenvarianter som skulle kunna etiketteras som [NYTTA], [MEDICIN] eller [MAT], men i denna studie etiketteras teckenvarianterna med samma grundterm, det vill säga [NÄRING] och en upphöjd
siffra för varje variant. För att kunna se vilken teckenvariant som användes illustreras dessa med
en teckenbild eller en serie teckenbilder. När tecknen är sammansatta, som till exempel ”lägesenergi” etiketteras tecknen [LÄGE][ENERGI]. Det vill säga termerna inom varsin hakklammer
utan mellanrum. Det gäller även när det sammansatta tecknet består av dels bokstavering och
dels fast tecken som till exempel [FOTO][S-Y-N-T-E-S] eller [A-V][DUNSTNING].
Många ord på svenska är homonyma, det vill säga att orden har två eller fler betydelser, till
exempel bock, jord och såg. Dessa ord tecknas dock olika beroende på vilken betydelse som
avses, och därmed är det lättare på teckenspråk än på svenska att förstå vilken innebörd av ordet
det är fråga om. På teckenspråk förekommer å andra sidan också homonyma inslag, i form av
samma manuella tecken. Med samma manuella tecken menas att flera tecken har samma handform och utförs med samma rörelser. Det är i detta sammanhang viktigt att återigen understryka
munartikulationens funktion i teckenspråket. Med munartikulationen kan vi avgöra vilken betydelse som avses när ett homonymt tecken uttrycks. Så tecknas till exempel ordförande och hammare manuellt på ett liknande sätt, medan man med munartikulationen kan se vilken betydelse
som avses. Utifrån ett teckenspråkigt perspektiv betraktas därför tecknen för ordförande och för
hammare inte som honomyma om man beaktar munartikulationen. I föreliggande studie finns ett
behov av att påvisa tecken som är snarlika, som till exempel [MASKIN] som kan förväxlas med
[FABRIK] eller [FUNGERA]. Det kommenterar jag dels i transkriptionens högra fält dels i den
löpande texten. Dessutom illustreras tecknen med teckenbilder i transkriptionen.
Att översätta fasta tecken förefaller tämligen enkelt, ofta motsvarar ett fast tecken ett ord eller en fras på skriven svenska. Att översätta avbildande tecken, som är situerat produktiva (se
1.2), innebär däremot en hel del överväganden som till exempel ordval eller formulering på skriven svenska som närmast motsvarar källspråket. Det har betydelse för hur man formulerar sig på
svenska i skriven form. Det innebär i sin tur att dessa produktiva och ofta simultana tecken inte
kan etiketteras med lexikala termer i versaler inom hakklammer som för fasta tecken. Istället
görs en översättning med flera ord, ibland hela meningar, i fet stil. I anslutning till dessa illustreras tecknen med teckenbilder.
Wallin (1994) beskriver avbildande tecken på följande sätt (som nämnts, avbildande tecken
kallades tidigare för polysyntetiska tecken): ”Med beteckningen polysyntetiska tecken underförstås att de inte är tecken man liksom fasta tecken kan finna i något teckenlexikon. Ej heller är de
några modifierade former av fasta grundtecken.” (s. 45).
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Aspekterna handform, rörelseart, attityd (vridning av handen/händerna och rörelseriktning)
och läge utgör tillsammans de betydelsbärande enheter som ingår i avbildande tecken (Wallin,
1994). Dessa representerar dock inte objekten som beskrivs, utan utgör enheter som till form och
rörelsemönster representerar form och funktion på objekten. Det finns ett lexikalt tecken för
[DÖRR] men med avbildande tecken kan vi beskriva dörrens placering, storlek, om det är en
tvådörrars dörr och endast den ena öppnas och om dörren är lätt eller svår att öppna. När teckenspråkslingvisterna studerar avbildande tecken fokuserar de på de grundläggande aspekterna och
elementen (vilken handform som återger formen av objektet till exempel) samt kartlägger strukturen i hur dessa element kombineras. I föreliggande studie är syftet däremot att beskriva hur
teckenspråk utnyttjas som socialsemiotisk resurs vid dialog i naturvetenskapliga sammanhang,
således fyller översättningarna i fet stil sin funktion med avseende på avbildande tecken.
Transkription av handbokstavering och bokstaverade tecken
I tidigare studier var det vanligt att handbokstaveringen transkriberas med versaler och ett streck
mellan varje bokstav som till exempel [T-E-R-M].
Föreliggande studie lånar emellertid det nyare systemet att transkribera handbokstavering på
så sätt att en handbokstaverad term skrivs [b-TERM] (jfr Bergman, 2012). Det gäller även om
det handbokstaverade utgör del av termen, del av det sammansatta ordet. Här görs dessutom ingen skillnad på bokstaverade tecken eller handbokstaverade termer (se 1.2), dessa transkriberas på
samma sätt.
Transkription av handformer
Det svenska teckenspråket har ett 30-tal olika handformer, och alla dessa har beteckningar som
till exempel ”sprethanden” när handen är utsträckt med alla fingrar spretade och ”pekfingret” när
handen är knuten med endast pekfingret utsträckt. Handformerna representerar, avbildar eller
beskriver något, en entitet. Till exempel skall ”pekfingret” inte tolkas som en pekning. ”Pekfingret” kan representera en pinne eller ett snöre, avbilda en gående person eller en cirkel eller beskriva fotbollens riktning mot målet vilken kan vara långt över ribban eller precis under ribban in i
mål. Handformer ska, som nämnts, inte förväxlas med handalfabetet. Det finns ett handalfabet
för varje svensk bokstav, från A till Ö. Dessa kan ses i ovan nämnda teckenspråkslexikon. Några
handformer har fått beteckningar som till exempel ”A-handen” eller ”N-handen” och dessa skall,
på samma sätt som för ”pekfingret”, inte tolkas som en handbokstavering av bokstaven A eller
N. I transkriptionen och den efterföljande texten nämns handformerna med citationstecken för att
förtydliga att det är just handformer som avses.
Teckenbilder som del av transkriptionen
Som nämnts används teckenbilder i transkriptionen i syfte att visuellt illustrera de tecken som
uttryckts i dialogen. Dessa skall betraktas som del av transkriptionen, således benämns de inte
som figurer och har inga figurnummer. Teckenbilderna kan vara enstaka bilder vilka oftast representerar fasta tecken, eller uppställda i en serie för att illustrera rörlighet och utnyttjande av
det spatiala rummet. Serier av teckenbilder skall ”läsas” från vänster till höger, uppifrån och ned.
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4.7 Transkriptionsnyckel
Här ges en översiktlig sammanfattning av de transkriptionsregler som beskrivits ovan. Dessa
används när det bedöms ha betydelse för analys av teckenspråk som potentiellt medierande resurs. Övrig dialog översätts enbart till skriven svenska även om till exempel avbildande tecken
används.
[b-TERM]
[TERM]
[TERM1]
[TERM][TERM]
[b-TERM][TERM]
[TERM][b-TERM]
[TERM*]
termer i fet stil
(Text i kursiv stil)
”Handform”

Handbokstaverad term
Fast tecken
Variant på fast tecken
Sammansatt tecken
Se notis i höger fält
Avbildande tecken
Beskrivning av händelser i klassrummet
Etikettering av handform

Inga regler utan undantag, i ett exempel valdes det att etikettera ett avbildande tecken med flera
ord i versaler. Exemplet som genererade undantaget, [TRYCKA IHOP-FJÄDRA TILLBAKA],
har betydelse för hur en potentiell medierande resurs kan utvecklas vilket visas i kapitel 5.
Övrigt att påpeka i det här sammanhanget är att det på teckenspråk ytterst sällan förekommer
att man tilltalar någon med namn. Det är i stället vanligare att man pekar på personen ifråga. Om
läraren till exempel vill ge ordet till någon pekar alltså läraren på denne alternativt räcker fram
en hand med handflatan upp. I texten skriver jag vem som blir pekad på eller får ordet med ett
namn inom parentes. Till exempel ger läraren Lars ordet till eleven Robin genom att nicka lätt
och peka på honom. I texten syns det som ”Ja (Robin)”.
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5 En vanlig NO-lektion

Syftet med föreliggande studie är som tidigare nämnts att beskriva dialog i ett NO-klassrum där
teckenspråk och svenska samt andra modaliteter sammanflätas och samverkar. Det sker när lärare och elever resonerar om ämnesspecifika termer, begrepp eller modeller. Utöver beskrivningen skall studien analysera vad språken, i synnerhet teckenspråk, tillför och inte tillför det gemensamma meningsskapandet. De 17 NO-lektionerna som filmats omfattar ämnen som olika energiformer och energiomvandlingar (fysik), kolväten inom organisk kemi (kemi) samt friktion och
tröghet inom ramen för krafter och rörelse (fysik).
I resultatdelen redovisas de lektioner som illustrerar dialog där språk som semiotiska resurser
används i resonemangen, dessa utgör grunden för analys av vad språken medierar och vilken
betydelse de har för det gemensamma meningsskapandet. Resultatdelen inleds här med utdrag ur
en för den här gruppen typisk lektion där deltagarnas, lärarnas såväl som elevernas, skilda utgångspunkter och erfarenheter länkas samman i gruppens teckenspråkiga kommunikation i en
miljö där naturvetenskapliga termer och begrepp är baserade på det svenska språket. Här fångas
situationen där respektive utgångspunkt och språk tillsammans spelar en roll för utvecklingen av
gruppens kommunikation. I de därpå följande kapitlen 6-8 fördjupas resonemangen kring olika
semiotiska resurser och relationen mellan dessa. De olika excerpten från lektionerna återges och
kommenteras löpande i varje kapitel. Kapitlen avslutas med sammanfattning och diskussion.
Kapitel 9 knyter samman och diskuterar resultaten i sin helhet.

5.1 Komplexiteten
I excerpt 1 nedan beskrivs den komplexitet som uppstår när skilda utgångspunkter och erfarenheter möts då teckenspråket som semiotisk resurs sätts i relation till några naturvetenskapliga
begrepp. Utdraget är hämtat från en serie lektioner som handlar om olika energiformer och omvandlingar mellan dessa, till exempel hur strålningsenergi från solen omvandlas till kemisk
energi genom fotosyntes eller hur den lagrade energin i olja omvandlas till värmeenergi genom
förbränning. Den aktuella lektionen tar upp begreppen lägesenergi, rörelseenergi och elastisk
energi samt omvandlingarna mellan dessa energiformer.
Enligt energiprincipen bevaras den totala energin hela tiden. Energi kan koncentreras i en
energiform eller fördelas i olika energiformer men den totala energimängden är alltså densamma.
Därför kan man egentligen inte säga att en viss energi ”skapats” eller ”producerats”. En boll som
lyfts tillförs lägesenergi och dess energinivå är som högst då den är ”i läge” precis innan den
släpps ned mot golvet. Med lägesenergi menas också att det är en potentiell energi, med potential
att falla ned. Under rörelsen ner mot golvet omvandlas energin från lägesenergi till rörelseenergi.
Precis innan bollen träffar golvet är nivån för rörelseenergin som högst. När bollen trycks ihop
mot golvet lagras lägesenergi, potentiell energi, innan den återgår till rörelseenergi när bollen
fjädrar tillbaka upp. Processen då energin förskjuts från rörelseenergi till lägesenergi (lagrad i
den hoptryckta bollen) och åter till rörelseenergi (när bollen vecklar ut sig) kallas för elastisk
energi.
Det förekommer även andra naturvetenskapliga termer och begrepp under denna lektion,
men min beskrivning av klassrumsdialogen begränsas till ovan nämnda begrepp då lägesenergi,
rörelseenergi och elastisk energi utgör ett särskilt tydligt exempel på tvåspråkighetens roll i det
gemensamma meningsskapandet. Lektionen har just startat och Lars undervisar medan Lisa sitter
bland eleverna. Samtliga elever är närvarande i den aktuella lektionen och sitter från vänster till
höger sett från Lars perspektiv: Erika, Julia, Robin, Filip (tillfälligt dold på bild), Simon, Maja,
Alice och Katrin (se figur 4).
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Figur 4: Deltagarnas positioner under lektion 9 (a)

Lisa sitter i ett hörn bakom Julia och Robin. Stämningen verkar vara god och gruppen småpratar
innan lektionen startar.
Excerpt 1
1

Lars

Nu kan vi börja. Nytt här (pekar på tavlan), det finns olika energiformer
och vi pratade om några av dem igår. Nu kommer vi in på (pekar på
ordet lägesenergi på tavlan) lägesenergi [LÄGE1]

[b-LÄGES][ENERGI]
Sammansatt tecken.
Teckenbilder endast på
[ENERGI]
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Ja, (pekar på rubriken ”Lägesenergi”), lägesenergi [LÄGE1][ENERGI].
Det tecknas så, läge [LÄGE1] som i en platå [PLATÅ],

ett läge [LÄGE2].
[LÄGE2]: Tecknet utförs
något upphöjd, jmf
[LÄGE1].

Lägesenergi [b-LÄGES][LÄG*][ENERGI].

*Lars gör en ansats att
teckna [LÄGE1] men fullföljer inte det.

Lars introducerar begreppet lägesenergi för gruppen genom att först peka på tavlan. På samma
sätt som lägesenergi är ett sammansatt ord är tecknet för ordet sammansatt, [LÄGE1][ENERGI].
När Lars introducerar termen både tecknar och bokstaverar han förledet av termen, ”läges” innan
han tecknar ”energi”. Tecknet för läge kan också betyda plats eller sitta, vilket skulle kunna tolkas som att Lars förtydligar att det handlar om termen läge. Det är dock troligare att Lars bokstaverar med anledning att termen stavas med ett s på slutet. Om ett begrepp eller ett tecken är etablerat behövs ingen närmare presentation i form av bokstavering eller annan förklaring, och
energi tycks vara ett sådant begrepp, varför Lars enbart tecknar termen. Han pekar sedan återigen
på termen på tavlan, säger att det tecknas så som han visar och tillägger att man kan se tecknet
[LÄGE1] som ett läge på en platå. När han säger ”ett läge” utförs tecknet [LÄGE2] i en något
upphöjd position. Det kan ses i relation till den nyss nämnda platån, läget för lägesenergi ligger
alltså höjd ovan marken.
Vid introduktionen av termen lägesenergi har Lars både pekat på termen på tavlan, bokstaverat och tecknat den och han har således utnyttjat både svenska och teckenspråk som semiotiska
resurser. Genom att nämna begreppet platå indikerar han hur man bör uppfatta termen läge i
sammanhanget, och med teckenspråkets möjlighet till att spatialt illustrera fenomenet utför han
tecknet för läge något upphöjt. Lars närmar sig begreppet från svenska i form av pekning, bokstavering och val av annan term som ger en närmare beskrivning av innebörden. Han närmar sig
termen också från teckenspråk i form av tecken och upphöjningen av tecknet. På så sätt lägger
han således grunden för vidare resonemang kring begreppet lägesenergi.
Modifieringen av tecknet läge visar även på teckenspråkets kontextbundenhet, då det är
sammanhanget som är avgörande för tecknets utformning och utförande. Vissa modifieringar
kan förefalla marginella, men kan ändå ha avgörande betydelse för det fortsatta gemensamma
meningsskapandet. I detta fall höjs tecknet för läge bara en liten aning och det kan tolkas som en
anvisning till att associera till ”platå”.
Lars fortsätter med att säga att han tagit fram en bild i presentationen där vatten, sol och
moln skall finnas med vilket är förleden till excerpt 2. Han pekar på första raden under rubriken
och nämner sedan bilden som han valt till presentationen. Den föreställer en sol som ligger
ganska lågt över havet, en slöja av moln sträcker sig över himlen. Lars påbörjar en förklaring av
begreppet lägesenergi.
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Excerpt 2
2

Lars

(Vänder sig mot tavlan, läser texten och pekar på den första raden
”Vattnet tar upp strålningen från solen och omvandlar den till
värme.”.) […] Lägesenergi [LÄGE1][ENERGI], vad innebär det? Jo, ett
exempel, solen strålar ner till vattnet. Den har sin energi, solenergi, och
strålarna träffar vattnet.
”Sprethanden” spelar på
vägen ned till kontakt med
”Flathanden”.

3

Erika

Vad händer då med vattnet sedan?
De studsar upp igen.

4

Lars

Jo, men när strålarna träffar vattnet, vad blir själva vattnet då?

5

Maja

Strålarna bryts av när de träffar vattenytan.
Maja håller i en penna i den
högra handen och det kan
vara en anledning till handformen.
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6

Alice

De bryts och ändrar riktning.

7

Lars

8
9
10

Erika
Maja
Lars

11

Erika

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Julia
Lars
Erika
Julia
Lars
Erika
Katrin
Lars
Katrin
Lars

22

Alice

23

Katrin

24

Lisa

25

Katrin

Ah, strålar som bryts, det hör till fysiken och om hur ljuset bryts. Men
vad vattnet... vad det leder till...?
Värme.
Värme.
Värme, ja! Värme. Energ… Solen strålar ner till vattnet och det bildas
värmeenergi, eller det omvandlas till värmeenergi. Vad händer efter att
det bildats värmeenergi i vattnet, vad händer sedan?
Då värme, vattnet blir varmt, fiskarna… eh, de tar emot, och så vidare
och så vidare…
Det tar lång tid innan vattnet blir varmt.
Mm. Tänk på när man kokar vatten, vad händer med ång…
Det ångar upp.
Det ångar.
Upp till molnen, ja. Och…
Det ångar upp till molnen och sedan regnar det.
Destillation [b-DESTILLATION].
Just det, det går runt. Men strålarna, sol…
Är det destillation [b-DESTILLATION]?
Njae, destillation [b-DESTILLATION] är när man renar vattnet, separerar smuts från vattnet.
Jaha! Strålningen… (Räcker upp handen. Alice försöker säga strålning
och räcker upp handen igen tre gånger medan Katrin, Lisa och Lars
diskuterar.)
(Min förälder) sa att destillation [b-DESTILLATION] är det där med
ångan som går upp till molnen, regnar och går upp igen, eller var det
raffin [b-RAFFIN]…?
A… Nej, det är avdunstning
[b-AV][DUNSTNING], [b-AVDUNSTNING].
Det är något med destillation [b-DESTILLATION] och cykeln upp till
molnen, ned igen och så upp och ned igen.
Det avbildande tecknet
upprepas två varv.

(forts på nästa sida)
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(forts från förgående sida)

26

Lars

Ja det där är vattnets kretslopp. Vattnet avdunstnar [AVDUNSTNING],
det blir nederbörd sedan och det går runt. Men nu pratar vi om energi
här, solenergin strålar ner till vattnet och där omvandlas den till värmeenergi. Vad som händer sedan är att den omvandlas till lägesenergi [bLÄGES][ENERGI] och det betyder att vattnet avdunstnar [AVDUNSTNING] till molnen där uppe, det är lägesenergi
[LÄGE1][ENERGI] där.

Det är samma tecken för
[AVDUNSTNING] som för
[DUNSTNING], skillnaden
är att Lars inte bokstaverar
”av-”.

Lars som inleder lektionen med att prata om begreppet lägesenergi, övergår till att ge exempel på
detta och väljer en bild som ska illustrera de olika energiformerna längs med stegen för vattnets
kretslopp. Strålningsenergin från solen värmer upp vattnet som förångas upp till himlen där det
bildas moln. Det är emellertid i det sistnämnda läget, i molnen, som lägesenergin uppstår och det
är först då som syftet med resonemanget blir tydligt. Lars frågar inledningsvis vad som händer
med vattnet när strålarna från solen träffar det. Min tolkning av elevernas svar (Erika i yttrande
3, Maja i yttrande 5 och Alice i yttrande 6) är att de inte känner till slutmålet med Lars resonemang eller är tillräckligt insatta i ämnet men ändå försöker förhålla sig inom naturvetenskapliga
ramar när de svarar på Lars frågor. De svarar då i termer av ljusets brytning när solstrålarna träffat vattnet, vilket skulle kunna tolkas som att de fokuserar på fel detaljer i Lars resonemang. Det
vill säga att de ser tecknet för solstrålarnas riktning ner mot vattnet som en ledtråd till det fortsatta resonemanget.
Teckenval och representationsformer har en avgörande roll för hur resonemang kan tolkas
och dialogen påverkas därefter. Lars säger att han har en annan utgångspunkt och ett annat mål
med sitt resonemang jämfört med eleverna när han i yttrande 7 påtalar att resonemanget kring
ljusets brytning inte hör till den aktuella lektionen. När Lars frågar om vad som händer med vattnet (yttrande 4 och 7) svarar Erika och Maja att vattnet blir varmt (yttrande 8 och 9). Lars följer
upp med att fråga om vad som händer när vattnet blir varmt. Erika svarar att det är fiskarna som
får ta emot värmen (yttrande 11). Julia säger i yttrande 12 att det tar lång tid för vattnet att bli
varmt och förmodligen har hon hela havet i åtanke då det är vad bilden på tavlan visar.
Lars fokus på energiformer och energiomvandlingar, illustrerat av att det varma vattnet förångas och stiger upp mot himlen, är uppenbart inte det som står i fokus för elevernas resonemang. Lars ställer då en ledande fråga (yttrande 13) om vad som händer när man kokar vatten
och både Erika och Julia svarar att det ångar. Erika går vidare i yttrande 17 och säger att regnet
faller efter molnbildningen och därmed går hon förbi målet vilket är lägesenergi.
Katrin tar vid efter Erikas resonemang (yttrande 17 och 19) och frågar om processen då det
varma vattnet ångas upp till molnen kallas för destillation. Hon utvecklar sitt resonemang i yttrande 22 och 24, och undrar nu om inte processen kallas raffinering. Lars förklarar att destillation är något helt annat (yttrande 21), och Lisa tillägger att det heter avdunstning när vattnet
övergår till ånga (yttrande 24). Katrin beskriver i yttrande 25 ett ”klassiskt” kretslopp som det
ofta illustreras i till exempel läroböcker: på ett ställe avdunstar vattnet upp till molnen varefter
molnen drar en bit bort, och regndroppar bildas som sedan regnar ner till hav, sjöar och vattendrag och vattnet flyter tillbaka till samma ställe där det avdunstas igen. Här är det alltså tydligt
att en illustration avbildats på teckenspråk, från en illustrativ modalitet till en annan minst lika
illustrativ modalitet. Katrin visar att hon vill veta vad den process som Lars just beskrivit heter
på svenska. Även om hon behärskar teckenspråk på avancerad nivå söker hon aktivt ett samband
mellan de termer på svenska som hon känner till och de processer som beskrivs på teckenspråk.
41

Lars säger i yttrande 26 att det Katrin pratar om är vattnets kretslopp men att han pratar om
energiomvandlingar. Yttrande 2-26 illustrerar en dialog som kan beskrivas som haltande. Läraren, med sin djupare kunskap i ämnet, utgår i sin planering från ett ämnesområde och en naturvetenskaplig begreppsapparat. Eleverna, som inte är bekanta med ämnesområdet, för resonemang
som visserligen rör naturvetenskap men som inte direkt hör till det ämnesområde som Lars har
planerat för lektionen. Även om det är tydligt att eleverna här deltar aktivt bidrar de inte med
inlägg som ligger i linje med vart Lars vill komma. Genom successivt mer ledande frågor riktar
Lars gruppens diskussion mot det mål han tydligen vill komma till: vattnets lägesenergi uppe i
molnen.
Föregående excerpt avslutas med att Lars har introducerat begreppet lägesenergi och kopplat
det till bilden på vattnet, solen och molnet. Han tar därefter upp en fotboll för att illustrera lägesenergi på ett annat sätt och introducerar också begreppen rörelseenergi och elastisk energi. Nedan följer ett excerpt (3) som beskriver hur klassen samtalar om lägesenergi och elastisk energi.
Excerpt 3
27

Lars

28

Katrin

29

Lars

Det här är en boll. (Håller upp fotbollen med ena handen.) Just nu har
den lägesenergi [b-LÄGES][ENERGI], den har potential och då menas
det med att den har möjlighet att falla ner. Om jag tar bort min hand
skulle den falla ner.
Gravitation. Gravitation.
Den har alltså potential för att gå ner. Här har den, här är det lägesenergi
[b-LÄGES][ENERGI], det betyder att den väntar på att gå ner. Släpper
jag den (handen håller kvar bollen men armen sänks sakta ned mot
golvet), då omvandlas det till rörelseenergi. När den träffar golvet (tar
bollen under armen) trycks den ihop och fjädrar upp igen,

Lars håller bollen med den
ena handen och tecknar med
den andra handen, även för
[ENERGI].
Katrin bidrar med ett begrepp och tecknar det.
Nytt begrepp, elastisk
energi, introduceras. Både
bokstavering och tecken.
Samt en beskrivning med
avbildande tecken på vad
som sker just i ögonblicket
då elastisk energi uppstår.

Här hålls bollen under
armen och Lars tecknar med
båda händerna.

just detta kallas för elastisk [ELASTISK],

[ELASTISK] tecknas som
om man drar lite i ett gummiband ett par gånger

[b-ELASTISK], elastisk energi [ELASTISK] [ENERGI]. Det är när
bollen just trycks ihop och fjädrar tillbaka*.
30
31
32

Katrin
Lars
Katrin

Det var en lång lista!
Just det, energi går från den ena till den andra.
När du håller i den så är det läge [b-LÄGE], den är i läge [LÄGE1] nu.

33

Lars

(Håller upp bollen) Nu är det lägesenergi [b-LÄGESENERGI], ja, [bLÄGES][ENERGI] men nu släpper jag bollen (armen med bollen i
handen sjunker ner) nu är det rörelse. Det omvandlas till rörelseenergi.
Vidare ner till golvet, där trycks bollen ihop det är elastisk energi
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* Det avbildande tecknet är
lite annorlunda här men
betydelsen är densamma. I
fortsättningen tecknar Lars
enligt förgående avbildande
tecken.

Katrin både bokstaverar och
tecknar termen ”läge”.
Återigen hålls bollen med
den ena handen och Lars
tecknar med den andra
handen.

34
35
36

Erika
Julia
Katrin

37
38

Lars
Katrin

[b-ELASTISK] [ENERGI*]. Bollen har tryckts ihop. Tillbaka upp
(armen med bollen i handen höjs) är det rörelseenergi. (Fortsätter att
höja bollen, rörelsen saktar ner och stannar nästan av vid huvudhöjd.)
Just när den ska ner igen, precis... (gör ett distinkt stopp med bollen).
Där! Där är det lägesenergi [b-LÄGES][ENERGI].
Jaså.
Lustigt vad det ändras hela tiden.
Menar du att när bollen som åker upp och ska precis ner igen men samtidigt är det som... bara för en kort stund... som en paus, eh..
Ja?
...(tecknar sakta) den vänder häruppe...(tecknar normalfort) den studsar
ju normalt så här men det är precis vid vändningen däruppe, så smått, är
det då läges [b-LÄGES]? Den är stilla men bara för en sekund? Eller för
noll komma noll noll noll ett någonting.

* För ett kort ögonblick har
Lars bollen under armen,
endast då han tecknar
[ENERGI].

Katrin växlar tempo.

Katrin bokstaverar termen
läges- (tecknar inte energi
alls).

Från att ha presenterat begreppet lägesenergi med solen, vattnet och molnen som exempel tar
alltså Lars nu en fotboll som ett annat exempel. Han har fotbollen i ena handen som höjs och
sänks samtidigt som han tecknar med den andra handen. Vid ett par tillfällen har han bollen under armen och tecknar med båda händerna. I yttrande 29 introducerar Lars begreppet elastisk
energi för första gången och anledningen att han har bollen under armen är att båda händerna då
kan visa tecknet för elastisk.
Tecknet för energi, som också normalt tecknas med två händer (se yttrande 1, excerpt 1), är
ett sedan tidigare känt tecken för gruppen och således ett etablerat tecken. Det fungerar då att
teckna energi med en hand. När elastisk energi nämns första gången är tecknet inte etablerat och
tecknas då därför fullständigt, med båda händerna. Vid introduktionen av begreppet elastisk
energi både tecknar och bokstaverar Lars termen elastisk samt visar med avbildande tecken vad
det innebär. Det är när bollen träffar marken, den blir hoptryckt och fjädrar tillbaka.
I yttrande 6 respektive 12 använder Katrin termen läge, hon både bokstaverar och tecknar
termen när hon frågar i vilket ögonblick det blir läges(energi). I sitt resonemang varierar hon sitt
tempo, hon saktar ner rörelsen då hon i tecknet närmar sig högsta punkten där bollen strax kommer att vända nedåt. Hon använder då samma representation (teckenval, spatialitet, tempoväxlingar) som Lars (yttrande 7) gör när han har bollen i handen.
Gruppens teckenspråkiga kompetens är hög. De hanterar de teckenspråkiga variationerna i
form av en eller två händer, tempoväxlingar och de alternativa sätten att med avbildande tecken
uttrycka samma sak och man kan konstatera att teckenspråk som semiotisk resurs ger stora möjligheter att visuellt beskriva begrepp som läges- eller elastisk energi.
Lektionen om lägesenergi fortsätter, och en minut och 13 sekunder senare har Lars hunnit
upprepa energiformerna läges-, rörelse- och elastisk energi med fotbollen som modell några
gånger. Eleverna diskuterar om det är lägesenergi när en studsande boll befinner sig på den
högsta punkten alldeles strax innan den vänder nedåt igen. Lars studsar bollen på ett bord så att
alla elever kan se. Robin iakttar bollens rörelser och föreslår hur man skulle kunna uttrycka sig
(excerpt 4).
Excerpt 4
39
40

Lars
Maja

Vad ser ni? Ja (Robin)?
(Vänd mot Katrin) Det syns att den stannar till lite högst upp innan den
faller ner igen.

43

41

42
43

Robin

Katrin
Lars

Det är ju så att när bollen går ner så här pekar det nedåta, bollen
studsar upp och då pekar det uppåtb. När bollen når upp här (saktar
ner rörelsen) vrids det horisontelltc. Just härd, precis [PRECIS]
innane det vänder ner igenf, när det pekar horisontelltg, det är precis
härh.

De upphöjda bokstäverna
kan följas i bildserien.

Robin tecknar ”parallellt”,
ena handen tecknar eller
representerar något och
andra handen något annat.
Han växlar också mellan
händerna.

a

b

c

d

e

f

g

h

(Vänd mot Maja) Just det.
Just där det pekar horisontellta är det lägesenergi [bLÄGES]b[ENERGI]c. Det är detd. […]
Lars svarar med samma
uttryckssätt som Robin
använt i yttrande 41.

a

44

b

c

d

Medan Maja och Katrin diskuterar sinsemellan om de kunde se hur bollen för ett mycket kort
ögonblick stannat till högst upp innan den vände, föreslår Robin ett alternativt uttryckssätt för
processen då energiformer omvandlas (yttrande 41). Vi ser i serien av teckenbilder att han låter
handformen ”S-handen” representera bollen samtidigt som ”bollens” rörelse illustreras av ”Pekfingret” med andra handen. I teckenbilderna (d) och (e) ser vi hur han växlar ”S-handen” över till
att peka på den andra handen och sedan teckna [PRECIS] för att sedan växla tillbaka till ”Shanden” (f). Avslutningsvis pekar han på läget där ”Pekfingret” nyligen hållits horisontellt (h).
Lars svarar Robin (yttrande 43) med att använda samma avbildande tecken som Robin använt,
och konstaterar att läget just då ”Pekfingret” riktas horisontellt är lägesenergi. I teckenbild (b) ser
vi att Lars håller kvar ”Pekfingret” horisontellt medan den andra handen bokstaverar [b-LÄGES]
innan båda händerna utför tecknet [ENERGI], bild (c). Lars avslutar (d) med att återgå till ”Shanden” och ”Pekfingret”.
Robins förslag på avbildande tecken som visualiserar ögonblicket då bollen har lägesenergi
är på en avancerad språklig nivå, inte minst eftersom han utnyttjar möjligheten till att ha två avbildande tecken parallellt och ibland med ena handen växla över till fasta tecken [PRECIS] eller
peka på kärnan i resonemanget. Han växlar även ansiktsuttryck och tempo vilket ytterligare nyanserar resonemanget. Robin använder alltså alla dessa resurser som en möjlighet att skapa mening om det tämligen abstrakta begreppet lägesenergi. Lars följer upp Robins förslag genom att
använda sig av samma uttryckssätt. Genom att konstatera att lägesenergin uppstår då ”Pekfingret” hålls horisontellt bekräftar han också hur det naturvetenskapliga begreppet lägesenergi bör
uppfattas.
Även här illustreras den höga språkliga kompetensen hos både elever och lärare som bidrar
till ett framgångsrikt gemensamt meningsskapande. Gruppen kan gemensamt, med en språklig
kreativitet vilket krävs vid produktiv användning av avbildande tecken, resonera sig fram till
alternativa uttryckssätt som förklarar eller illustrerar naturvetenskapliga fenomen eller processer.
Ett avslutande excerpt (36 sekunder efter ovanstående excerpt) om lägesenergi nedan visar
bland annat hur lägesenergi uttrycks växelvis med tecken och med handbokstavering (excerpt 5).
Det visar också hur ett tecken ”skapas” i dialogen, men att det också kan uppstå problem i denna
process. Lars har återigen fotbollen i ena handen och upprepar energiomvandlingarna mellan
lägesenergi, rörelseenergi och elastisk energi för gruppen.
Excerpt 5
44

45

Lars

Robin

Just det, vi pratar om energi, vi föreställer oss energi. Den (pekar på
bollen och höjer den ovan huvudhöjd) har just nu lägesenergi
[LÄGE][ENERGI]. Släpper jag den (sänker ner bollen) är det rörelseenergi. Träffar den golvet och trycks ihop och fjädrar tillbaka är det
elastisk energi [b-ELASTISK] [ENERGI] ... eh, elastisk energi
[TRYCKA IHOP-FJÄDRA TILLBAKA] [ENERGI]. Tillbaka upp
(höjer bollen) är det rörelseenergi [RÖRELSE][ENERGI] och här uppe
(håller upp bollen i huvudhöjd) är det lägesenergi [LÄGE][ENERGI]
igen, men den blir mindre och mindre. Ja (Robin)?
Det är ju det, ett exempel, en sten kastas upp och där, när det pekar
horisontellt, är det lägesenergi [b-LÄGESENERG][ENERGI]. När den

Lars tecknar [LÄGE] med
en hand – så vi kan inte se
[b-LÄGES] som ett resultat
beroende på att andra handen håller i en boll.

Det avbildande tecknet har
här blivit ett ”fast” tecken…

45

46

Lars

faller nedåt är det rörelseenergi. Sedan studsar stenen.
Ja, precis (nickar), det är läge [LÄGE]a, rörelseb, elastisk [TRYCKA
IHOP-FJÄDRA TILLBAKA]c, rörelsed, läge [LÄGE]e, upp och ner om
och om igen.

a

b

d

47
48

Erika
Robin

49
50
51

Lisa
Lars
Robin

52

Lars

53

Maja

54
55

Lars
Robin

56

Lars

c

…som blir ett problem
här…

(Lars höjer och sänker sin
överkropp allteftersom han
säger de olika energinivåerna.)

e

Den studsar.
Det finns väl ingen elasticitet [TRYCKA IHOP-FJÄDRA TILLBAKA]
i en sten?!
Han tror inte att en sten kan tryckas ihop och fjädra tillbaka upp.
Hursa?
En sten trycks inte ihop och fjädrar tillbaka*. Den studsar bara. En
sten.
En sten studsar lite och stelt. Lägesenergin [LÄGE][ENERGI] är hemskt
låg här, den lilla höjden som stenen studsar upp till ger en lägesenergi
[LÄGE][ENERGI]. Sedan är det rörelseenergi igen under den lilla
sträckan upp och ner, och så vidare tills den stannar. Ja, i varje nivå
finns det olika energiform. Ja (Maja)?
Ja, men stenar kan inte vara elastiska [ELASTISK] som bollen. Dom
blir inte intryckta, dom studsar stelt.
Jo, men ste... men den bruk...
(Vänd mot Maja) Vi kan ta det utan elastisk energi [ELASTISK] [bENERGI], vi kan typ när den åker upp och innan den skall ner igen är
det läges [b-LÄGES]. När den faller ner är det rörelse.
Just där den studsar till och går upp kallas för elastisk energi [ELASTISK] [ENERGI], den studsar lite hårt och lågt men studsar likväl. Jämför vi med bollen så har den mer elastisk energi [TRYCKA IHOPFJÄDRA TILLBAKA] [ENERGI].

…vilket Robin tydligen
reagerar på.

*Samma avbildande tecken
som i yttrande 49 men
skakar samtidigt på huvudet.

Se tecknet i yttrande 29,
excerpt 3.

Robin föreslår ett sätt att
kringgå problemet med
sambandet mellan sten och
elastisk energi.
Lars flyttar fokus på var
elastisk energi egentligen
uppstår.

Lars säger i yttrande 44 att ämnet är energi, och att eleverna ska föreställa sig hur energi omvandlas med hjälp av en fotboll. Han betonar alltså åter att ämnesområdet är energiformer. Han
repeterar de tre energiformerna lägesenergi, rörelseenergi och elastisk energi samtidigt som han
höjer och sänker fotbollen med den andra handen. Här kan vi notera att han tecknar [LÄGE] med
en hand (jämför detta med tidigare diskussion om [ELASTISK] och [ENERGI]). Termen ”läge”
har blivit tillräckligt presenterad för att det ska fungera att teckna termen med en hand, i detta
fall eftersom andra handen håller i bollen.
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Lars säger i samma yttrande att det är när bollen träffar golvet och fjädrar tillbaka som det
kallas elastisk energi. Han tecknar först termerna [ELASTISK] [ENERGI] precis som vid introduktionen av begreppet. Därefter ändrar han och tecknar istället [TRYCKA IHOP-FJÄDRA
TILLBAKA] [ENERGI] samtidigt som munartikulationen säger elastisk energi.
Här har det avbildande tecknet för bollens egenskaper när den träffar golvet, trycks ihop och
fjädrar tillbaka upp tjänat som grund för det nya tecknet för elastisk energi. Varken Robin, eller
någon annan elev, tycks reagera på detta och det kan tolkas som att hela gruppen accepterar det
nya tecknet. Robin får ordet efter Lars (yttrande 45) och han tar upp exemplet att en sten kastas
upp, uppnår lägesenergi, vänder och har rörelseenergi på vägen ner och studsar slutligen mot
marken. Robin nämner inte elastisk energi, utan säger bara att stenen studsar. Lars håller med
och repeterar det han sagt tidigare: lägesenergi, rörelseenergi och elastisk energi (yttrande 46).
Nu tecknar han de tre begreppen med förtydligande på kopplingen mellan energiform och dess
position i form av hur överkroppen positionerar sig, det vill säga att han höjer och sänker överkroppen allteftersom de olika energiformerna nämns. Lägesenergi är den energiform som
positionerar sig högst upp, elastisk energi längst ned och rörelseenergi däremellan. Detta exemplifierar hur teckenspråkets spatialitet utnyttjas i ett naturvetenskapligt resonemang. Robin reagerar dock på något annat i Lars beskrivning: hur begreppet elastisk energi uttrycks. Lars använder
det ”nya” tecknet för det begrepp som grundar sig på en fotbolls egenskaper när den studsar mot
marken. Robin ifrågasätter indirekt Lars val av tecken för elastisk energi för att beskriva stenens
rörelse. Han säger att det väl inte finns någon elasticitet i en sten. Man kan tolka hans uttalande
på två sätt. Det visar för det första att teckenspråk är kontextbundet, och att ett tecken för en term
som illustrerar något i ett sammanhang inte alltid fungerar i ett annat sammanhang. Tecknet för
”elastisk energi” [TRYCKA IHOP-FJÄDRA TILLBAKA] fungerar i samband med beskrivningen av hur bollen studsar, men eleverna tycker inte att det kan beskriva stenar som ”studsar stelt”.
För det andra kan Robins reaktion i yttrande 48 och Majas i yttrande 53, samt Lars svar på
detta i yttrande 56 betraktas som en indirekt metadiskussion om hur språket blev fel i sammanhanget. De problematiserar alltså inte det alternativa tecknet för elastisk energi explicit, utan fokus hamnar i stället på det orimliga att en sten skulle ha elasticitet.

5.2 Sammanfattning och diskussion
Med hjälp av multimodal socialsemiotik kan man analysera den komplexitet som det medför att i
ett gemensamt meningsskapande samtidigt hantera tvåspråkighet, ämnesspråket och ämnesinnehållet. Det innebär att varje modalitet som används i resonemangen sällan kan stå för sig självt
utan att var och en av modaliteterna utgör bidrag till det gemensamma meningsskapandet. Däremot kan det vara intressant att studera vad en viss modalitet har att tillföra och på vilket sätt den,
om alls, påverkar fortsättningen av dialogen. En modalitet som potentiellt medierande resurs kan
både utgöra ett viktigt komplement men också dåligt matcha övriga modaliteterna och den naturvetenskapliga definitionen på ett begrepp. Modaliteten teckenspråk presenteras här utifrån dess
potential med avseende på hur den bidrar till fortsättningen på dialogen, något som kan synliggöras genom att studera dialogens innehåll och riktning samt relatera det till andra tillgängliga modaliteter.
I detta kapitel illustreras en för den här gruppen typisk teckenspråkig dialog i ett multimodalt
och tvåspråkigt NO-klassrum. Excerpt 1-5, som illustrerar en klassrumsdialog på totalt nio minuter och tre sekunder, har synliggjort deltagarnas utnyttjande av tvåspråkiga resurser särskilt i
form av avbildande tecken och språkväxlingar i deras gemensamma meningsskapande.
Teckenval och vad tecken medierar är således av avgörande betydelse för hur dialogen utvecklas. Jag har i den teoretiska bakgrunden beskrivit avbildande tecken som en avancerad kategori av teckenspråk som utgör en väsentlig resurs när den väl behärskas. Varje språk har en
grundläggande struktur och kategorin avbildande tecken inom teckenspråk är som tidigare
nämnts inget undantag. Med grundläggande struktur menas alltså till exempel de handformer,
rörelser, positioner och så vidare som ingår i kategorin, hur dessa kan kombineras produktivt och
vilka kombinationer som fungerar mindre bra. För att kunna utnyttja avbildande tecken produktivt krävs således att man känner till de konventioner som naturligt utvecklats av det (svenska)
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teckenspråkiga samhället. Med denna avancerade kunskap, har man en tillräckligt hög språkförmåga för att föra dialogen vidare.
Nedan diskuteras klassrumsdialogen som en del av den sociala praktiken följt av en sammanfattande analys av de potentiellt medierande resurser som använts i resonemangen.
Klassrumsdialogen kan beskrivas som i hög grad interaktiv och lärare och elever deltar i
samtalet för att skapa gemensam mening. Eleverna ger respons utifrån sina egna erfarenheter
eller gissningar och läraren ställer ledande frågor med syfte att rikta diskussionen mot det mål
som läraren vill nå. Dialogen illustrerar ett sedan länge väldokumenterat fenomen i naturvetenskapliga klassrum där eleverna associerar illustrationer och exempel till andra mål än vad lärarens resonemang syftar till. (jfr. Caravita & Halldén, 1994; Edwards & Mercer, 2012; Halldén,
2002; Osborne & Freyberg, 1985).
Vi kan se och följa utvecklingen av en klassrumsdialog i termer av ett långt samtal (Mercer
2000). Till exempel illustreras hur begreppet lägesenergi först introduceras med olika semiotiska
resurser och modaliteter av Lars varefter Katrin både använder termen och resonerar kring den
med samma representationer som Lars (se yttrande 32 och 38, excerpt 3). Resonemangen kring
begreppet ”elastisk energi” är ett annat exempel på hur tecken introduceras, förhandlas och omformas i dialogen. Ett alternativt tecken för begreppet växer fram under klassrumsdialogen vilket
får konsekvenser när tecknet används i en annan kontext. Det är naturligt att nya tecken skapas i
dialog, precis som när nya ord i något talat språk skapas. Tecknen skapas naturligt speciellt om
det är något som regelbundet återkommer i resonemangen och dessa tecken produceras då i kontext av dialogens deltagare. I den situerade gemensamma sociala praktiken uppstår ibland ett
behov av att benämna något istället för ofta återkommande mer eller mindre utdragna beskrivningar.
Lars har först använt ett sammansatt tecken för begreppet, nämligen [ELASTISK][ENERGI],
men efter att ha exemplifierat den energiformen med en fotboll som tecknas avbildande ”trycks
ihop och fjädrar tillbaka” övergår han till att uttrycka begreppet ”elastisk energi” med det avbildande tecknet som grund. Det vill säga att det avbildande tecknet ”trycks ihop och fjädrar
tillbaka” övergår till ett fast, lexikalt tecken [TRYCKA IHOP-FJÄDRA TILLBAKA] som fungerar i kontexten. Det är en process som utgör en del av ett flerstämmigt långt samtal och ett
exempel på gemensamt meningsskapande över tid. Det i sin tur är ett exempel på resonemang
om en social praktik och utvecklingen av den. Ett NO-klassrum kan utgöra en social praktik där
läraren introducerar naturvetenskap för eleverna men också där läraren och eleverna skapar en
social praktik i sitt gemensamma meningsskapande.
Medan det nyskapade fasta tecknet för elastisk energi, det vill säga [TRYCKA IHOPFJÄDRA TILLBAKA], fungerar i samband med resonemang om den elastiska energin som omvandlas till och från när bollen studsar mot golvet eller bordet, utgör tecknet ett problem när exemplet istället är en sten, illustrerat av både Robins (yttrande 48 och 51, excerpt 5) och Majas
(yttrande 53, excerpt 5) yttranden. Tecknet fungerar mindre bra som medierande resurs i resonemanget om hur stenen studsar mot marken. Riktningen på fortsättningen av dialogen kan tolkas som försök till att skapa mening med stenens så kallade ”elastiska energi”. Robin vänder sig
i yttrande 55, excerpt 5, till Maja och föreslår att man helt enkelt hoppar över begreppet elastisk
energi i processen då en sten kastas upp och studsar ner mot marken. Lars föreslår i yttrande 56,
excerpt 5, en förflyttning av fokus på var omvandlingen till elastisk energi sker, från centrum av
bollen till kontaktytan mellan sten och mark.
Exemplet då tecknet [LÄGE] får en upphöjd positionering efter att Lars (yttrande 1, excerpt
1) nämner liknelsen med en platå, en upphöjd position, illustrerar också teckenspråkets kontextbundenhet och språket som medierande resurs. Lars utnyttjar resursens potential när begreppet
lägesenergi introduceras. Han växlar inte bara mellan tecken, handbokstavering och jämförelse
(platå) utan utnyttjar även det spatiala rummet för att visuellt förstärka förståelsen för begreppet
”lägesenergi”. Lars ger begreppet ”lägesenergi” en kontext.
Tempoväxlingar på teckenspråk har visats vara en annan medierande resurs. Både Lars (yttrande 33, excerpt 3), Katrin (yttrande 38, excerpt 3) och Robin (yttrande 41, excerpt 4) utnyttjar
möjligheten att växla tempo på teckenspråk när det exakta momentet för lägesenergi visualiseras,
vilket i realtid sker under ett väldigt kort ögonblick när bollen vänder i luften. Tempoväxlingar
på teckenspråk utnyttjas således som medierande resurs vid situationer då beskrivningar behöver
saktas ned och de viktiga poängerna således lättare kan betonas.
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Vidare har avbildande tecken visat sig vara betydelsefulla då de är illustrativa och medierar
mening på ett produktivt sätt. Med särskilt fokus på avbildande tecken som potentiellt medierande resurs och hur de inverkar på dialogens riktning beskriver jag nu ett exempel. I excerpt 2
ser vi Lars fråga eleverna vad som händer med vattnet när solstrålarna, med dess strålningsenergi
(eller solenergi som han säger i yttrande 2), träffar det. Lars använder avbildande tecken på två
sätt: ena handen (”Flata handen”) är uppåtvänd och representerar vattnets yta medan andra handen (”Sprethanden”) representerar solstrålarna. Fingrarna i ”Sprethanden” spelar i handens rörelse uppifrån och ner tills den kommer i kontakt med ”Flata handen”, och fingrarnas rörelse kan
sägas representera solstrålarnas vågrörelse från solen ner till vattnet. Erika svarar i yttrande 3 att
de studsar upp igen. Hon använder ”Pekfingret” istället för ”Sprethanden” som representation för
solstrålarna. Det är accepterat och fungerar som en variation som ligger inom ramen för gällande
normer för hur form och funktion avbildas i teckenspråk. Lars upprepar i yttrande 4 frågan vad
som händer med vattnet, och tydliggör fokus genom att peka på ”Flata handen”. Det vill säga,
han pekar på det som representerar vattnets yta. Frågeställningen synliggörs i ansiktsuttrycket
med huvudet lätt framåtböjd.
Både Maja (i yttrande 5) och Alice (i yttrande 6) säger nu att ljusstrålarna bryts och ändrar
riktning när de passerar vattnets yta. De använder inte exakt samma representationsformer men
har likadant resonemang, att ljusets riktning bryts. Maja (som håller en penna i ena handen) låter
”4-handen” vinklas nedåt, som att solstrålarnas riktning bryts och riktas om vid kontakt med
vattnet. Alice däremot, har ”Flata handen” på sidan vänd mot ”Pekfingret”. ”Pekfingret” förs
snett uppifrån ner till ”Flata handen”, får kontakt med den och förs sedan vidare snett nedåt i
motsatt riktning.
Lars säger i yttrande 7 att det Maja och Alice resonerar om snarare handlar om ljusets brytning i vatten, men att han frågar vad som händer med vattnet när solstrålarna träffar det. Att Lars
å ena sidan fokuserar på vad som händer med vattnet när det träffas av solstrålarna och eleverna
å andra sidan fokuserar på vad som händer med solstrålarna efter att de träffar vattenytan skulle
kunna diskuteras i termer av de avbildande tecknens medierande potential. Medan Lars beskriver
både vattenyta och solstrålarnas rörelse för att illustrera vattnets uppvärmning på grund av solstrålarna kan elevernas svar tolkas som att de använder sig av det avbildande tecknet för solstrålarna som utgångspunkt för sina svar på frågan om vad som händer sedan. Avbildande tecken
kan alltså indikera en oavsiktlig (miss)riktning genom att fokus på solstrålarna läggs som grund
för det påföljande svaret om ljusbrytning. Det kan vi se som ett möjligt hinder för det fortsatta
meningsskapandet om energiomvandlingar.
Man kan också notera att elevernas kunskaper om hur ljusets bryts när det träffar vattenytan
avspeglas i de avbildande tecknen. De avbildande tecknen kan alltså sägas vara visuellt avslöjande i fråga om hur eleverna resonerar. På liknande sätt blir Katrins kunskaper om vattnets
kretslopp (yttrande 24) tydliga när hon återger en process om hur vattnet avdunstar och bildar
moln, regnar ner och avdunstar igen med avbildande tecken. Att den återgivelsen mycket liknar
den illustration som är vanlig i naturvetenskapliga läroböcker är intressant ur ett multimodalt
perspektiv. Katrin visar en tydlig koppling mellan olika modaliteter som kompletterar varandra,
även om dessa inte används samtidigt i sammanhanget.
Lars behärskar teckenspråk mycket väl vilket ger honom möjlighet att tidigt uppfatta elevernas avbildande tecken och vad de representerar samt koppla det till ett naturvetenskapligt sammanhang utanför det planerade lektionsinnehållet. Här kan man relatera till resonemanget om
auktoritativa och dialogiska kommunikativa tillvägagångssätt när Lars både ger eleverna utrymme att resonera och tar kontroll så att fokus på det planerade lektionsinnehållet inte tappas
bort.
Ett annat exempel på att avbildande tecken är en kraftfull och avancerad semiotisk resurs i ett
naturvetenskapligt resonemang är när den ger Robin och Lars möjlighet att visuellt resonera i
vilket läge som en boll har lägesenergi. Robin ger i yttrande 41, excerpt 4, ett kreativt och produktivt förslag på hur man skulle kunna fånga ögonblicket då bollen har lägesenergi med avbildande tecken. Han låter båda händerna representera skilda entiteter parallellt med varandra
och växlar under processens gång mellan den ena handen och den andra handen och mellan avbildande tecken, fasta tecken och pekningar. Med ”S-handen” som representerar bollen och
”Pekfingret” som representerar riktningen av bollens rörelse kan han simultant visualisera bollens rörelse och rörelseriktningen. När ”Pekfingret” är horisontellt representerar det bollens
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högsta läge, och därmed dess lägesenergi, innan den vänder nedåt. Att Lars i yttrande 43, excerpt
4, bekräftar Robins resonemang om det horisontella ”Pekfingret” som det exakta läget för bollens lägesenergi visar på en dialog som leder till ett gemensamt meningsskapande.
Deltagarna förefaller här vara helt bekväma med att termer ibland bokstaveras och ibland
tecknas. Termerna elastisk och energi utgör här två exempel på att det ibland tecknas och ibland
bokstaveras. Robin tycks fortsätta att bokstavera nästan hela termen lägesenergi av bara farten i
yttrande 45, excerpt 5, innan han hejdar sig och tecknar [ENERGI]. Å andra sidan ”byter han
sida” i yttrande 55, excerpt 5: när han nämner begreppet elastisk energi tecknar han [ELASTISK] och bokstaverar [b-ENERGI] vilket är det omvända jämfört med hur Lars uttryckt det
t.ex. i yttrande 44, excerpt 5, det vill säga [b-ELASTISK][ENERGI].
Språkväxlingarna mellan svenska i form av texter på tavlan, handbokstavering och teckenspråk har visats vara värdefullt för gruppens gemensamma meningsskapande. I dialogen introducerar Lars begreppet lägesenergi genom att både peka på, handbokstavera och teckna termen.
Medan Lars, sannolikt med ett pedagogiskt syfte, handbokstaverar begreppet lägesenergi vid
introduktionen, kan vi tolka Katrins fråga (yttrande 18, 20, 23 och 25, excerpt 2) om vad processen heter som en tvåspråkig individs försök att relatera uttryck mellan språken. Begreppet translanguaging presenterades i 3.3 som en dynamisk och fri språkväxling där alla tillgängliga språk
betraktas som språkliga resurser i dialog samtidigt som det också kan användas som ett pedagogiskt verktyg. Här påpekades dock behovet av mer kunskap om hur translanguaging kommer till
uttryck i en flerspråkig miljö där ett av språken är teckenspråk vilket dessutom utgör en annan
modalitet i förhållande till det skrivna eller det talade språket.
Med utgångspunkt från flerspråkighet som en språklig resurs och ett multimodalt socialsemiotiskt perspektiv kan translanguaging användas för att beskriva hur språken används i det gemensamma meningsskapandet i de presenterade exemplen. Translanguaging förefaller således
utgöra en viktig del i naturvetenskapligt meningsskapande i detta teckenspråkiga tvåspråkiga
klassrum.
Sammanfattningsvis visar excerpten i detta kapitel att lärare och elever interagerar med
varandra och skapar gemensam mening genom en dialog där de utnyttjar flera semiotiska resurser i sina resonemang och ofta växlar mellan dessa. ”Bruksvärdet” av avbildande tecken i naturvetenskapliga resonemang framstår som väsentligt och de språkväxlingar som identifierades har
tydliga drag av translanguaging.
Dock framstår ett behov av ökad medvetenhet och utvecklad kunskap om vad tecknen medierar i förhållande till naturvetenskapliga fenomen och naturvetenskapliga processer. Teckenspråk,
och speciellt avbildande tecken, är visuellt föreställande och de avslöjar därmed hur talaren betraktar olika naturvetenskapliga fenomen och processer. Då kan man ställa sig frågan om vilka
krav på naturvetenskapliga kunskaper som ställs på NO-lärare som undervisar på teckenspråk i
en tvåspråkig miljö. Här kan det bli nödvändigt för lärarna att inte bara känna till ”korrekt” naturvetenskapligt språkbruk på svenska utan även ”korrekta” illustrationer på fenomen och processer på teckenspråk. Jag återkommer till frågan i slutdiskussionen i kapitel 9 efter att i kapitel
6-8 ha behandlat vilka möjligheter och hinder det kan finnas när avbildande tecken utnyttjas, om
och hur translanguaging sker, samt om eventuella metadiskussioner förs i klassrummet.
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6 De avbildande tecknens potentiella mening

Förgående kapitel illustrerade komplexiteten i ett teckenspråkigt tvåspråkigt NO-klassrum. Medan gruppen resonerar om naturvetenskapliga ämnen behöver de hantera eventuella tvetydigheter
i både teckenspråk och svenska, välja för situationen lämpliga avbildande tecken och resonera
kring dessa. I detta kapitel fokuseras avbildande tecken som potentiellt medierande resurser, vad
tecknen medierar eller inte i det naturvetenskapliga meningsskapandet och vilka konsekvenser
det kan få. Det inledande exemplet nedan utgår från ett elevperspektiv och illustrerar hur en elev
använder avbildande tecken för att följa upp lärarens resonemang vilket även läraren har nytta
av. Det andra exemplet har ett lärarperspektiv. Det visar hur läraren utnyttjar avbildande tecken
som semiotiska resurser för att beskriva en komplicerad konstruktion och vilka krav detta ställer
på läraren. Det tredje och sista exemplet illustrerar vilka konsekvenser avbildande tecken kan ha
i ett gemensamt meningsskapande i helgrupp. En sammanfattande analys och diskussion knyter
ihop exemplen.

6.1 ”Dialogisk undervisning” med avbildande tecken
Strax före nedanstående excerpt (6) hade Lisa presenterat mättade och omättade kolväten för
eleverna. Området är en del av organisk kemi som handlar om kolatomer och kemiska föreningar
mellan kol och andra grundämnen. Oftast är grundämnet väte del av kolföreningarna och då kallas dessa för kolväten. Det minsta kolvätet är metan med en kolatom och fyra väteatomer, näst
minsta kolvätet heter etan och har två kolatomer och sex väteatomer. Det innebär att varje kolatom, som har fyra möjliga bindningar, har tre väteatomer bundna till sig och den fjärde bindningen är mellan kolatomerna. På så sätt byggs kolväten vidare till allt längre kedjor, och när det är
enkla bindningar mellan kolatomerna kallas dessa mättade kolväten. När till exempel två kolatomer istället har två bindningar, en dubbelbindning, mellan sig innebär det att det bara är möjligt att binda två väteatomer per kolatom. Dessa kolväten, med dubbelbindning, kallas för omättade kolväten. Det mättade kolvätet med två kolatomer kallas för etan medan det omättade kolvätet med två kolatomer kallas för eten (se figur 5), den kemiska beteckningen för kol är C och för
väte H.

Figur 5: Strukturformel för metan, etan och eten

När Lisa presenterar mättade och omättade kolväten har hon etan, eten och etyn (med tre bindningar mellan kolatomerna) som exempel på tavlan både i form av namn och strukturformler.
Gruppen deltar aktivt i diskussionerna om skillnaderna mellan mättade och omättade kolväten,
om huruvida bindningarna blir fler eller färre mellan kolatomerna om man ”stoppar in ytterligare
H”. Alla elever utom Julia och Robin har hittills sagt något. I excerpt 6 nedan är det Lisa och
Robin som kommunicerar med varandra, deltagarna i klassrummet sitter som figur 6 visar:
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Figur 6: Deltagarnas positioner under lektion 5

Lisa visar vad som sker när eten övergår till etan och använder sig av avbildande tecken som
illustration för processen. Det blir tydligen en grund för ett missförstånd mellan Lisa och Robin
som den fortsatta dialogen visar.
Excerpt 6
1

Lisa

[...] Ja, det stämmer. För den här (pekar på ena bindningen av dubbelbindningen i strukturformeln för eten) kan brytas (pekar igen), den
bryts upp
Lisa tecknar bokstaven H
som i väte. D.v.s. det är
ingen avbildande handform.
Däremot är det avbildande
illustrerat över de nya
väteatomernas placering
efter att den ena bindningen
brutits upp.

och då tas två nya H:n. (Pekar en gång till). Den bryts uppa och två H
tas inb.

a
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b

(forts b)

2

Robin

Då blir den så här (pekar på strukturformeln för etan).
(Robin räcker upp handen men Lisa pratar först med Katrin som frågar
om mättade och omättade kolväten är lika med onyttiga respektive nyttiga. Svaret är nej. Nu får Robin ordet.)
Du har fel. Det blir inte etan utan mentan*. Därför att om den där går
bort blir det två fria (väten)a som går över (till nästa kolatom) b, ett
streck hit, hit, hit och hit (mellan varje väte till kol)c. Om den där tas
bort, två Cd och ena klipps bort, om den ena bindningen klipps av och
försvinnere så blir det... eh... nej det var ingenting.

a

b

* Robin stavar det till [bMENTAN]

c


Robin tecknar C som i kol
och avbildar kolatomernas
placering enligt strukturformeln för eten (se teckenbild
d).

d

e
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(forts e)

3
4

Lisa
Robin

Fortsätt (Robin)! Det rör sig något i ditt huvud just nu.
Jag tänkte att eftersom det är två C:n och de skulle bli enstaka C och
med fyra (H) då blir det automatiskt mentan. Men det går ju inte för det
är bara 2 plus 4 (H), två till den andra så det måste vara något annat.
Något speciellt som mentan upphöjt till 2 eller nåt sånt.

Lisa hade nämnt ”två nya
H”, och dessa täcker inte
den andra kolatomen för att
bli metan.

Lisa beskriver i yttrande 1, excerpt 6, processen när ett kolväte övergår från omättat till mättat,
det sker när ena bindningen mellan kolatomerna bryts och varje kolatom har nu en ”ledig” bindning dit väteatomer ”dras”. (Jämför i figur 5 hur bindningarna ser ut i eten och etan.) När Lisa,
med avbildande tecken, säger att ena bindningen går upp och att dessa bindningar ”tar” två nya
H kan det se ut som om det är båda bindningarna som går upp och därmed borde det inte finnas
några bindningar kvar mellan kolatomerna. Vilket Robin sannolikt uppfattade. Figur 7 illustrerar
vad Lisa säger och hur Robin uppfattar det.

Figur 7: Illustrationer på hur Robin uppfattar Lisa

Robin ifrågasätter i yttrande 2, excerpt 6, om det omättade kolvätet eten verkligen övergår till det
mättade etan när bindningarna bryts. Han säger att det istället är så att det bildas två kolväten,
metan. Väteatomerna från det ena kolet går över till det andra kolet. Medan Robin illustrerar hur
han menar med avbildande tecken inser han själv att hans resonemang inte riktigt håller. Han
avbryter sitt resonemang, tydligen efter att ha yttrat sig om hur ena bindningen ”klipps av” mellan kolatomerna (teckenbilder e) och genom avbildande tecken blir det uppenbart att det faktiskt
återstår en bindning. Lisa säger att något verka röra sig i huvudet på Robin och uppmuntrar honom att fortsätta sitt resonemang. Tydligen har även Lisa nytta av att Robin visualiserar sitt resonemang. Robin avslutar sitt resonemang i yttrande 4, excerpt 6, med att förklara att han uppfattade det som så att de två kolatomerna inte längre var bundna till varandra. Han säger att det re54

sonemanget inte håller om den ena kolatomen bildar kolvätet metan genom att binda till sig fyra
väteatomer och om det bara tillkommer två nya väteatomer blir det inget komplett metan med
den andra kolatomen. Han nämner dock inte explicit ”upptäckten” av den andra, återstående,
bindningen.
Excerpt 6 visar en dialog där lärare och elev tar del av varandras resonemang genom avbildande
tecken som ger en möjlighet för eleven att visualisera sitt resonemang och följaktligen en möjlighet för läraren att genom ”visuellt lyssnande” följa upp elevens resonemang. De visuella representationerna ger en möjlighet att i detta fall tydligt illustrera bindningsmöjligheter i kolväten.
En förutsättning för att dialogen ska bli produktiv är att båda parter har hög teckenspråkig kompetens.
Nästa exempel illustrerar inte bara den teckenspråkiga kompetensen som krävs för att beskriva
en komplicerad konstruktion utan även vilka kunskaper det kräver av en NO-lärare som undervisar på teckenspråk.

6.2 Lärarnas utnyttjande av avbildande tecken
I excerpt 7 nedan följer Lisa under lektion 7 upp en tidigare elevfråga. Frågan handlar om vad
som egentligen händer när den högexplosiva bensinen, som är ett kolväte, förbränns i motorn.
Utan några andra modaliteter som illustrationer eller modeller, beskriver Lisa hur en motor ser ut
och hur den fungerar. Hon utnyttjar då avbildande tecken för att visualisera motorns komponenter, deras rörelser inuti motorn och bensinens bana i motorn.
Excerpt 7
1

Lisa

Hur en motor ser ut inuti, det finns en kolv i en cylinder

och bensinen sprutas in som en fin dimma.
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Vi vill ha det som en fin dimma

Fingrarna spelar när ”Sprethanden” förs framåt.

för att det blir lättantändligt. Det sprutas in och gasen pressas inne i
cylindern av kolven.

Ovanför finns ett tändstift [b-TÄNDSTIFT]... okej ni får försöka hänga
med, jag kan visa bilder sedan. Här uppe ovanför kolven

Termen tändstift bokstaveras.

Här positioneras tändstiftet,
en position som Lisa senare
återkommer till.

är det som... ja som om ni skulle klippa av en elkabel och sammanföra
ändarnaa. Det gnistrar tillb.

a

b
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Ja det är just vad det händer därinne (vid tändstiftet).

Det innebär att när gasen pressas upp av kolvena och träffar (tändstiftet), gnistrar det tillb och kolven pressas nedc.

a

b

c
Det blir en kraft, kolven trycks ned och nu rör den sig upp och ned.
Kolvarna rör sig omväxlande upp och ned
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2

Lisa

och det rullar på. Det är dessa som gör att man kan åka. Det är den mekanismen som gör att rörelse skapas i motorn.
(Julia säger att hon önskar att det fungerade även med vatten, så man
slapp använda bensin. Det är alltför många (bensin)bilar på vägarna.)
Ja, det är för att den är lätt att antända. Det blir en explosion och kolven
pressas ned, det är därför. Ja, förstår ni hur det fungerar? Jag drar det en
gång till. Titta nu, kolven är nere i cylinderna, det sprutas in bensin i
en fin dimmab, kolven pressar uppåtc,

a

b

c
gasen inne i cylindern pressas. Högst upp finns ett tändstift [TÄNDSTIFT1].
Tecknet för tändstift presenteras

Ja, jag tecknar det så, tändstift [TÄNDSTIFT1]. Här uppe (vid tändstiftet) gnistrar det till, det exploderar. Kolven pressas tillbaka ned, ja det
pressas upp och ner hela tiden.

Lisa beskriver, till stor del med avbildande tecken, hur en motorkolv fungerar och tändstiftets
placering och dess funktion i motorn (yttrande 1 och 2, excerpt 7). Bensinen sprutas i en fin
dimma in i motorkolven, kolven i cylindern pressas uppåt. Bensinångorna pressas då mot tändstiftet och antänds varefter kolven pressas tillbaka ned i cylindern. Lisa gör även en jämförande
avbildning (yttrande 1, excerpt 7) när hon beskriver den gnista som uppstår när gasen pressas
mot tändstiftet med två elkablar som förs samman. Hon har ingen modell eller illustration till sin
hjälp. Hon uppmuntrar eleverna att försöka hänga med och säger att hon kan visa bilder senare.
Lars informerar Lisa om att det finns en riktig modell i ett annat rum på skolan, går ut och hämtar den och får tillfälligt ta över lektionen när han kommer tillbaka med den vilken syns i figur 8.
Modellen står på bordet framför Lars.
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Figur 8: Modell på en motorkolv

Lisa ställer sig utanför bild i början men förflyttar sig senare och står bakom Katrin. Lars vrider
på en vev i modellen så att en öppning uppstår i cylindern.
Excerpt 8
3

Lars

Det gula är för bensinen, som man tankar, den leds in till motorn här så
att den kan fungera. Sedan är det tändstift [TÄNDSTIFT 2],

Lars använder ett annat
tecken för tändstift och
nämner skillnaden.

eller tändstift som du (Lisa) tecknar [TÄNDSTIFT1]. Jag tecknar det så
tändstift [TÄNDSTIFT2]. Hur som helst, tändstift [b-TÄNDSTIFT], det
finns fyra stycken i varsin cylinder.

Lars bokstaverar termen
tändstift

Lars tecknar avbildande fyra
cylindrar bredvid varandra
och illustrerar (sista bilden)
var tändstiftet sitter.

(forts på nästa sida)
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(forts från förgående sida)

(Tittar på Lisa som är utanför bild) [...] Tändstift [TÄNDSTIFT3]?

Ett tredje alternativ hur
tändstift tecknas presenteras

Ja, så kan det vara också, men i alla fall... Här (vid tändstiftet)* uppstår
det, som Lisa har beskrivit, gnistora. Som när ändarna av elkabeln
förs ihopb och det gnistrar tillc. Kolven pressasd och faller nedåte.

a
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b

c



d

*”Här” tecknades i läget där
tändstiftet tidigare positionerades.

e

(Går fram mot modellen.) Var tändstiftet [TÄNDSTIFT2], eh eller tändstiftet [TÄNDSTIFT1] då, sitter... (vevar så att det syns hur kolven drivs
uppåt mot tändstiftet, pekar på övre delen av modellen) Här gnistrar det
till och då pressas den ner (vevar så att kolven drivs ner). Då kommer
bensinen, eh... nej, det är avgaser som går ut här (pekar på en öppning ut
ur modellen). Det är här bensinen kommer in (vevar på modellen) och
här går avgaserna ut. Ja, det här... det är inte bara en enda utan fyra
stycken som växlar samtidigt. Den ena kolven, eh, går upp och den
andra ned, så med alla kolvar

Lars växlar mellan de två
första alternativen på
[TÄNDSTIFT].

Jämför med hur två kolvar i
rörelse uttrycktes av Lisa i
yttrande 2, excerpt 7. Lars
förflyttar överkroppen en
aning åt sidan.

Ja, ungefär så...

Lisas beskrivning av motorn på teckenspråk i yttrande 1 och 2, excerpt 7, stämmer väl överens
med vad modellen visar. Eleverna får processen beskriven med avbildande tecken och med visualisering i modellen som Lars kommer in med (excerpt 8). Lisa har med utgångspunkt från sina
kunskaper i naturvetenskap och om motorer kunnat återge hur en motor ser ut och fungerar på ett
sätt som liknar den fysiska modellen. Lars bekräftar i yttrande 3, excerpt 8, den beskrivningen
genom att både återge den och visa genom modellen. Han använder sig av Lisas jämförelse mellan tändstift och två elkablar vilket vi kan se i teckenbilderna a-c. Här är det viktigt att notera
skillnaden i ansiktsuttrycket och huvudrörelsen i a respektive c. Medan de manuella tecknen
tycks vara snarlika säger ansiktsuttrycket i serien av teckenbilder b och c att det handlar om en
jämförelse.
Man kan också notera att tecknet för tändstift diskuteras mellan lärarna Lars och Lisa, men att de
inte tycks lägga större vikt vid det ”rätta” tecknet. De konstaterar bara att det kan finnas teckenvarianter och går vidare i lektionen.
Lisa illustrerar alltså i detta excerpt hur kolväten har en praktisk användning. Förutsättningarna
för att kunna beskriva bensinmotorns funktion är att Lisa kan naturvetenskap, motorns konstruktion och processer som sker i motorn, samt att hon har den språkliga kompetens som krävs för att
utnyttja teckenspråkets och avbildande teckens potential i sin beskrivning.
61

I nästa avsnitt följer ett exempel på en undervisningssituation där avbildande tecken också spelar
en avgörande roll för dialogen och som illustrerar behovet av att tecken får ett godtagbart förklaringsvärde för att accepteras av deltagarna i dialogen.

6.3 Gemensamt meningsskapande med avbildande tecken
Nedan beskrivna fysiklektion (figur 9) handlar om energi och energiomvandlingar och tar bland
annat upp hur värmeenergi kan omvandlas till rörelseenergi.

Figur 9: Deltagarnas positioner under lektion 10 (a)

I samband med rörelseenergi introducerar läraren också begreppet verkningsgrad, som är den
andel omvandlad energi som faktiskt blir utnyttjad för att driva något, till exempel bil- eller tågmotorer. Outnyttjad energi, i form av värme, sprids däremot i omgivningen och kallas för spillvärme. Lars hade förberett två bilder i en presentation på tavlan för att illustrera hur man kan
förstå verkningsgrad och spillvärme. Den ena bilden är på ett gammalt tåg draget av ett ånglok
och den andra bilden är på ett modernare, elektriskt drivet tåg. Det äldre tåget har en verkningsgrad på 10%, och alstrar således 90% spillvärme. Verkningsgraden för det moderna tåget är däremot 90% med 10% spillvärme som följd.
I excerpt 9-13 nedan beskrivs hur klassrumsinteraktionen fortsätter sedan Lars visat bilderna och
sagt att det modernare tåget har högre verkningsgrad och därmed lägre spillvärme. Det, och bilderna, ger upphov till att elever associerar till ännu modernare tåg som de både sett på nätet, och
hört en annan lärare på skolan berätta om. Mellan excerpten beskrivs och kommenteras dialogen
med särskilt fokus på vilken roll avbildande tecken och val av fasta tecken spelar för dialogen.
Kärnan i dialogens handling är hur det moderna tåget är konstruerat, vilket det, genom de avbildande tecknen som används, visar sig att deltagarna har olika uppfattningar om.
Excerpt 9
1
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Robin

(Namn på en annan lärare på skolan) har provat och åkt med ett japanskt
tåg…

2

Erika

I Japan lyfts det upp ovan mark.

Den övre ”Flata handen”
lyftes mjukt och hölls mjukt
svävande ovanför den andra
”Flata handen”.

3
4

Robin
Erika

…(Läraren) sa att det var långsmalt…
Det är magneter [MAGNET1]

som repellerar*

5
6

Maja
Robin

* Mitt val av naturvetenskaplig term på svenska.
Erika uttryckte det med
avbildande tecken.

Ja, precis. (Riktat mot Erika)
Nej, det ligger på rälsen
Robin har en annan representationsform på tågets räls
jämfört med Erika.

7

Erika

(Läraren) har sagt att när tåget startades lyftes det upp lite från rälsen

63

och sedan åkte det så otroligt snabbt
Den övre ”Flata handen”
förs snabbt fram och tillbaka
i små rörelser.

att träden susade förbi. När tåget stannade sjönk det ner på rälsen igen

Robin började (yttrande 1 och 3, excerpt 9) med att beskriva det långsmala tåget som en annan
lärare på skolan åkt med när Erika avbryter honom. Medan Robin pratar om tågets form beskriver i stället Erika (yttrande 2 och 4) hur det svävar ovanför rälsen. När Erika beskriver hur tåget
färdas representerar händerna i form av ”Flata handen” den del av rälsen och den del av vagnen
som är i kontakt med varandra när tåget är stillastående. Den övre ”Flata handen” lyfts och svävas mjukt ovanför den undre ”Flata handen”. Med avbildande tecken både i handform och också
rörelser illustrerar Erika alltså hur tågets startar, lyfter och hur det svävar ovanför rälsen (yttrande 7). Figur 10 illustrerar hur Erika uttryckt sig med avbildande tecken och inramningen illustrerar vilka entiteter den övre respektive undre ”Flata handen” representerar.

Figur 10: Illustration på Erikas avbildande tecken på tåget

Avbildande tecken, med ursprung i fasta tecken, spelar också en roll för att beskriva den naturvetenskapliga grunden för att tåget lyfter från rälsen. Erika säger (yttrande 4) att det är magneter
som gör att tåget svävar. Teckenbilderna visar att handformen ”Böjda tupphanden” i det fasta
tecknet för magnet behålls när Erika avbildar hur magneter stöter ifrån varandra när hon beskriver hur magnettåget fungerar. Det fasta tecknet illustrerar två händer som håller i varsin magnet,
händerna förs ihop och isär och det är en horisontell kraft mellan magneterna. När Erika beskriver att det är magneter som gör att tåget svävar illustreras vertikala krafter istället för horisontella
mellan magneterna som i det fasta tecknet. Det görs genom att båda ”Böjda tupphanden” vrids så
att kraften illustreras vertikalt precis som det gör mellan rälsen och tåget. Med det avbildande
tecknet sätts således magneters funktion i en kontext, där det skapas repellerande kraft mellan
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rälsen och tågets underrede. Kraften verkar vertikalt och fenomenet kan därmed inte tecknas med
det fasta tecknet för magneter som beskriver horisontella krafter.
Jag har använt ”repellera” för att översätta Erikas tecken (yttrande 4, excerpt 9). Man ska dock
notera att det inte är säkert om Erika är bekant med det svenska begreppet eller om hon bara
känner till och beskriver fenomenet.
Robin håller inte med Erika (yttrande 6) och säger att vagnen i stället ligger på rälsen. Vi kan se i
figur 11 hur Robin med avbildande tecken uttrycker ett tåg som ligger an mot rälsen. Robin använder samma representationsform som Erika när det gäller vagnen, det vill säga ”Flata handen”
med handflatan nedåt. Robin har däremot en annan variant av hur rälsen representeras, han använder ”Pekfingret”. Det skulle kunna tolkas som att tåget åker på en enda rund räls.

Figur 11: Illustration på Robins avbildande tecken på tåget

Resonemangen kring det japanska tåget har således utvecklats från ett påbörjat, men avbrutet,
inlägg om dess långsmala utformning till att handla om att tåget är magnetiskt och svävar över
rälsen. Ett uttalande om att tåget åker på rälsen utvecklas till hur magnettåget från stillastående
svävar upp från rälsen, glider över rälsen och slutligen sjunker ned på rälsen.
Läraren Lisa utvecklar i excerpt 10 nedan, som ett svar på Robin yttrande, resonemanget om hur
tåget sitter ihop med rälsen, svävar och glider fram över rälsen.
Excerpt 10
8

Lisa

Det åker så här svävande över en räls.
”N-handen” representerar
tydligen en bredare räls
jämfört med Robins ”Pekfingret”.

9

Robin

(Vänder sig mot Robin) Det som åker på en räls? Är det det du tänker
på?
Sitter det fast på rälsen?
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10

Lisa

Det sitter fast så hära men lyftsb och åker svävande längs med spåretc.

Det är en väldigt liten
rörelse mellan de två bilderna a): fingrarna och tummen
i ”S-handen” förs en aning
närmare varandra runt ”Nhanden”.

a

b

c

11

Erika

Ja, men det lyfts… Visst har vagnen kontakt med rälsen

men det... Här rullar tågetb direkt på rälsena med friktionc*

På grund av annorlunda
språklig struktur på svenska
bokstaveras teckenbilderna i
”fel” ordning i transkriptionen. Teckenbilderna ligger
däremot i rätt ordning.
* Mitt val av naturvetenskaplig term på svenska.
Erika uttryckte det med
avbildande tecken.

a



b

c

men i Japan lyfts det upp en aning.
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12

Lisa

Ja, det lyfts upp.

13

Lars

(Yttrande 13-16 sker ungefär samtidigt.)
Det är magnet [b-MAGNET] som gör att det glider ovanför rälsen så
här.

Erika
Filip

(Lars tecknar vänd mot Erika samtidigt som hon tecknar vänd mot både
Lisa och Robin.)
Det är magneter [MAGNET1] som på något sätt…
Det är mag*...[MAGNET2]

16

Lisa

(Vänd mot Lars men avbryter då Lars inte ser honom.)
(Vänd mot Erika) Ja, det är magneter [MAGNET3], ja.

17
18

Erika
Robin

Just det! Jag sa ju det, du (Robin) sa nej, men du hade fel!
(Vänder sig mot Lisa) Om det skulle glida ur spår, hur...?

14
15

Lisa använder samma
avbildande tecken som
Erika, se yttrande 2, excerpt
9.

Lars bokstaverar ”magnet”
och använder ett alternativt
avbildande tecken på tåget
och rälsen jämfört med
Erika, Robin och Lisa.

* Filip påbörjar tecknet för
[MAGNET2] men avbryter.
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Lisa använder en representationsform som uttrycker hela vagnen och rälsen i stället för att använda Erikas närgående perspektiv där endast en del av vagnen och en del av rälsen representeras. Lisas variant av vagnen illustreras i figur 12 som en genomskärning av denna från tak ner till
underredet som är böjda inåt under rälsen.

Figur 12: Illustration på Lisas avbildande tecken på tåget

Lisa väljer att låta rälsen representeras av ”N-handen”, alltså med pek- och långfingret utsträckta
bredvid varandra (yttrande 8 och 10, excerpt 10). Med två fingrar skapas en plan yta vilken tåget
vilar på, vilket inte varit möjligt om rälsen var rund. Lisa hade visserligen kunnat ta efter Erika
och låta ”Flata handen” representera rälsen men av fysiska skäl kan det då vara svårare att med
den andra handen återge hur vagnens underrede böjer sig inåt under rälsen. Det kan förefalla som
att den fysiska rälsen tagit slut där tåget glider svävande iväg, men enligt avbildande tecknens
grammatiska norm har Lisa återgett början på rälsen och då innebär det att man föreställer sig
hur rälsen fortsätter längs med spåret även om den inte syns i praktiken. Lisa återger alltså ett tåg
som svävande glider längs med (den osynliga) rälsen.
Robin tar efter Lisas avbildande tecken för vagnen men behåller sin variant av rälsen när han
frågar Lisa om vagnen sitter fast på rälsen (yttrande 9, excerpt 10). Lisa förtydligar genom att
upprepa samma avbildande tecken som återger hur vagnen har kontakt med rälsen som tidigare,
och utvecklar resonemanget ytterligare med att steg för steg beskriva hur tåget a) omsluter rälsen
b) lyfts och svävar och c) glider över rälsen (yttrande 10, excerpt 10).
Erika fortsätter i yttrande 11, excerpt 10, resonemanget med att jämföra tåg på hjul och magnettåg. Hon upprepar också att magneter på något sätt har en funktion i tåget, vilket Lars (yttrande
13) och Filip (yttrande 15) instämmer i och Lisa bekräftar (yttrande 16). Erika påbörjar sitt avbildande tecken på vagnen som svävar ovanför rälsen men avbryter (yttrande 11) och använder
ett tecken som visar att vagnen har ett underrede som böjer sig inåt under rälsen. Erika utgår
alltså från, men utvecklar, det tecken som Lisa har introducerat och som visar hur vagnens underrede böjer sig under rälsen genom att uppifrån sett låta båda händerna formas till ”Vinkelhanden” och representera varsin sida av underredet som böjs inåt under en föreställd räls.
Erika nämner magneter i yttrande 4, excerpt 9, och återkommer i yttrande 14, excerpt 10, till
”magneter som på något sätt” spelar roll för hur tåget åker. Filip (yttrande 15, excerpt 10) påbörjar en annan variant av tecknet för magnet men avbryter då Lars, vilken han vände sig mot, inte
ser på honom.
Lars bokstaverar i yttrande 13, excerpt 10, ”magnet” och introducerar ett för dialogen nytt avbildande tecken för hur vagnen svävar och glider över rälsen. Han väljer att låta ”Flata handen”
representera rälsen, vagnen representeras av ”S-handen” som glider svävande ovanför ”Flata
handen”. I yttrande 16, excerpt 10, instämmer Lisa i att magneter har en funktion i sammanhanget och hon använder då en tredje teckenvariant av ordet magnet.
Efter en cirka två minuter lång fortsatt diskussion om tåget googlar Lars fram en bild som visar
ett X 3000-tåg. Lars riktar sig i excerpt 11 nedan till Robin och tar åter upp hur tåget färdas.

68

Excerpt 11
19

Lars

Modern teknik utvecklas ju som till exempel det där magnettåget
[MAGNETTÅGET],

tåget som åker på en räls och glider iväg.
Det sitter inte på rälsen

Det som tidigare var avbildande tecken har för ett
ögonblick blivit tecknet för
”magnettåget”. Robin
reagerade inte på detta.

Nu är det avbildande tecken
igen, vilket Robin reagerade
på.

Lars skakar på huvudet
samtidigt som ”Vinkelhanden” förs i kontakt med
”Flata handen”.

utan lyfts upp.

20

Robin

Det...
Men om det skulle (otydligt) kan det spåra ur helt?

I yttrande 19 pratar Lars inledningsvis om modernare tåg som till exempel X3000 och ”det där
magnettåget”. Det sistnämnda uttrycks tydligt som ett fast tecken även om handformerna och
rörelserna är desamma som det avbildande tecknet för hur tåget kan vara konstruerat (jfr yttrande
13, excerpt 10). Robin reagerade inte på detta och det kan tolkas bero på att Lars pratar om moderna tåg i allmänhet och inte om dess konstruktion eller om de svävar eller inte, vilket Robin
tydligen uppfattar. Det är först när Lars återupptar resonemang om hur tåget rör sig som Robin
reagerar, och det är då tydligt att tågets konstruktion är i fokus. Robin påpekar i yttrande 20 att
om underredet skulle vara format som ”S-handen” illustrerar skulle tåget lätt hoppa ur spår.
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Det går några turer mellan Robin, Lars och Lisa där de resonerar med varandra huruvida
magnettågets underrede är konstruerat så att det både är säkert och har möjlighet att sväva och
glida iväg. Excerpt 12 visar hur Robin argumenterar mot idén att tåget skulle ha inåtböjt underrede som omsluter rälsen. Lars föreslår då en annan konstruktion.
Excerpt 12
21

Robin

Men om underredet är inåtböjt, tåget svävar
Här låter Robin ”Flata
handen” representera rälsen,
fast med handflatan nedåt,
jmf Erikas yttrande 2,
excerpt 9.

22

Lars

och det lutar...
Eller så har de raka sidor.

Då glider tåget så här rakt

och sidorna hindrar det från att spåra ur.
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De raka sidorna står emot.

Robin ifrågasätter i yttrande 21, excerpt 12, andras förslag på hur magnettågets underrede är
konstruerat och beskriver hur han föreställer sig den (figur 13). Det inåtböjda underredet skulle
komma i kontakt med rälsens undersida när tåget lyfts och svävar. Därmed skulle det vara omöjligt för tåget att luta tillräckligt i kurvor.

Figur 13: Illustration på Robins avbildande tecken på tåget som lutar

Lars föreslår att magnettåget istället kan ha raka sidor, och att de fungerar som stöd mot rälsen
när tåget lutar (yttrande 22, excerpt 12). Det illustrerar han först med två ”Flata handen” på varsin sida av kroppen, det representerar de två raka sidorna på tågets underrede vilket kan ses som
ett delperspektiv. Det är bara de raka sidorna som avbildas. Vidare förtydligar Lars hur vagnen
med raka sidor glider och hindras från att spåra ur. Det illustrerar han utifrån ett helhetsperspektiv; både tågvagnen och rälsen avbildas först med ”V-handen” glidande ovanför ”Flata handen”
sedan tippas ”V-handen” till höger och vänster över ”Flata handen” vilken hindrar den från att
”spåra ur”. Lars avslutar resonemanget med att återgå till delperspektivet där båda ”Flata handen” som representerar underredet hindras från urspårningen när tåget lutar och sidorna kommer
i kontakt med rälsen. Lars växlar alltså mellan två perspektiv, från delbilden till helheten för att
sedan återgå till delbilden igen.
Efter ytterligare några turer mellan Robin, Lars och Lisa avslutas dialogen om magnettåget
med att Lars och Lisa föreslår att de kan ta reda på mer om magnettåget och Robin säger att han
inte vill åka med ett magnettåg (excerpt 13).
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Excerpt 13
23

Robin

Det är läskigt, jag vägrar åka med magnettåg [MAGNET 3][TÅG]

(vänder sig om mot Erika) för se här, det skulle kunna studsa upp och
spåra ur.

I excerpt 13 framgår det att det är första gången i denna dialog som Robin använder termen
magnet i samband med resonemang om det japanska tåget. Hittills har han visat att han utgår
från att tåget åker på rälsen men nu använder han ett tecken som introducerats av andra och som
visar att tåget svävar över rälsen och glider fram. Han är dock fortfarande inte övertygad om tågets säkerhet med hänvisning till Lars tecken-version av vagn, den med raka sidor (se yttrande
22, excerpt 12). Robin visar i yttrande 23, excerpt 13, hur tåget med den konstruktionen riskerar
att studsa till och hoppa ur spår.
I dialogen om magnettåget uttrycks tågets konstruktion och mekanismer på många olika sätt,
där avbildande tecken har en drivande roll. Avbildande tecken har bidragit till att den planerade
lektionen om energi och energiomvandlingar, den här gången om verkningsgrad och spillvärme,
tillfälligt fått lämnas. Bilderna på det äldre och koldrivna tåget och det nyare elektriskt drivna
tåget gav upphov till associationer om ett ännu modernare tåg drivet av magneter. Det skulle
kunna ha stannat här som ett mindre stickspår om inte det vore för tveksamheter om representationer för hur tåget är konstruerat och hur det drivs. Det som dialogen kom att handla om i detta
cirka 6 minuter långa excerpt från lektionen var i stället hur tåget fungerar och drivs.
Avbildande tecken som potentiellt medierande resurs, i termer av möjligheter och hinder, för
det gemensamma meningsskapandet diskuteras i nästa avsnitt. En fråga är då hur man kan förstå
dialogen, som i förhållande till lektionens syfte eventuellt kan betraktas som en innehållsmässig
urspårning. I sammanfattningen nedan diskuteras huruvida dialogen skulle kunna betraktas som
ett gemensamt meningsskapande och om dialogen bidrar till ett gemensamt meningsskapande i
naturvetenskap.
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6.4 Sammanfattning och diskussion
De tre exemplen i detta kapitel visar på de avbildande tecknens kraftfullhet när naturvetenskapliga processer beskrivs. Det kan ses som positivt drivande av dialogen när avbildande tecken
bidrar till ett ökat gemensamt meningsskapande men som ett hinder om beskrivningen, avbildningen, ses som inkorrekt eller ofullständig och kan (miss)förstås. Avbildande tecken som potentiellt medierande resurs visades här utifrån olika perspektiv: en undervisning där läraren och eleven har nytta av avbildande tecken i sina resonemang, lärarens möjligheter att beskriva komplicerade processer och gemensamt meningsskapande i helklass.
I den undervisning som illustrerades i excerpt 6 blev användningen av avbildande tecken en viktig resurs både när Lisa beskrev processen då det omättade kolvätet eten övergår till den mättade
föreningen etan (yttrande 1) och när Robin visualiserade hur han istället tänker sig förloppet (yttrande 2). Avbildande tecken utgjorde här ett komplement till andra modaliteter som beskriver
olika bindningsmöjligheter i olika kemiska föreningar, inte minst strukturformler som i sig också
utgör visuell modalitet. De avbildande tecknen bidrog till att visualisera rörligheten i processen,
det vill säga att förloppet illustrerades ”levande” från när ena bindningen bryts till att två nya
väteatomer binds till respektive kolatom i kolföreningen. Trots de avbildande tecknens uppenbara fördelar kan den rörliga illustrationen leda till (miss)uppfattningar. Robin visade med alternativa avbildande tecken hur han uppfattar Lisas beskrivning, nämligen att båda bindningar bryts
och de två kolatomerna därmed inte längre ingår i en förening. På samma gång som Robins (felaktiga) avbildande tecken kan ses som ett hinder, är det en möjlighet för honom att visuellt resonera med andra och därmed med sig själv om hur han föreställer sig processen.
Med ett elevperspektiv som utgångspunkt för detta excerpt ser vi att Robin har nytta av användningen av avbildande tecken när han visuellt beskriver hur han (miss)uppfattar tvetydigheten i
Lisas yttrande. Det är även tydligt att han har nytta av att visualisera för sig själv hur han resonerar kring frågan om det bildas etan eller metan. Tack vare Lisas uppmuntran att utveckla hur han
menar får Robin först ”smaka” på sitt eget resonemang, sedan utveckla detta. Läraren Lisa spelar
alltså en viktig roll i dialogen. Hon ser i Robins avbildande tecken var han resonerar naturvetenskapligt felaktigt och uppmuntrar honom att fortsätta sitt resonemang när han tänkte avsluta sitt
inlägg.
Det är tydligt att han mitt i sitt eget resonemang, ögonblicket då han ”klipper” den ena bindningen mellan kolatomerna och den andra synbarligen var kvar, inser hur han tänkt fel. Robins beskrivning ger även Lisa möjligheten att följa upp Robins resonemang och eventuellt hitta den
”felande länken”, och vid behov stötta fortsatta resonemang. Det behövs dock inte den här
gången eftersom Robin själv inser var hans resonemang felade.
Möjligheten till att visualisera naturvetenskapliga processer kräver inte bara en språklig kompetens utan även en djup naturvetenskaplig förståelse, vilket Lisas beskrivning av en bensinmotor
visar. Excerpt 7 visar vikten av att läraren medvetet hanterar modaliteten teckenspråk, särskilt
kategorin avbildande tecken, i naturvetenskaplig dialog i relation till andra modaliteter som till
exempel illustrationer eller det svenska språket. Utan någon modell eller illustration som stöd
beskriver Lisa med avbildande tecken hela processen från när bensinen sprutas in i en motorkolv
till att gnistan från tändstiftet får bensinångorna att explodera och kolven pressas ned i cylindern.
Lars kommer senare (excerpt 8) in med en modell som bekräftar den beskrivning som Lisa givit.
För en NO-lärare som undervisar på teckenspråk krävs inte bara tvåspråkig kompetens och kunskap om hur teckenspråk kan utnyttjas på bästa möjliga sätt för att förklara fenomen och processer. Man skall känna till inte bara naturvetenskaplig terminologi och processer, utan även hur de
olika delarna i processen ser ut, deras positioner i processen och deras eventuella rörelser. Man
skall även ta ställning till för kontexten bäst lämpade avbildande tecken och avgöra om det finns
någon poäng i att resonera eventuella varianter av fasta tecken eller inte. På samma gång som vi
kan betrakta avbildande tecken som en positiv potentiellt medierande resurs kan dessa tecken
vara ett hinder om lärarna inte kan hantera komplexiteten det innebär att visuellt beskriva en naturvetenskaplig process. För även om avbildande tecken visualiserar mycket är dessa tecken abstrakta. Om representationsformerna (handformer, rörelser etc.) är obekanta går det inte att föreställa sig vad det handlar om. Jämförelsen med den gnista som uppstår då två elkablar förs samman sätts in i kontext och då är ansiktsuttryck och huvudrörelse som särskiljer yttrandet i en
slags bisats avgörande i resonemangen, (jmf Lisa i yttrande 1, excerpt 7 och Lars i yttrande 3,
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excerpt 8). Lärarna behöver även ta ställning till vad avbildande tecken medierar i förhållande till
naturvetenskapliga processer som till exempel att bensinen sprutas in som en lätt dimma eller att
det gnistrar till när gasen pressas mot tändstiftet. Det är således inte enbart de ”stora” gesterna
som gör skillnad utan även de små nyanseringarna vilket lätt kan förbises om man inte känner till
normerna gällande för teckenspråk, i synnerhet gällande avbildande tecken.
Vidare kan vi konstatera att lärarna inte lägger någon vikt vid hur tändstift ska eller bör tecknas,
de räknar helt enkelt upp de olika alternativen fasta tecken och går vidare i det ordinarie resonemanget om bensinmotorn där tändstiftet är en del av konstruktionen. Det kan vi tolka som att
avbildande tecken har en större betydelse för det gemensamma meningsskapandet än att fastställa vilket av teckenvarianterna för tändstift som bör användas. Fasta tecken tycks behandlas
som just fasta tecken, precis som ord på svenska stavas som de gör. Det kan finnas alternativa
ord på ett föremål även på svenska. Tändstift kallas också för tändanordning eller elektrisk tändanordning. Det spelar mindre roll om tändstiftet skall benämnas på det ena eller det andra sättet,
bara man känner till alternativen. Tändstiftets funktion förklaras ändå inte genom benämningen
utan det tar man med andra ord på svenska eller i detta fall med andra tecken, i synnerhet avbildande tecken.
Excerpt 9-13 visar hur avbildande tecken används som medierande resurs där tecken introduceras, återanvänds, justeras eller förfinas i utvecklingen av dialogen. Om man ser dialogen som ett
långt samtal kan man tala om interaktionen som en evolution av representationer och skapande
av fasta tecken eller tillfälliga sammansättningar som till exempel ”magnettåget” (Lars i yttrande
19, excerpt 11 respektive Robin i yttrande 23, excerpt 13). En del representationer visar sig ha ett
starkt värde för att utveckla den fortsatta dialogen, medan andra introduceras men försvinner i
samtalen.
Läraren följer upp det gemensamma meningsskapandet när elevgruppen diskuterar magnettågets
konstruktion och funktion och deltar i förhandlingarna genom att föreslå alternativa avbildande
tecken. Kombinationer av representationer (t.ex. handformer eller rörelser) på vagn och räls varierar beroende på vad som ska illustreras. Vagnen lyfts, svävar eller glider över rälsen (se t.ex.
Erika i yttrande 7, excerpt 9 eller Lisa i yttrande 10, excerpt 10). Underredet på tåget kan omsluta rälsen (Erika i yttrande 11, excerpt 10) eller ha raka sidor (Lars i yttrande 22, excerpt 12).
Vagnen lutar i förhållande mot rälsen vid kurvor (Robin i yttrande 21, excerpt 12) men kan
hoppa ur i backar (Robin i yttrande 23, excerpt 13). Perspektivbyten bidrar också till mångfalden
av avbildande tecken. Hela eller delar av vagnen representeras beroende på hur de avbildande
tecknen används. Det sker perspektivbyten även inom samma uttalande (Lars i yttrande 22, excerpt 12). Medan olika förslag på vagnens konstruktion för underredet ifrågasätts, förhandlas och
utvecklas fram och tillbaka är det ingen som ifrågasätter hur rälsen är utformad. Även de tre varianterna av fasta tecken för [MAGNET] är av mindre betydelse för dialogen, eftersom dessa
aldrig ifrågasätts.
Det gemensamma meningsskapandet främjas av att alla deltagare behärskar hanteringen av variationerna i teckenval, avbildande tecken och perspektivbyten. Det bidrar till att gruppen kan fokusera på resonemangens kärna vilket är frågan om huruvida tåget lyfts och svävas ovanför rälsen eller inte och hur vagnens underrede är konstruerat med avseende på säkerhet och risk för
urspårning. Genom hela dialogen är det tydligt att avbildande tecken har en betydelsefull funktion i resonemangen, men även modifieringen av fasta tecken beroende på kontext förefaller ha
en viktig roll. Erika (yttrande 4, excerpt 9) modifierade det fasta tecknet för ”magnet” på så sätt
att det illustrerades att det är krafterna från magneterna som gör så att tåget svävar ovanför rälsen. Att fasta tecken modifieras i kontext kan betraktas som ett slags avbildande tecken vilket
tydligt visar kategorins breda repertoar.
Gemensamt för kapitlets olika exempel är att de visar vilka möjligheter avbildande tecken ger för
resonemang och gemensamt meningsskapande i naturvetenskap, det vill säga att denna kategori
inom modaliteten teckenspråk skapar möjlighet till att driva den naturvetenskapliga dialogen
framåt.
Teckenspråk ger stora möjligheter att beskriva naturvetenskapliga begrepp och fenomen. Man
kan också säga att teckenspråk är avslöjande. Om någon inte riktigt vet hur något ser ut eller
fungerar blir beskrivningen tydligt inkorrekt. Omvänt kan avbildande tecken verka obegripligt
om ämnesområdet är obekant. Av exemplen ovan kan vi se att med en visuellt orienterad kommunikation följer ett behov av att resonera kring eventuella tvetydigheter, artefakternas form och
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funktion, processer i såväl fasta tecken som avbildande tecken innan den innehållsmässiga dialogen kan gå vidare. Vi kan också se att genom att eleverna får möjlighet att diskutera på sitt starkaste språk utvecklas även det naturvetenskapliga ”språkandet”, men att förutsättningen för att
dialogen skall kunna hållas drivande är att deltagarna har en tillräckligt hög språkkompetens så
att de behärskar avbildande teckens många nyanseringar.
Naturvetenskapliga termer har använts i transkriptionen i översättningen av Erikas yttranden om
magnettåget (yttrande 4, excerpt 9 och yttrande 11, excerpt 10). Erika uttryckte både repellering
och friktion med avbildande tecken. Hon beskriver alltså termernas funktion och process utan att
direkt använda de svenska termerna.
Målsättningen i den teckenspråkiga tvåspråkiga undervisningen är att eleverna skall använda sina
båda språk för att få ökade kunskaper i NO-ämnen. Ett naturvetenskapligt språkbruk kan då ses
som en viktig del av det naturvetenskapliga meningsskapandet, och det blir rimligt att ställa frågan var i läroprocessen det är lämpligt att introducera och använda naturvetenskapliga termer på
svenska. Syftet med studien är att beskriva den teckenspråkiga dialogen varför det inte går att
diskutera elevernas kunskaper i det naturvetenskapliga språkbruket i skriven svenska i egentlig
mening. Däremot ger den teckenspråkiga tvåspråkiga miljön en möjlighet att diskutera språkväxlingar och deras roll i meningsskapandet.
Som nämnts i förra kapitlet är en teckenspråkig kommunikation i tvåspråkig miljö en komplex
situation. Detta kapitel handlar om avbildande tecken som potentiellt medierande resurs, men om
excerpten ovan kan det också sägas något om språkväxlingar eller avsaknaden av den. Det kan
till exempel finnas utrymme för att resonera om begreppen ”repellering” då resonemanget handlar om tågets svävande som en funktion av magneters egenskaper. Det som skulle kunna diskuteras är vad dessa begrepp på svenska medierar och jämföra detta med hur de tecknas för att skapa
en direkt relation mellan modaliteterna teckenspråk och skriven svenska. I nästa kapitel visas
excerpt som berör denna språkväxling och vilket kan ses i relation till hur det teckenspråkiga
tvåspråkiga naturvetenskapliga meningsskapandet utvecklas.
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7 Språkväxlingar som potentiell resurs

Skillnaderna mellan teckenspråk och svenska kan, som tidigare nämnts, beskrivas både i termer
av modalitet och språk. Teckenspråk som modalitet kännetecknas av att det är visuellt, gestuellt
och spatialt. Verktygen i teckenspråkig kommunikation består inte bara av handformer och handriktning utan även huvudrörelser, ansiktsmimik och munartikulationer har viktiga funktioner i
språket. Dessa verktyg bidrar i språkanvändningen således till att mediera omvärlden utifrån ett
visuellt, gestuellt och spatialt perspektiv vilket visats i både kapitel 5 och 6. Svenska i skriven
form utgör en annan visuell modalitet med bokstäver som byggs ihop till ord och meningar som
sitt främsta verktyg. Omvärlden medieras alltså olika beroende på vilket språk som används.
Av det längre excerptet i kapitel 5 kan vi se att båda aspekterna sammanflätas i den teckenspråkiga tvåspråkiga dialogen i det studerade no-klassrummet, och i egentlig mening går det inte
att separera dessa åt. Medan gruppen kommunicerar med varandra på teckenspråk utnyttjas, som
vi har sett, även det svenska språket i det naturvetenskapliga lärandet i form av texter i läroböcker, texter på den digitala tavlan och även i resonemangen på teckenspråk. Med två språk i lärmiljön uppstår en relation mellan språken vilket innebär att deltagarna behöver hantera båda språken
i relation till varandra. Föregående kapitel har visat hur teckenspråk, med särskilt fokus på avbildande tecken, som modalitet utnyttjas som semiotisk resurs i meningsskapandet.
I fokus för detta kapitel står hur teckenspråk och svenska används som en integrerad resurs i
den tvåspråkiga naturvetenskapliga skolmiljön vilket innebär en utforskning av roller för respektive språk, om hur språken interagerar och om hur deltagarna använder språken i sina resonemang. Språkväxlingar är det centrala i processen när olika språk utgör en integrerad resurs, vilket
kapitel 5 har visat flera exempel på. Dessa språkväxlingar karaktäriseras av en dynamisk användning av alla tillgängliga språkliga resurser, i detta fall teckenspråk och svenska. I dialogen
glider såväl lärare som elever steglöst fram och tillbaka i ett kontinuum av hela språk- och modalitetsrepertoaren när de använder både teckenspråk och bokstaveringar samt text på tavlan. Då
begreppet translanguaging beskriver hur flerspråkiga inte bara växlar mellan sina språk utan utnyttjar sin breda språk- och modalitetsrepertoar i dialogen har det i analysen i kapitel 5 framstått
som ett nyckelbegrepp i analysen av denna typ av dialog.
Det här kapitlets exempel illustrerar och diskuterar skiftet mellan språken och användning av
olika resurser med translanguaging som utgångspunkt. Syftet är att fördjupa kunskap om vad
som karaktäriserar språk- och modalitetsväxlingarna i ett teckenspråkigt tvåspråkigt NOklassrum och hur dessa bidrar till meningsskapande i dialogen.
Kapitlet inleds med ett excerpt som illustrerar hur läraren Lisa arbetar ”textnära”, det vill
säga på vilket sätt hon på teckenspråk kommunicerar hur en text på svenska kan läsas och tolkas.
De två efterföljande excerpten handlar om handbokstaverade tecken, vilka kan ses som lån från
det svenska språket. Handbokstavering kan ske både slumpartat och med olika bestämda syften.
Slutligen illustreras problematiken med att stanna vid rena översättningar genom två excerpt från
två olika lektioner, där samma begrepp diskuteras. Med tvåspråkighet och translanguaging som
utgångspunkt sammanfattas kapitlets resultat i slutet.

7.1 Translanguaging som pedagogiskt verktyg
I excerpt 14 nedan inleder läraren Lisa lektionen med att visa upp en bild på tavlan. Bilden har
en rubrik och fem punkter som återspeglar det kapitel som klassen just skall arbeta med. Rubriken, som är hämtad från läroboken, lyder ”Kol – något att bygga vidare på” och utgör starten till
en serie lektioner som handlar om organisk kemi, det vill säga samma serie i vilket excerptet om
hur Robin missförstår Lisa i avseende på kolväten med dubbel- och enkelbindning i kapitel 6
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ingår. Lisa står bredvid tavlan och pekar upprepade gånger på texten medan hon kommunicerar
med eleverna (figur 14).

Figur 14: Deltagarnas positioner under lektion 3

Excerpt 14
1

Lisa

2
3
4
5

Katrin
Lisa
Katrin
Lisa

6
7

Katrin
Lisa

(Pekar på ordet Kol i rubriken på tavlan.) Ni känner igen ordet kol?
(Pekar på ordet igen) Vet ni vad kol är?
Det är ju en...
Vilken...?
...en... kol är en kemisk... en kemisk...
Vilken symbol har den? Symbolen?
(Julia, Alice och Maja säger ungefär samtidigt ”C”)
Jaha, du menar symbolen, det är CO nej jag menade C! (Ler)
Ja, där sa du (Katrin) det. C. (Vänder sig om mot hela klassen med bibehållen C-hand.) Och i er bok heter avsnittet så, (pekar på rubriken på
tavlan) Kol något att bygga vidare på [b-KOL] [NÅGOT] [BYGGA]
[VIDARE]*. Ni känner till C,

Tecknet för kol är [b-KOL],
det vill säga det är ett bokstaverat tecken.

*Lisa närapå ”tecknar
svenska”, det vill säga att
hon tecknar för varje
svenskt ord. Hon hoppar
dock över ”att” och ”på”.

Notera positioneringen av
”C”.

den finns till men vad kan...?
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8

Alice

Typ C2O*, typ så va?

9

Lisa

Ja, så kan det vara sammansatt. Det är vad det här (pekar på tavlan)
betyder, att bygga betyder att man kan bygga på kolet

*När kemiska formler
tecknas bokstaveras dessa
både med handbokstavering
och munartikulation. Siffrorna tecknas ”nedsänkta” i
enlighet med hur det skrivs.

Det avbildande tecknet för
”bygga på kolet” utgår från
kolet, ”C”, som tidigare
positionerades framför
kroppen. Det gör även
tecknet för ”olika resultat”.

och då får vi olika resultat.

Vi får olika, alla har med kol att göra. (Pekar på ordet Kol på tavlan),
och i er bok finns fyra ... (pekar på punkterna "Organisk kemi", "Kolväten", "Alkohol", "Organiska syror" och "Estrar") ...fem grundläggande
avsnitt. Det här (pekar på "Organisk kemi") leder till ett specifikt område.
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(Pekar på "Kolväten") Det leder också till ett specifikt område.

(Pekar på "Alkohol") Det leder också till ett specifikt område.

De alla har ett samband.
Lisa förtydligar återigen att
man utgår från kolet, ”C”.

Det är bra att ni nu vet att vi kommer att gå igenom alla fem (pekar
återigen på alla fem punkterna på tavlan). [...]

I excerpt 14 ser vi att Lisa inledningsvis frågar om eleverna känner igen ordet kol och om de vet
vad det är för något. Katrin svarar att det har något med kemi att göra, men när Lisa i yttrande 5
ändrar sin fråga till vilken kemisk symbol kolet har ändrar Katrin även sitt svar. Den kemiska
symbolen för kol är C vilket Katrin, till slut, svarar (yttrande 6). I yttrande 7 ser vi hur Lisa vän79

der sig om mot hela klassen och tecknar C framför sig. Lisa har nu har positionerat kolet, eller
symbolen C, framför sig vilket hon återkommer till senare. Hon återgår till rubriken i yttrande 7
och säger att det står för ett kapitel i elevernas lärobok. Först pekar hon på meningen och tecknar
sedan något som nästan kan kallas för tecknad svenska. Hon tecknar alltså ord för ord i enlighet
med den svenska meningsbyggnaden. På teckenspråk är det dock mindre vanligt att orden ”att”
och ”på” tecknas. När Lisa frågar vad som kan hända med kolet (som hon ”har” framför sig)
undrar Alice (yttrande 8) om det kan handla om till exempel koldioxid, vilket hon (felaktigt)
tecknar C2O. Lisa säger i yttrande 9 att det är just vad rubriken avser, att det med kolet som det
centrala ämnet kan byggas på med andra ämnen och att det då skapas nya föreningar med olika
egenskaper. Det visualiserar hon med Organisk kemi, Kolväten och Alkohol som exempel.
Dessa tre punkter illustreras som tre skilda påbyggnader med det centrala kolet som utgångspunkt och effekterna i sin tur illustreras som tre skilda riktningar. Var och en av dessa effekter
leder till sin specifika användning och funktion vilket också illustreras genom teckenspråkets
visuella uppdelning.
Det som visas här är hur Lisa använder båda språken som resurser när hon presenterar ett
nytt område i NO-undervisningen. Den skrivna svenskan representeras i form av rubrik och fem
punkter i tavlan, vilka är hämtade från elevernas lärobok men även i form av tillfälliga ett ord-ett
tecken-översättningar, bokstaveringar och resonemang på teckenspråk kring den svenska textens
innebörd. Lisa glider utan märkbara skarvar mellan språken när hon återger innehållet i det aktuella avsnittet i läroboken och beskriver innebörden av rubriken.

7.2 Translanguaging med olika syften
Nedan följer två excerpt (15 och 16) som är hämtade från samma lektion som ovan, det vill säga
lektionen som introducerar organisk kemi med kol som det centrala ämnet. De två excerpten hör
egentligen ihop då de återger sekvenser som avlöser varandra med knappt en minuts mellanrum.
De visas här som skilda excerpt för att förtydliga olika syften för att handbokstavera termer.
I det första excerptet (15) som återges nedan har Lisa tagit fram en bild i tavlan där man i rubriken frågar hur mycket kol det finns på jorden. Under rubriken radas faktauppgifter om mängden kol i atmosfären, i världshaven respektive i berggrunden upp. Bredvid faktauppgifterna finns
en bild på en elefant med en bildtext som berättar att en elefant väger 6 ton. Lisa berättar att texten är hämtad från elevernas lärobok och att hon själv lagt till bilden på elefanten som jämförelse. Excerptet börjar när hon förklarar varför bilden lagts till.
Excerpt 15
1

Lisa

2

Alice

Det är för att det kan vara svårt att tänka sig att det finns 700 miljarder
ton kol i… var... atmosfären [b-ATMOSFÄR]. (Pekar på ordet i tavlan.) …
Det är den där hinnan runt

3

Lisa

jorden.
… vad betyder ordet atmos..[b-ATMOS]...
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4

Julia

Atmosfär [ATMOSFÄR1]

Julia har ingen munartikulation när hon tecknar.

5

Lisa

6

Julia

7

Alice

(Vänd mot Julia) Jaha, atmosfär [ATMOSFÄR1]. Vad är atmosfär
[ATMOSFÄR1]?
Det är skydd..eh jag vet inte. Det är en hinna… (Vänder blicken mot
Alice)
Det är till för att få solens...

8
9

Robin
Lisa

Det är jordens skydd, ett skal mot... syre... (Lisa ser honom inte)
(Tar ett steg fram och vänder sig mot Alice) Hinnan runt…?

10

Alice

...strålar att studsa inom hinnan.

11
12
13

Julia
Lisa
Maja

14
15

Julia
Alice

Men typ vad...
Vad är speciellt med atmosfären [b-ATMOSFÄR]? Vad finns i den?
I den... (Maja räcker upp handen istället för Lisa ser henne inte. Hon
håller handen uppe tills Lisa ger henne ordet)
Så att växterna blir kvar.
Det är ett växthus.

Lisa gör som Julia: ingen
munartikulation när hon
tecknar [ATMOSFÄR1].
Julia gör samma manuella
tecken och munartikulation
som Alice i yttrande 2.
Se fortsättningen i yttrande
10.
Samma manuella tecken och
munartikulation som Alice i
yttrande 2, men med ett
frågande ansiktsuttryck.
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16

Robin

Atmosfären [b-ATMOSFÄR] (Robin bokstaverar slarvigt) är ett skydd
mot syre. Det blir "luftigt" och vi kan andas. Syre stoppas av hinnan
runt jorden, det stannar innanför.

Och... det är också för värmen. Den studsar innanför hinnan.

Om den går ut genom hinnan

17

18
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Lisa

dör vi.
Just det, luft. Luft finns inuti hinnan.

Alice

Om jag skulle åka igenom, om jag fortsätter igenom med en raket, förbi
atmosfären [b-ATMOSFÄR], vad händer med mig ovanför den då?
Där finns inget syre.

19
20
21

Erika
Robin
Lisa

Syre (otydligt).
Då finns det ingen luft.
Nej, då går det inte att andas. Så atmosfär [ATMOSFÄR2]*

22
23

Katrin
Maja

(Nu ser Lisa på Maja)
Där är det luftlöst.
Inuti atmosfären

24

Lisa

*Nästan samma tecken som
[ATMOSFÄR1] fast nu
tecknar Lisa hela vägen runt.

finns det mycket kol.
Ja, det stämmer det finns massor i, titta här (pekar på texten "I atmosfären" och pekar vidare på texten under och läser samtidigt högt) 700
miljarder ton. Om vi samlar ihop allt blir det så mycket kol i atmosfären
[ATMOSFÄR3].
Tecknet [ATMOSFÄR3]
kan sägas vara ett slags
sammansatt tecken som i
[LUFT][ATMOSFÄR2].
Munartikulationen är dock
”atmosfär”.

Ja, i den (pekar på texten "700 miljarder ton kol").

I excerpt 15 inleder Lisa med att förklara att bakgrunden till att bilden på en elefant kommit med
på hennes bild, är för att jämföra elefantens vikt med mängden kol som finns i atmosfären. Hon
väljer att bokstavera termen atmosfär trots att det finns minst ett fast tecken för den. Valet att
bokstavera atmosfär kan ses som en strategi för att se om eleverna känner till termen (yttrande
3). Innan Lisa hinner formulera sin fråga fullt ut svarar Alice (yttrande 2) och Julia (yttrande 4).
Alice svarar med avbildande tecken för vilken form atmosfären har och var den finns. Det är ”en
83

slags hinna runt jorden”. Julia ger ett liknande tecken men till skillnad från Alice har hon ingen
munartikulation när hon tecknar. Alices och Julias yttranden skiljer sig alltså med avseende på
just munarikulationen. Medan Alice uttrycker sig beskrivande ger Julia tecknet för termen, det
vill säga en direkt översättning.
Lisa följer upp elevernas svar genom att fråga vad det de uttryckt står för eller betyder. Hon
börjar med Julia (yttrande 5) och fortsätter sedan med Alice (yttrande 9). I båda fallen tecknar
hon som respektive elev gjort inklusive munartikulation. På Lisas fråga svarar Julia (yttrande 6)
först att det är ett skydd men säger sedan att hon inte vet. Hon fortsätter resonera om att det är en
hinna och det är nu som hon, i relation till termen atmosfär, uttrycker sig med en munartikulation
som kan översättas till ”Det är en hinna” (jfr Alices yttrande 2).
Under tiden har både Alice och Robin påbörjat sina respektive resonemang om vad atmosfär
är. Alice säger (yttrande 7, med fortsättning i yttrande 10) att atmosfären får solens strålar att
studsa innanför den när solstrålarna studsat mot jordytan. Här kan vi se att ”Flata handen” representerar atmosfären och att ”Pekfingret” representerar solstrålarna som studsar mellan jorden och
atmosfären. Robin inleder resonemanget i yttrande 8 med att ange atmosfären som ett skyddsskal. Han utvecklar detta senare, men innan dess svarar Alice och Julia på Lisas fråga (yttrande
12) om vad som är speciellt med atmosfären (en term som fortfarande bokstaveras) i termer av
bevarande av växter och jorden som ett växthus. Robin utvecklar i yttrande 16 sitt resonemang
om att atmosfären (vilket bokstaverades) fungerar som ett skydd som hindrar syret från att försvinna ut i rymden. Utan syre dör man. Lisa följer upp detta och frågar gruppen (yttrande 17) vad
som händer om man färdas genom och förbi atmosfären. Den gemensamma uppfattningen är att
det saknas syre, eller ”luft”, ovanför atmosfären och att det då inte går att andas där.
I yttrande 21 tecknar Lisa för första gången i den aktuella dialogen termen atmosfär. Maja
kommenterar med avbildande tecken i yttrande 23 att det finns mycket kol inuti atmosfären och
Lisa svarar henne att det finns massor av kol där (yttrande 24). Nu återgår Lisa till texten på tavlan, pekar på fakta och tecknar samtidigt. Hon exemplifierar med att säga att om man skulle
samla ihop allt kol som finns i atmosfären skulle det uppgå till 700 miljarder ton kol. Här tecknar
Lisa atmosfär med ett sammansatt tecken.
Efter cirka en minuts fortsatt diskussion kommer gruppen sedan in på hur man egentligen,
rent praktiskt, kan beräkna mängden kol i atmosfären. Hur samlar man ihop kol och väger den?
Robin föreslår att man helt enkelt gör en uppskattning. Men Maja och Erika förefaller vara mera
intresserade av hur man egentligen fångar kolet i luften. Filip har ett förslag men Lisa missförstår
honom först.
Excerpt 16
25

Lisa

26
27

Maja
Filip

28
29

84

Erika
Maja

Ja, man gör en ungefärlig uppskattning. Men de (Erika och Maja) pratar
om hur man kan fånga upp kolet, det går ju inte att ta på. Hur...?
Precis!
Mäta med maskin [MASKIN],

kanske?
(Ser inte Filip) Kanske fånga med någon säck, jag vet inte.
Dra en säck flera gånger i luften? (Ser nu på konversationen mellan Lisa
och Filip)

30

Lisa

(Tittar på Filip) Fabrik [FABRIK]?

Manuellt tecknas fabrik på
samma sätt som maskin,
men munartikulationen
skiljer dem åt.

31
32

Filip
Lisa

33
34
35
36
37

Filip
Lisa
Filip
Lisa
Maja

38
39

Lisa
Maja

40

Lisa

Maskin [MASKIN]. Maskin [b-MASKIN]. Jag vet inte.
Ma [MASKIN]*... Maskin [b-MASKIN] alltså, maskin [MASKIN].

*Lisa påbörjar tecknet för
[MASKIN] men fullföljer
inte det.

(Maja räcker upp handen och tittar på Lisa.)
Jaa, typ. Vet inte.
Beräkna med en maskin [MASKIN]?
Vet inte.
Ja, (Maja)?
Men också kan vi täcka över fabrikens [FABRIK], fabrik [b-FABRIK],
skorsten med en burk, fånga avgaserna och sätta på burklocket.
Det som kommer ut ur skorstenen är av...gaser... det är avfall...
Men det är ändå något som kommer upp till atmosfären [ATMOSFÄR4].

Det kommer upp sedan, ja. (Pekar på ordet "Atmosfär" i tavlan) I atmosfären [b-ATMOSFÄR] finns det också CO2* från avgaser och olika
utsläpp. Hur... På något sätt har man stängt in luften där och gjort beräkningar och jämfört med luften i jordens atmosfär [ATMOSFÄR 2] Det är
verkligen massor.

*Se kommentar i yttrande 8,
excerpt 14, om hur kemiska
formler normalt tecknas.

Medan Lisa bokstaverar termen atmosfär som en pedagogisk strategi för att se om eleverna känner till termen kan vi i excerpt 16 se att Filip bokstaverar för att förtydliga vad han menar (yttrande 31). Tecknet för ”maskin” kan, om man bortser från munartikulationen, liknas vid tecken
för ”fabrik” eller ”fungera”. Diskussionens fortsatta riktning är avhängig vad Filip egentligen
menar. Avser han att en fabrik mäter upp mängden kol i atmosfären? Menar han att detta kan
fungera? Filip uttrycker sig med en otydlig munartikulation i yttrande 27 varför Lisa först tror att
Filip pratar om en fabrik (yttrande 30). Filip upprepar då först tecknet för maskin och sedan bokstaverar han termen (yttrande 31). Man kan se användningen av tecken och bokstavering som ett
sätt att förtydliga vad han menar så att diskussionen kan ta den riktning som Filip hade tänkt.
Lisa bekräftar att hon uppfattar rätt genom att även hon bokstaverar. Maja lyssnar bara på diskussionen mellan Filip och Lisa men kommer i yttrande 37 med ett eget förslag på hur man beräknar kol i atmosfären, nämligen genom att fånga upp röken ur en fabriksskorsten. Här betonar
Maja att hon pratar om fabrik genom att bokstavera efter det att hon använt tecknet för fabrik.
I yttranden 30 och 40 uttrycks återigen termen atmosfär, Maja tecknar en fjärde variant av ett
fast tecken och Lisa bokstaverar först men tecknar sedan med den andra varianten av det fasta
tecknet. Det kan knytas samman med det teoretiska resonemanget om betydelsen av ett långt
samtal.
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Det som avsnitt 7.2 illustrerar är hur glidningen mellan de olika språken kan ha olika syften.
Både Lisa och Filip resonerar på teckenspråk men använder svenska som resurs i form av handbokstavering. Medan Lisa uppenbarligen har ett pedagogiskt syfte var Filips syfte att förtydliga
att han menar maskin och inget annat.

7.3 Translanguaging med utvecklingsmöjligheter
På svenska finns naturvetenskapliga termer som inte är så vanligt förekommande i det vardagliga
språkbruket. I teckenspråk kan det också finnas tecken som heller inte används särskilt mycket i
andra, mer vardagliga sammanhang. Dessa svenska termer eller tecken kan ofta till en början
vara intetsägande för eleverna innan de får betydelse i ett givet naturvetenskapligt sammanhang.
En sådan term är friktion. Friktion är en bromsande kraft, den motverkar rörelser i olika grad
beroende på underlag. Termen kommer på tal i två olika lektioner som illustreras nedan. Vid den
första lektionen utgör termen inte ett centralt begrepp, utan används som ett exempel i samband
med resonemang om spillvärme. Vid den andra lektionen är friktion däremot ett centralt begrepp.
Den första lektionen som beskrivs i excerpt 17 nedan är del av en serie lektioner som handlar
om olika energiformer där man nu kommit fram till begreppet spillvärme. Det är samma lektion
som presenterades i 6.3, men här illustreras en situation 6 minuter tidigare. På tavlan har Lars
rubriken ”Spillvärme – förlorad energi” och några punkter som exemplifierar omvandling till
spillvärme, där bland annat ”Bildäck blir varma pga friktion” återfinns.

Figur 15: Deltagarnas positioner under lektion 10 (b)

Lars introducerar begreppet spillvärme, som är överskott av värmeenergi som inte blir utnyttjad.
Under rubriken på tavlan radas exemplen upp i tre rader på var man kan ”finna” spillvärme;
första raden anger elledningar, elektriska motorer, generatorer. Excerptet börjar vid den andra
punkten.
Excerpt 17
1

Lars

2

Erika
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[…] Nästa punkt (pekar på tavlan mot raden ”Bildäck blir varma pga
friktion”) är bilens däck som blir varma när vi har kört. Känner jag på
däcket efter att ha kört kan jag känna att det är varmt. Det är spillvärme.
Nästa punkt är motorer, bilmotorer...
Vad är friktion [b-FRIKTION]?

3

Lars

Det är friktion [FRIKTION].
Rörelsen upprepas två
gånger.

Tecknet [FRIKTION] liknar
tecknet [SLITA], munartikulationen skiljer dessa tecken
åt.

4
5

Erika
Lars

6

Erika

I hjulen, friktion i hjulen. (Nickar mot Erika, tittar på tavlan och pekar
på nästa rad i listan om spillvärme) Nästa exempel är motorer...
Innebär det att däcket slits ned tills det går sönder?
(Nickar) Ja. Det är viktigt (otydbart eftersom Robin går förbi framför
Lars) antal mil blir däcket automatiskt utslitet och då byter man till nytt.
Jaså.

När Lars i excerpt 17 kommer fram till meningen ”Bildäck blir varma pga friktion” (yttrande 1)
nämner han inte ordet friktion, utan säger att däcken blir varma efter att bilen körts ett tag. Erika
ser dock termen i meningen på tavlan och frågar Lars vad det betyder (yttrande 2). Hon bokstaverar termen som är ett obekant begrepp. Således är tecknet för friktion också obekant. Lars svarar i yttrande 3 med ett tecken för termen vilket kan betraktas som en översättning från svenska
till teckenspråk. Vidare säger han att friktion är i hjulen. Erika undrar om det innebär att däcken
slits ned (yttrande 4) och Lars bekräftar och säger att dessa måste bytas efter ett antal mil (yttrande 5).
Begreppet friktion återkommer i en senare lektion som handlar om kraft och rörelse (figur
16). Lektionen har just börjat, Lars har tagit fram en bild på tavlan med en rubrik som börjar med
”Friktion”. Erika känner igen termen friktion.

Figur 16: Deltagarnas positioner under lektion 17

Excerpt 18
7

Lars

8

Erika

(Pekar på ordet ”friktion” på tavlan) Här står det friktion [bFRIKTION]... har ni hört det ordet?
Friktion [FRIKTION].
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9

Lars

10
11
12

Katrin
Lars
Simon

13

Lars

14

Erika

15
16

Lars
Katrin

17

Lars

18

Erika
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Friktion [FRIKTION], ja. (Vänder sig mot hela klassen) Jo, jag vill att
ni ska experimentera med händerna.
(Maja börjar genast gnida händerna mot varandra. Erika gnider först
ena handflatan mot bordskivan. Efter Lars uppmaning till klassen gnider hon och övriga elever båda händerna mot varandra)
Det blir varmt.
(Vänder mot Julia) Prova att gnida händerna du också.
Det blir riktigt varmt! (Lars nickar mot Simon. Simon försöker trycka
ihop handflatorna så hårt att de inte går att gnida alls men tycks inte
lyckas med det.) Det går inte. (Lutar sig fram för att försöka trycka ihop
händerna ännu hårdare.)
(Vänder sig till hela klassen) När händerna trycks ihop hårt och det inte
går att gnida dem innebär det en hög friktion [FRIKTION]. Släpper ni
trycket och det går att gnida på händerna så är det låg friktion [FRIKTION]. Föreställ er en bil med däck, okej? Bilen körs fram på asfalt, och
när den bromsar... vad är friktionen [FRIKTION] då?
Då slirar den rakt fram med låsta hjul.

Bilen bromsar in hårt och lutar framåt. Ja, (Katrin)?
Det är samma sak som när jag drar en pulka, när Klara* sitter i den går
det lätt att dra. Det glider lätt. Men när Kim* sitter där går det tyngre att
dra och det blir omöjligt att dra när Kaj* sitter i den. Jag drar och drar
men pulkan sitter fast. Det går trögt,

det är tungt.
Just det, det där är hög friktion [FRIKTION]. Hade det glidit lätt är det
låg friktion [FRIKTION]. Tänk er bilen med däck, när den kör på asfalt
och bromsar och den stannar. Då är det bra, hög friktion [FRIKTION].
Om den istället kör på i... halt isigt...
Då slirar den.

* Klara, Kim och Kaj är
fingerade namn.
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Lars

...underlag skulle bilen glida längre bort. Den stannar där borta någon
gång. Det innebär att det är en låg friktion [FRIKTION], och bilen bara
glider iväg.

När termen återkommer, denna gång som central del i lektionens innehåll, kopplar Erika den till
tecknet [FRIKTION] (yttrande 8). Lars bekräftar i yttrande 9 att det tecknas [FRIKTION] och
går direkt tillbaka till sin lektionsplan där alla skulle testa att gnida sina händer mot varandra.
När eleverna testat att gnida händerna mot varandra med varierande tryck pratar Lars (yttrande
13) om hög och låg friktion. Han jämför det med bilen som bromsar antingen på asfalt eller på is
(yttrande 13, 17 och 19). Erika ger honom respons i form av ett konstaterande av den direkta
effekten av att bromsa på de olika underlagen (yttrande 14 och 18), det vill säga att hjulen kan
låsas vid inbromsning och att bilen slirar rakt fram på asfalt eller i en båge på is. Katrin kopplar
däremot Lars resonemang till sin egen erfarenhet med att dra en pulka med antingen Klara, Kim
eller Kaj sittande i den (yttrande 16). De väger olika mycket och pulkan blir svårare att dra ju
tyngre passageraren är.
Excerpt 17 och 18 illustrerar hur en naturvetenskaplig term, vilken är obekant både på
svenska och på teckenspråk, kommer på tal eller presenteras. Det manuella tecknet för friktion
kan liknas vid uttryck som att slita eller sliten men munartikulationen ”friktion” ger tecknet en
annan innebörd. Medan termen friktion på svenska inte ger någon vink om dess innebörd kan
den ambiguitet som tecknet ger leda till svårigheter att tolka innebörden utifrån en naturvetenskaplig definition.

7.4 Sammanfattande analys och diskussion
Exemplen i detta kapitel illustrerar hur deltagarna i gruppen använder sina båda språk i dialog
med varandra. Det reella användandet av båda språken illustreras som ett kontinuum där man i
dialogen smidigt, successivt men även simultant, till synes obehindrat använder sig av avbildande tecken, handbokstaveringar och ”tecknad svenska” samt pekningar på svenska texter på
tavlan som delar av ett och samma system. Dessa sömlösa rörelser mellan olika resurser har visat
sig kunna ha olika funktioner till följd av varierande behov av att leda dialogen vidare. De kan
vara spontana eller mer systematiskt utnyttjade som ett pedagogiskt verktyg. Dock tycks det finnas utvecklingsmöjligheter i vissa situationer där resurserna inte utnyttjas fullt ut.
Translanguaging som en naturlig del i dialogen
Alice utrycker (yttrande 8, excerpt 14) en möjlig kemisk formel på teckenspråk. När hon tecknar
C2O menar hon förmodligen CO2 vilket är den kemiska formeln för koldioxid. På teckenspråk
återger hon formeln på ett sätt som motsvarar den skriftliga formen, alltså med siffran nedsänkt. I
detta fall kompletterar alltså språken, teckenspråk och skriven svenska, varandra på ett funktionellt sätt där särdragen som till exempel nedsänkta siffror blir tydligt framträdande.
Det är även intressant att notera att Alice (yttrande 10, excerpt 15) och Robin (yttrande 16,
excerpt 15) när de med avbildande tecken beskriver hur solens strålar eller syret hindras av atmosfären att fara iväg ut i rymden. Den teckenspråkiga beskrivningen illustrerar en process som
även går att finna i de flesta tecknade illustrationer i läroböckerna. Atmosfären i form av en
hinna ovanför jorden utgör en ”spärr” och solens strålar, värmen och syret studsar innanför atmosfären och vänder ner mot jorden igen. Teckenspråket överensstämmer med och kompletterar
i detta fall en visuell representation av naturvetenskapliga processer.
Den dynamik med vilken olika resurser i form av skriven text eller illustrationer speglas i resonemang på teckenspråk visas här som en naturlig del i dialogen. Övergångarna är knappt
märkbara och deltagarna i gruppen förefaller vara helt bekväma med dessa. Språkväxlingen i
denna dialog som således kan karaktäriseras som exempel på translanguaging kan som vi sett
även utgöra ett viktigt navigeringsverktyg för hur dialogen drivs vidare. Till exempel är förutsättningen för att dialogen kring atmosfärens funktion (att hindra solens strålar från att försvinna
ut till rymden efter att de studsat mot jorden) skall kunna fortsätta i samma riktning är att deltagarna känner igen den bild som illustreras genom avbildande tecken. Medan translanguaging
visar sig vara en naturlig del i den teckenspråkiga tvåspråkiga dialogen utgör alltså navigeringen
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mellan olika resurser en viktig funktion i resonemangen. Detta leder till en diskussion om hur
denna funktion kan utnyttjas som en pedagogisk strategi.
Translanguaging som resurs i undervisningen
Det sker täta språkväxlingar när Lisa i excerpt 14 presenterar ett nytt avsnitt i elevernas läroböcker. Rubriken ”Kol – något att bygga vidare på” kan läsas utifrån olika aspekter: det är PÅ
kolet som det byggs vidare, det byggs med OLIKA ”byggstenar” och det BLIR olika effekter av
olika byggen. Dessa aspekter lyfter Lisa fram när hon gör en direkt koppling mellan det skrivna
svenska språket och teckenspråk. Medan den direkta kopplingen till svenska görs genom pekningar på meningar på tavlan och ”tecknad svenska” (yttrande 7) utgör avbildande tecken en
väsentlig roll för det naturvetenskapliga innehållet och utgör således en brygga till rubriken på
svenska (yttrande 9). Kolet illustreras, med tecknet ”C” framför kroppen, som något centralt.
Olika kombinationer av ämnessammansättningar som byggs på det sedan tidigare positionerade
kolet ”C” ger olika egenskaper vilket illustreras som utveckling mot olika riktningar (se teckenbilder i yttrande 9).
Lisas yttranden kan i detta fall beskrivas som ett steglöst utnyttjande av olika resurser. Hon
kommunicerar med båda språken i ett nära samspel utan att göra avkall på vare sig teckenspråket
eller svenskan vilket uppenbarligen ger en möjlighet att se sambandet mellan språken samtidigt
som det naturvetenskapliga innehållet lyfts fram.
När Lisa strategiskt växlar över till att bokstavera termen atmosfär (yttrande 1, excerpt 15)
kan detta ses som en användning av translanguaging som pedagogisk resurs. Som tidigare
nämnts, bland annat i kapitel 1 (se s. 12-13), är teckenspråk visuellt avslöjande och kan leda till
både ”korrekta” och ”felaktiga” associationer. Om Lisa bara hade tecknat termen hade tecknet
angett både befintlighet (uppe i skyn) och form (beroende på vilken teckenvariant hon hade valt,
till exempel bågformad hinna). Det hade inneburit att hon själv beskrivit både vad termen betyder och innebär. Genom att bokstavera termen får hon i stället möjlighet att se om, och vad, eleverna känner till om atmosfären. Lisas språkväxlingar kan alltså tolkas som en pedagogisk strategi där termen atmosfär ”neutraliseras” av bokstaveringen.
Lisa visar sedan tydligt att hon inte nöjer sig med att eleverna svarar med att ge termen ett
tecken och börjar med Julia (yttrande 5, excerpt 15). Lisa uttrycker sig på ett liknande sätt som
Julia i yttrande 4, excerpt 15, det vill säga tecken utan munartikulation. På liknande sätt följer
Lisa i yttrande 9, excerpt 15 upp Alices respons i yttrande 2, excerpt 15. Lisas uppföljning kan
betraktas som ytterligare en strategi för att dubbelkolla vad eleverna menar med respektive tecken.
Varken lärare eller elever begränsar sig heller till ett enda fast tecken utan resonerar kring
vad atmosfär är och vilken funktion den har med hjälp av både teckenspråk och svensk bokstavering. Avbildande tecken utgör här ett viktigt komplement till det skrivna svenska språket. Termen atmosfär på svenska kompletteras med avbildande tecken i termer av ”hinna”, ”uppe i
skyn”, ”hindrande av att solstrålarna/värmen/syret försvinner ut till rymden” etc. De avbildande
tecknen bildar, tillsammans med termen på svenska, således ett tematiskt mönster där de relateras till varandra (jfr Laursen, 2006). Genom att referera till termen atmosfär på svenska både
med handbokstavering, varianter på fasta tecken och avbildande tecken har deltagarna skapat en
bred repertoar av representationer som tillsammans utvecklar en förståelse av fenomenet. Tillgången till och tillämpningen av hela språkrepertoaren, vilket här karakteriseras som translanguaging, tillåter dem att relatera sig mot termen atmosfär och dess innebörd från flera språkliga och
modala perspektiv.
Medan Lisas växling till att bokstavera termer kan förstås som en pedagogisk strategi i
undervisningen kan Filips växling (yttrande 31, excerpt 16) istället betraktas som ett sätt att reda
ut missförstånd. Även Lisa använder möjligheten till att bokstavera för att reda ut eventuella
missförstånd när hon frågar om hon uppfattat Filip riktigt (yttrande 32, excerpt 16). Denna form
av translanguaging får då en annan funktion även om det även här är tydligt att möjligheten att
växla mellan att teckna och att bokstavera termen på svenska utgör en resurs. Här utnyttjas denna
resurs i syfte att förtydliga och därmed kunna fortsätta dialogen i den riktning som det ursprungligen var tänkt. Det är tydligen även Majas syfte då hon gör ett inlägg efter att Filip och Lisa
resonerat kring eventuella möjligheter för en maskin att mäta mängden kol i atmosfären (yttrande
37, excerpt 16). Maja, som hittills passivt lyssnat på dialogen mellan Filip och Lisa, har uppen90

barligen (miss)letts, eller inspirerats, till ett resonemang om fabriker till följd av Filips resonemang om maskin med ett liknande tecken. Eftersom hennes resonemang berör fabriker betonar
hon detta genom att bokstavera i inledningen.
Tecknets ambiguitet kan alltså vara produktiv och inspirera till andra associationer än vad
som ursprungligen avses, men även bli ett hinder om den gemensamma dialogen genom denna
typ av missförstånd drar iväg åt olika håll. I svenskan är det en klar skillnad mellan termerna för
maskin och fabrik och här råder alltså ingen tvetydighet. För gemensamt meningsskapande i en
tvåspråkig miljö innebär translanguaging alltså även en möjlighet för deltagarna att välja den
resurs som bäst svarar mot det egna syftet med att mediera något tydligt. Således har translanguaging här en disambiguerande funktion genom att en tvetydighet i ett språk kan klaras ut genom
tillgången till ett annat och göra att dialogen med resonemang kring metod för beräkning av
mängden kol i atmosfären kan drivas vidare. Medan translanguaging med disambiguerande
funktion utgör ett pedagogiskt verktyg för Lisa är det i detta exempel uppenbart att även Filip
och Maja har en språkrepertoar som möjliggör att denna funktion hos translanguaging vilket
också utgör en viktig pedagogisk resurs för Lisa i undervisningen.
Utvecklingspotential med translanguaging som pedagogiskt verktyg
I excerpt 17 illustreras en situation där betydelsen av en term efterfrågas av en elev. Lektionen
handlar om spillvärme och värmen som alstras i bildäck på grund av friktion används som ett
exempel. Erika hade sett termen på tavlan och frågar Lars vad det betyder (yttrande 2). Lars svarar med att ge tecknet för termen (yttrande 3). Termen friktion på svenska ger inte Erika ledtrådar till vad termen står för, vad begreppet innebär. Tecknet för termen kan liknas vid tecknet för
att slita och således handlar det här om ett tvetydigt tecken vilket i sammanhanget inte blir till
någon ledning vid en ren översättning från svenska till teckenspråk (jfr ”labelling way”, Sutton,
1992, s. 49). Det är tydligen just vad som händer när Lars enbart benämner termen friktion på
teckenspråk när Erika frågar vad det betyder. Den uppenbara konsekvensen av dessa turer blir att
Erika undrar om friktion innebär att däcken slits ut (yttrande 4). När Lars sedan svarar bekräftande att däcken slits ut och måste bytas efter ett antal mil (yttrande 5) har dialogen således hamnat på ett stickspår som handlar om slitage istället för att fortsätta inom ämnet spillvärme.
Sju lektioner senare kommer termen friktion upp igen, den här gången är den central. Lars
frågar i yttrande 7, excerpt 18, om eleverna känner igen termen de kan läsa på tavlan. Erika svarar med tecknet för friktion (yttrande 2, excerpt 18). Det går inte att avgöra om Erika skulle
kunna utveckla begreppet vidare eller inte; att hon kan tecknet säger oss egentligen ingenting.
Att Erika svarar på Lars resonemang kring hög och låg friktion i termer av hur lätt eller svårt det
är att bromsa bilen beroende på underlag är fortfarande ingen utgångspunkt för en eventuell fördjupad förståelse av begreppet. Detta kan jämföras med när Katrin i yttrande 16, excerpt 18, visar förmåga att överföra kunskap från att gnida händerna mot varandra med varierande tryck till
sin egen erfarenhet av att dra en pulka med olika tunga passagerare. Utifrån ett naturvetenskapligt meningsskapande bidrar Katrin till ett resonemang som fokuserar på innebörden av termen
friktion och vad som menas med hög och låg friktion.
Sammanfattningsvis illustrerar dessa excerpt (17 och 18) exempel på translanguaging som i
en glidande språkväxling mellan termen friktion på svenska (text och handbokstavering) och
teckenspråk (tecknet) där det faktum att termen för friktion benämnts alltså inte per automatik
innebär en fördjupad vetenskaplig förståelse av termens innebörd, varken på teckenspråk eller på
svenska. Detta kan sägas illustrera en situation där vare sig den svenska eller teckenspråkiga
termen ger omedelbara associationer av naturvetenskaplig betydelse och där translanguaging
alltså inte löser problemet. Med utgångspunkt från tidigare resonemang om nyttan av en bred
språkrepertoar och fördelarna med utnyttjandet av hela den språkliga repertoaren kan situationen
dock sägas exemplifiera en möjlig utvecklingspotential. Precis som när Lars bekräftar Katrins
resonemang som ett exempel på hög och låg friktion och sedan fortsätter med sitt eget exempel
med bromsande bil på asfalt eller is (yttrande 17 och 18, excerpt 18) handlar det egentligen om
olika typer av variabler. Antingen är den höga eller låga friktionen beroende på tyngden på det
som dras över underlaget eller på vilken typ av underlag det handlar om. Det framgår inte direkt
av tecknet friktion, om det som är avgörande för begreppet representeras av den övre eller den
undre ”Flata handen”. Det vill säga om det är själva glidningen vilket representeras av den övre
”Flata handen” eller om det är den motverkande kraften vilket representeras av den undre ”Flata
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handen”. Med resurser i form av begrepp både på svenska och på teckenspråk, i form av handbokstavering, fasta och avbildande tecken, hade Lars kunnat följa upp och fördjupa resonemangen kring begreppet. Det hade han också kunnat göra när Erika frågade vad termen friktion
stod för, och tecknet för termen ledde till felaktiga slutsatser om slitage i däcken. Det skulle i så
fall ha kunnat leda till ett resonemang där termen friktion utvecklats till ett begrepp genom att
både teckenspråk och svenska hade sammanflätats och interagerats i det naturvetenskapliga lärandet.
Medan translanguaging betecknar ett sömlöst, smidigt och dynamiskt utnyttjande av olika
språkliga och modala resurser som bidrar till det naturvetenskapliga meningsskapandet i det tvåspråkiga NO-klassrummet, finns det även ett behov av mer explicita tvärspråkliga växlingar där
det snarare handlar om att pausa NO-dialogen för en dialog med fokus på vad de olika språken
medierar, det vill säga resonemang på en metaspråklig nivå, något som står i fokus för nästa kapitel.
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8 Tvärspråklig metadialog i ett naturvetenskapligt sammanhang

Tidigare kapitel har visat teckenspråkets, särskilt de avbildande tecknens, potential och translanguaging som en teoretisk ram för att förstå det gemensamma meningsskapandet i tvåspråkig
miljö. Även den komplexitet som uppstår när naturvetenskaplig mening förhandlas i en tvåspråkig miljö, där det ena språket är visuellt-gestuellt, har uppmärksammats. Termer på svenska och
teckenspråkiga representationer kan mediera olika mening och vara avgörande för den fortsatta
dialogen i klassrummet. Det är dock inte alltid dessa skillnader uppmärksammas av deltagarna
själva.
Detta kapitel behandlar vad det innebär för det gemensamma meningsskapandet i en teckenspråkig tvåspråkig miljö när gruppen explicit resonerar om tecken, termer eller begrepp på metanivå. Det handlar till exempel om när läraren på teckenspråk frågar vad en viss term heter på
svenska eller hur gruppen resonerar när en obekant naturvetenskaplig term kommer på tal. Kapitlet illustrerar även en process där det gemensamma sökandet efter det mest lämpliga tecknet
för begreppet tröghet går trögt. Tvärspråkliga resonemang på metanivå sammanfattas i slutet av
kapitlet.

8.1 Metadialog om respektive språk
Lektionen, som excerpt 19 är hämtad från, handlar bland annat om att skillnaden mellan mättade
och omättade kolväten handlar om antalet bindningar mellan kolatomerna. Den ingår i samma
lektionsserie som i tidigare excerpt som tar upp organisk kemi och kolväten. Lärares och elevers
placering i klassrummet visas i figur 17.

Figur 17: Deltagarnas positioner under lektion 6

Det kan, som tidigare nämnts (se s. 51), finnas enkelbindningar mellan kolatomerna. Dessa
kolväten är mättade och namnen på föreningarna slutar på –an. När kolvätena däremot har dubbel- eller trippelbindningar mellan kolatomerna kallas föreningarna omättade kolväten och deras
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namn slutar på –en respektive –yn. Till exempel kallas kolvätet med två kolatomer och en enkelbindning mellan kolatomerna för etan. Det är ett mättat kolväte. När kolvätet har en dubbelbindning mellan kolatomerna heter det eten och en trippelbindning ger det namnet etyn. De två sistnämnda är således omättade kolväten. Lisa hade gått igenom detta under lektionen innan och
repeterar nu med eleverna.
Excerpt 19
1

Lisa

2

Julia

3

Lisa

4
5
6
7

Julia
Alice
Katrin
Alice

Hur vet... ni säger ju att eten och etyn är omättade, men hur vet ni att
just dessa är det? Hur vet ni det? Julia, du räcker upp handen.
Det kan man se genom att dessa har två streck.

Du ser att eten har två streck och då är det omä...
Ja, men vad heter dessa två stycken streck?* Vad heter det på svenska,
hur bokstaveras det?
Jag vet inte, jag har glömt.
(Rycker på axlarna)
Men tänk om det inte står någonstans? Tänk om.. eller ja...
Bind [b-BIND]. Bindning [BINDNING1],

Lisa tecknar ”två stycken”
med fasta tecken. ”Streck”
tecknades som ”två streck”.

eh [BINDNING2]...

8
9
10

Katrin
Lisa
Katrin

Det är ju... ja, just det bindning [b-BINDNING]!
Ja, bindning [BINDNING2] men vad…två streck…
Ja, just det, dubbelbindning [DUBBEL][b-BINDNING].

11

Lisa

12

Alice

Ja, just det! Dubbel [DUBBEL]! Vad bra med teckenspråk som bekvämt
visar två streck, men ni måste kunna hur det bokstaveras. Dubbelbindning [b-DUBBEL][BINDNING2].
Sen är etyn... etyn... (Lisa ser henne inte och hon tystnar).
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Katrin tecknar med ett
sammansatt tecken; fast
tecken och bokstaverade
tecken.
Lisa tecknar också med ett
sammansatt tecken, fast i
omvänd ordning som Katrin
valt.

13
14

Julia
Maja

Ja, just det, dubbel [DUBBEL].
Var finns de där två streck?

15
16

Lisa
Julia

Ja (Julia)?
Är det samma med tre streck

17
18
19
20
21
22
23

Lisa
Julia
Lisa
Maja
Lisa
Maja
Lisa

24
25

Erika
Alice

26
27

Julia
Lisa

28
29
30
31
32
33
34

Alice
Julia
Lisa
Alice
Lisa
Julia
Lisa

35
36
37
38
39

Alice
Julia
Lisa
Julia
Lisa

40
41

Simon
Lisa

42
43
44

Julia
Lisa
Julia

eller är det olika...?
Vilken av dem är det med tre streck?
Det är etyn.
(Pekar på ordet Etyn på tavlan) Etyn har tre streck.
Ja, men var finns de där två streck och tre streck!? De finns inte...
Ja, just det (riktat mot Maja).
...jag kan inte se dem.
Du har fått papper på det men jag kan gå igenom det mer noga med er
två (Maja och Erika) sedan. Vi skulle kunna backa bildspelet men ni kan
titta i era papper. Har ni dessa med er? Ni kan bläddra i dem, det finns
med i dessa.
Vi (Maja och jag) läser det nu.
Men i alla fall, de är omättade eftersom de inte har alla... de har fyra hål
men ett är tomt.
Vad sa hon (Alice)? (Vänd mot Lisa) Det sista?
Ja, det stämmer. Och vad heter tre streck då? Vad heter tre streck? Ja
(Alice)?
Tri [b-TRI], någonting... Tri [b-TRI]...
Jag vet inte, jag har glömt.
T...?
...tredubbelt [TRE][DUBBELT] i alla fall. Jag vet inte.
Det heter tri [b-TRI]...?
Tridubbelt [b-TRI][DUBBELT]?
Du (Alice) säger tredubbelt [TRE][DUBBELT]. (Ler). Trippel [bTRIPPEL].
Trippel [b-TRIPPEL], LOL!
Trippel [b-TRIPPEL]? Okej.
Det står för tre streck.
Det är som trubbel [b-TRUBBEL].
Det är så lätt att på teckenspråk säga två streck och tre streck. Det är
bekvämt, men vad heter det på svenska?
(Rycker på axeln) Jag vet inte.
Man kan, om man inte klarar av att bokstavera, kalla på oss och återge
två streck och tre streck muntligen*. Det är viktigt att jag kan få se om
du har förstått vad två streck och tre streck är.
Är det det som talar om att de är omättade, va?
Ja, det är det.
Om det kommer in mer H, då bryts ena bindningen upp, är det rätt?
Jag har glömt.

Maja och Erika deltog inte
vid den förra lektionen då
dubbel- och trippelbindning
togs upp för första gången.

Alice tecknar avbildande
utifrån en modell för atomer
med kulor och pinnar.

* Det vill säga, att eleverna
kan återge begreppen på
teckenspråk.

Julia återkopplar till förgående lektion där det togs upp
att dubbelbindningar kan
brytas, se kapitel 6.
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Lisa

Ja, det stämmer. (Vänder till hela klassen) Hon säger att bindningen
kan gå upp och istället binda två extra H.

I yttrande 2 svarar Julia på Lisas fråga hur man vet om ett kolväte är mättat eller omättat med
avbildande tecken där det framgår att det är två streck mellan kolatomerna. Lisa efterfrågar i yttrande 3 vad dessa ”två streck” heter på svenska.
Medan de två strecken i dubbelbindningen visuellt representeras av ”V-handen” som i en
vågrät rörelse illustrerar hur kolatomerna hålls samman kopplas detta till en term på svenska:
dubbelbindning. Tecknet i sin tur medierar dessutom att kolatomerna är bundna till varandra.
Dubbelbindning tecknas som ett sammansatt tecken: antingen tecknas ”dubbel” medan ”bindning” bokstaveras (Katrin i yttrande 10) eller tvärtom, alltså ”dubbel” bokstaveras medan ”bindning” tecknas (Lisa i yttrande 11).
Lisa nämner i yttrande 39 att det är ”bekvämt” att teckna ”två streck”, det vill säga att avbildande tecken på ett tydligare sätt kan illustrera vad det handlar om. Lisa betonar dock vikten
av att kunna termerna för de olika bindningarna, vilket hon explicit uttrycker i yttrande 41.
Nästa form av bindning diskuteras när Julia i yttrande 16 ställer frågan om det är likadant för
bindningar med ”tre streck” vilket uttrycks med ”W-handen” i en vågrät rörelse. Min tolkning är
att det är benämningen av bindningstypen med tre stycken streck och inte namnet på kolvätet
hon frågar efter. Lisa återgår i yttrande 27 till Julias fråga om vad bindningen med tre stycken
streck heter genom att kasta tillbaka frågan till klassen. Alice säger i yttrande 28 att det börjar på
tri men föreslår sedan i yttrande 31 att det kan heta tredubbelt. Lisa följer i yttrande 32 upp det
Alice tidigare sagt och bokstaverar ”tri” och då föreslår Julia i yttrande 33 att det kan heta
tridubbelt. Lisa ger i yttrande 34 det rätta svaret, att det heter trippel. Nu nämns inte det andra
ledet i termen trippelbindning.
Julia leker med ord i yttrande 38 där hon jämför ”trippel” med ”trubbel” vilket kan ses som
ytterligare en dimension på relationen mellan teckenspråk och svenska, mellan tecken (två streck
respektive tre streck) och mellan ord (dubbel, trippel samt trubbel).
Åter till yttrande 41 då Lisa betonar vikten av att kunna termerna dubbelbindning och trippelbindning. Hon säger också att man kan återge dessa termer muntligen, det vill säga på teckenspråk. Här säger hon att det är viktigt att man förstår vad ”två streck” respektive ”tre streck” är.
Efter att gruppen kommit fram till vad ”två streck” och ”tre streck” heter på svenska återgår
Julia och Lisa till lektionsinnehållet: vad det är som avgör om ett kolväte är mättat eller omättat
(yttrande 44 och 45).
Excerpt 19 illustrerar således en situation då läraren inte bara frågar efter benämningen på
bindningstyperna utan även explicit betonar vikten av att kunna detta på både teckenspråk (vilket
är ”bekvämt”) och svenska. Hon ger samtidigt en öppning för att återge benämningarna ”muntligen”, det vill säga på teckenspråk, för hon vill kunna se om eleverna förstått det där med dubbeloch trippelbindning även om de inte kan bokstavera termerna.

8.2 Metadialog om begreppstolkning och uttryckssätt
Nedan presenteras fyra excerpt från fyra olika tillfällen som alla illustrerar hur gruppen diskuterar kring termen fotosyntes. De två första excerpten är hämtade från samma lektion med cirka en
minuts mellanrum (figur 18) i vilken Lars introducerar begreppet fotosyntes. Det tredje excerptet
är hämtat från lektionen dagen efter då Lars repeterar med eleverna. Det fjärde excerptet handlar
om hur Lisa, som fick gå in istället för sjuke Lars vid nästa lektionstillfälle, repeterar begreppet
med eleverna. Excerpt 20 och 21 nedan är hämtat från den inledande lektionen om energi och
dess olika former som till exempel lägesenergi, rörelseenergi och elastisk energi (se kapitel 5)
eller spillvärme (se kapitel 6 och 7).
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Figur 18: Deltagarnas positioner under lektion 8

Vid introduktionen presenterar Lars de olika energiformer som kommer att gås igenom under
följande lektioner och kommer fram till energiformen strålningsenergi. Det är energi som kommer från solens ljusstrålar och som omvandlas till värmeenergi eller kemisk energi som är lagrad
energi främst i de gröna växterna. Koldioxid och vatten tas upp av växterna och med strålningsenergi startas en kemisk reaktion där kolhydrater och syre bildas. Energin lagras i form av energirika bindningar i de nya molekylerna. Processen då strålningsenergi omvandlas till kemisk energi
kallas för fotosyntes. Lars byter till en bild med rubriken ”Strålningsenergi” (vilket kan ses i figur 18) och vänder sig till klassen.
Excerpt 20
1

Lars

2

Alice

3

Lars

4
5
6

Erika
Julia
Maja

7
8
9

Julia
Erika
Lars

Jo, känner... hallå, känner... hallå. Känner ni igen ordet fotosyntes [bFOTOSYNTES]? (Pekar på ordet på tavlan) Det har vi tagit upp tidigare.
Foto [FOTO]

som tar bilder, jag vet inte.
Foto [FOTO] som tar bilder? Nej. Det är Foto [FOTO]… fotosyntes [bFOTOSYNTES] (Pekar på ordet på tavlan)

Lars tecknar initialt [FOTO]
men avbryter och väljer att
bokstavera hela termen
istället.

Va? (Riktat mot Lars)
Jag har glömt.
Strålning... (verkar tänka högt för sig själv)
(Erika och Julia börjar prata samtidigt.)
Jag gissar...
Jag tror...
Ja (Julia)?
97

10
11

Julia
Lars

12

Erika

13

Lars

14
15
16
17
18

Erika
Alice
Maja
Lars
Alice

19

Lars

20
21
22
23

Alice
Lars
Maja
Lars

Jag vet inte. (Ler)
Du vet inte? Ja (Erika)?
(Under tiden som Erika pratar vill Alice säga något men Lars tystar
henne medan han fortfarande pekar på Erika).
Jag tror att det är solens strålar, de som strålar runtom solen, är fotosyntes [b-FOTOSYNTES]. (Pekar på bilden på tavlan) Det tror jag.
(Pekar på solen på bilden i tavlan och vänder sig mot Erika). Du tror
det? Okej varsågod (Alice).
Eller ser jag fel?
(Rycker nästan omärkbart på axeln)
Jag tänker på hur...(avbryter när Lars fortsätter att ge Alice ordet)
(Vänd mot Alice) Du sa något, du räckte upp handen för att säga något?
Jag tänker på eh... strålningen från kameran, när den tar bilder så strålar
det ut...
För att ordet foto [b-FOTO] finns med kopplar du till fotografering
[FOTO]?
Ja typ. Lol.
Ja. Men egentligen...
Det har något med kamerans zoomfunktion att göra?
För att det står foto [b-FOTO] kopplar vi till fotografering, typ att fotografera världen. Men egentligen är det här en process. Låt oss säga, att
från solen eh hur... växten, vad suger den upp? Vad suger den upp?

Det är vanligt att termen fotosyntes tecknas som ett sammansatt tecken; [FOTO][b-SYNTES]. På
grund av ordlikheten (Ahlgren & Bergman, 2006, s. 42) tecknas första leden av termen, ”Foto”,
som [FOTO], alltså i meningen att man tar ett fotografi (med kamera). Andra delen av termen
bokstaveras.
Lars frågar eleverna i yttrande 1 om de känner igen ”fotosyntes” och väljer att bokstavera
hela termen istället för att teckna det sammansatta tecknet. Jämför det med resonemanget kring
Lisas val att bokstavera termer istället för att teckna dem (yttrande 1, excerpt 15, s. 88). Alice
svarar Lars i yttrande 2 och tecknar då [FOTO] och det är rimligt att utgå från att hon gissar att
det har med fotografering att göra på grund av det första ledet i termen. Lars svarar i yttrande 3
att det inte har med fotografering att göra. Initialt tecknar han [FOTO] men avbryter och väljer i
stället att bokstavera hela termen ”fotosyntes”. Diskussionen som följer kan sammanfattas som
ett gissningsspel där eleverna säger att de gissar eller tror men inte vet.
Erika föreslår i yttrande 12 att det är strålarna som går ut från solen som är ”fotosyntes”.
Alice försöker med temat fotografering igen i yttrande 18 och föreslår att det kan röra sig om en
strålning som kameran sänder när slutaren öppnas. Lars replikerar då att Alice tycks fästa sig vid
”foto” och anta att det handlar om fotografering, vilket Alice håller med om (yttrande 19 och
20). Maja har i yttrande 22 också ett förslag om termens innebörd som även det är kopplat till
fotografering, och hon undrar om det har med kamerans zoomfunktion att göra. Lars säger i yttrande 23 återigen att man fokuserar på ”foto” och tror att det har något med fotografering att
göra. Han säger att termen egentligen innebär en process som sker i växterna.
Mellan excerpt 20 och 21 har det gått cirka en minut. Under den här minuten karaktäriseras
lektionen av en fråga-svar dialog om vad det är som växterna ”suger in”. Eleverna föreslår i mun
på varandra att det är energi, solenergi, koldioxid, syre, koloxid eller frö. Lars bekräftar att det är
solens strålar och koldioxid men frågar vad det tredje ämnet är. Filip kommer på att det är vatten.
Excerpt 21
24
25
26
27
28
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Lars
Julia
Alice
Maja
Lars

Just det, vatten.
Åh, vatten!
H2O!
Ah, självklart.
Det är det tredje. Det sugs in, det plus solstrålning, tillsammans tillverkar de och ut kommer energi. Kolhydrater, som innehåller energi, och

29

Maja

syre som vi andas in. Även djur. Det är den här, processen, som kallas
för (pekar på ordet “fotosyntes” på tavlan). Fotosyntes [bFOTOSYNTES] som ni ska känna till.
Okej.

Lars pekar på termen på
tavlan och handbokstaverar.

Nu kommer gruppen fram till att växterna suger upp koldioxid och vatten samt solstrålarna. Lars
sammanfattar i yttrande 28 att det är en process som sker i växterna där det produceras energi i
form av kolhydrater och syre. Avslutningsvis pekar Lars på termen fotosyntes på tavlan, bokstaverar termen och säger att eleverna skall känna till den.
Lektionen efter denna, dagen efter, har Lars en repetition på de energiomvandlingar som behandlats i undervisningen (figur 19). Excerpt 22 nedan beskriver dialogen.

Figur 19: Deltagarnas positioner under lektion 9 (b)

En bild på tavlan med rubriken ”Några exempel på energiomvandlingar” illustrerar ett par olika
processer, bland annat. Lars påminner eleverna att man pratat om fotosyntes dagen innan.
Excerpt 22
30

Lars

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Alice
Lars
Maja
Lars
Erika
Lars
Julia
Lars
Erika
Lars
Erika
Julia
Lars

44

Julia

Nästa bild (pekar på texten "Fotosyntes") handlar om fotosyntes
[FOTO][b-SYNTES]. Det pratade vi om igår.
Jag har glömt vad det är.
Ni har glömt?
Jag har glömt.
Vi går tillbaka till fotosyntes [FOTO][b-SYNTES].
Vad är det?
(Vänder sig mot Erika) Fotosyntes [b-FOTOSYNTES]...
Jag har också glömt.
Det är vad som händer med energin. Solen strålar ner till växter...
Vad är fotosyntes [b-FOTOSYNTES]?
Ja, det var det vi pratade om igår. Det är när växterna suger in tre saker...
Jaha! Just det ja, nu kom jag ihåg det.
Just det ja.
Precis, det är växter som suger in, omvandlar och bildar energi, kolhydrat...
Det är själva omvandlingen som är fotosyntes [b-FOTOSYNTES]?
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45

Lars

46
47

Julia
Lars

Ja, det är den här processen som kallas för fotosyntes [bFOTOSYNTES].
Jaha.
Ja, alltså processen, omvandlingen, det som händer i växten. Det är det
som är fotosyntes [b-FOTOSYNTES]. (Pekar först på texten "Fotosyntes", sedan på rutan som visar stegen för energiomvandlingen) Solens
strålar, energin från solen strålar ner till växterna och där sker fotosyntes
[b-FOTOSYNTES], det processas och omvandlas där. (Pekar på nästa
steg i bilden). Det bildas värme, spillvärmen spills ut. Sedan skapas
kemisk energi. Det innebär att korna kan äta växterna, energi finns lagrat i dem. Det har skett energiomvandlingar här.

Inledningsvis tecknar Lars [FOTO][b-SYNTES], och påminner eleverna att man pratat om det
begreppet vid den förgående lektionen dagen innan (yttrande 30). Eleverna säger att de glömt
vad det betyder (Maja och Alice i yttrande 31 respektive 33). När Erika frågar vad det är (yttrande 35) väljer Lars att i stället bokstavera termen (yttrande 36). Erika bokstaverar också när
hon upprepar frågan vad fotosyntes är (yttrande 39). När Lars påminner om att det handlar om
växter som tar upp tre ämnen kommer både Erika och Julia ihåg vad fotosyntes innebär. Julia
frågar i yttrande 44 om det är just processen då energiform omvandlas som kallas för fotosyntes,
och även hon bokstaverar termen. I yttrande 47 återgår Lars, efter att bekräftat att det är själva
processen med energiomvandlingar som sker i växterna som kallas för fotosyntes, till den repetition som han förberett för lektionen. Här väljer Lars att fortsätta bokstavera termen.
Det fjärde och sista excerptet inom ämnet fotosyntes visar hur Lisa två lektioner senare, en
tidsperiod på 6 dagar, får hoppa in i sjuka Lars ställe och repetera begreppet (figur 20).

Figur 20: Deltagarnas positioner under lektion 11

Lektionen är den näst sista om energiomvandlingar, medan den sista lektionen skulle vara repetitioner på hela lektionsserien om olika energiformer och dess omvandlingar. Lisa kände inte till
vad Lars planerat att ta upp vid denna lektion så i stället för att följa Lars lektionsplanering byter
Lisa dessa två lektioner med varandra. Lisa har alltså repetitioner med eleverna och har tillgång
till presentationen som Lars använde vid introduktionen. Med Lars introduktionspresentation
som stöd går Lisa nu igenom olika energiformer och energiomvandlingar. Excerpt 23 börjar när
Lisa just kommer fram till sidan med rubriken ”Strålningsenergi”. Hon hinner inte säga något om
sidan innan Alice kommenterar igenkännande.
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Excerpt 23
48
49
50
51

Lisa
Alice
Lisa
Julia

Det är...
Jaha, det är det där som omvandlas från solen…
Du (Alice) har förstått det här?
(Tittar på Lisa) Det är foto [b-FOTO], omvandling...

52
53
54

Alice
Lisa
Julia

55
56
57
58
59
60

Lisa
Maja
Lisa
Alice
Maja
Alice

61

Lisa

62
63

Robin
Lisa

...eh växten. Jag har glömt, det är något som omvandlas.
Vad är det med växten? (Tittar på tavlan)
(Riktat mot Alice) Det är ju fotosyntes [b-FOTOSYNTES] som omvandlar.
Det är solen som... ja (Maja)?
Det är ju det, jag förstår inte fotosyntes [b-FOTOSYNTES].
Du förstår inte? (Pekar på texten på tavlan) Okej, jag ska förklara...
(Riktat mot Maja) Det är ju själva...
Vänta (Tittar på Lisa när hon säger ”vänta” till Alice).
...(vänder sig om mot Lisa medan hon pratar) ...växten som omvandlar
till... till det där.
Ja, just det, (Alice). Det är faktiskt så att foto [FOTO]… eh, det har
inget med fotografering att göra, inget alls!
Jag vet, jag vet!
Men vi, på teckenspråk plockar vi upp "foto" [b-FOTO] Vi skulle ha
något annat... komma på något annat tecken men vi har inte det just nu
så jag tecknar det så här fotosyntes [FOTO][b-SYNTES]. Jag översätter
det så, tyvärr. Vad det här handlar om är de gröna bladen, de är gröna.
Vi människor är inte gröna, vi kan inte fånga upp solens strålar och få
energi. Det gröna, det som finns i bladen, det är klorofyll och det är de
som... […]

Julia bokstaverar bara
förledet.

Nu bokstaverar Julia hela
termen.

Lisa tecknar initialt [FOTO]
men avbryter.

Både Alice och Julia visar att de känner igen termen fotosyntes, men medan Alice är osäker på
vad som omvandlas eller var det sker säger Julia i yttrande 51 att det är omvandlingen som kallas
för fotosyntes och väljer att bokstavera termen. Maja säger att hon inte har förstått innebörden av
termen och väljer att lyssna på Lisa i stället för Alice som vill försöka förklara (yttranden 58-60).
När Lisa i yttrande 61 inleder sin förklaring vad fotosyntes innebär tecknar hon initialt
[FOTO] innan hon hejdar sig och betonar att det inte har något med fotografering att göra. Robin
svarar att han vet det. Lisa fortsätter med denna metadialog och säger att det är på grund av ordlikheten som man tecknar det första ledet av termen som i [FOTO]. Hon beklagar i yttrande 63
att det inte finns något ”bättre” tecken för termen och säger att man får teckna så tills vidare.
Sedan går Lisa vidare till att förklara processen som begreppet fotosyntes står för.
Exemplen i 8.2 illustrerar de associationer som termen fotosyntes genererar, nämligen till fotografering. Både Lars och Lisa visar att de är medvetna om risken för att missuppfatta termens
innebörd på grund av ordlikheten vilket de diskuterar med eleverna. Medan lärarna växlar mellan
att teckna termen och att bokstavera den beroende på situation bokstaverar eleverna hela tiden.
Språkväxlingen i dialogen kring termen fotosyntes skiljer sig från den typ av translanguaging vi
såg i exemplen i kapitel 7 där växlingen mellan olika språk och modaliteter skedde på helt spontant och okommenterat sätt med fokus på det naturvetenskapliga innehållet. Här handlar det om
språkväxling på en nivå där olika språk och vad dessa medierar explicit uppmärksammas, diskuteras och jämförs.

8.3 Metadialog som går trögt
Exemplet från den fysiklektion (figur 21) som beskrivs nedan (excerpt 24-28) visar en förhandling kring hur en naturvetenskaplig term skulle kunna uttryckas på teckenspråk i förhållande till
dess innebörd och definition.
Lektionen, som handlar om begreppet tröghet, är ett delmoment inom ämnet Rörelse. Andra
delmoment är fritt fall, pendel och kast. Inom fysiken definieras tröghet som en egenskap som
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svarar mot Newtons första rörelselag. Lagen, som också kallas för tröghetslagen, säger att en
kropp förblir i vila eller likformig rörelse om, och bara om, summan av alla krafter som verkar
på kroppen är noll. Tröghet är egenskapen hos ett föremål som ger ett motstånd när en resulterande kraft verkar på föremålet, det vill säga när yttre krafter gör så att rörelsen ökar, minskar
eller ändrar riktning. Tröghet är alltså den egenskap hos föremålet, massan, som fortsätter i en
likformig och rätlinjig rörelse om inga yttre krafter tvingar den att ändra sin rörelse.

Figur 21: Deltagarnas positioner under lektion 15

Dialogen är 14 minuter lång, och jag har valt att fokusera på några avsnitt och sammanfatta övrigt. De delar som lyfts fram här är hur gruppen gemensamt utvecklar mening om begreppet
tröghet. Excerpt 24 börjar med att Lars först säger till klassen att man ska börja prata om tröghet
innan han startar ett bildspel. Bilden som visas upp har rubriken ”Tröghet”.
Excerpt 24
1

Lars

2
3

Katrin
Lars

4
5

Katrin
Lars

6

Katrin

7
8
9
10

Robin
Lars
Robin
Katrin

11

Robin
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Nu, hallå (Simon). Nu ska vi prata om tröghet [b-TRÖGHET]. (Går mot
datorn)
Det är ju, eh (räcker upp handen, ler).
Ja (Katrin), du räcker upp handen så varsågod... (Startar bildspelet under tiden.)
Det är typ gokart, typ gok... (tystnar i väntan på att Lars tittar på henne)
Du (Katrin) har räckt upp handen, varsågod. (Stänger bildspelet och
tittar på Katrin.)
Typ gokartbana... eh… Typ gokart, man brukar köra snabbt men man
kan inte köra med samma fart vid kurvor. Man sänker lite för att sedan
öka igen efter kurvan. Okej, det kanske är en annan teknik men...
Nej, nej (vänder sig mot Filip och ler). Nej. (Skakar leende på huvudet)
Vänta (Robin), låt henne prata först!
Förlåt, varsågod och fortsätt.
(Vänder sig nu mot Robin) Men det är bara en liten sänkning av farten.
Det går inte att åka lika snabbt runt kurvan. Bara en liten sänkning...
Okej, du säger det.

Lars bokstaverar ganska
långsamt och tydligt.

Lars inleder lektionens tema med att visa upp rubriken Tröghet på tavlan och bokstaverar termen, då det inte finns något etablerat tecken för termen. Bokstavering kan som tidigare nämnts
(s. 4) ses som en naturlig del av teckenspråk, samtidigt som bokstaveringen också kan ses som
ett lån från det svenska språket.
Katrin ger genast sitt exempel på tröghet, det om att man sänker farten i kurvan när man kör
gokart (yttrande 2, 4 och 6). Det går inte att köra i kurvor med konstant hastighet enligt Katrin.
Här bidrar alltså Katrin snabbt med ett exempel som hon tydligen tycker beskriver begreppet
tröghet, utan att själv använda sig av begreppet. Robin protesterar mot Katrin i yttrande 7 och
Katrin upprepar sitt resonemang om att sänka farten vid kurvor (yttrande 10). Under de efterföljande 14 turerna visar det sig att det är med avseende på körteknik med gokart som Robin protesterar mot Katrins resonemang. Således domineras dessa turer av diskussioner framför allt mellan Robin och Katrin med viss input från Filip, Simon, Julia och Lars. Resonemangen drar alltså
mot ämnet körteknik med gokart snarare än om begreppet tröghet. I yttrande 12, excerpt 25 nedan, försöker Katrin med ett annat exempel beskriva tröghet.
Excerpt 25
12

Katrin

13

Lars

14

Julia

15
16

Lars
Erika

17

Katrin

18
19
20
21

Lars
Katrin
Lars
Katrin

Jag tar ett annat exempel, inte det med gokart för jag är färdig med det
utan ett annat exempel. Eh, när vi springer fram och tillbaka… alltså
som när vi springer ”Idioten” i träningen så springer vi fram men när vi
ska vända går det trögt att springa i början men sedan går det snabbare.
Det är inte så att vi springer i samma takt under hela vändningen. Det är
typ så, det är tröghet [b-TRÖGHET] Eller när vi byter riktning, vi
svänger och då blir det mer trögt [b-TRÖG] eller när vi byter håll eller
byt... ja... typ...
Ja, det ligger något i det du säger. Det ligger något i det du säger. Ja, ni
(Julia och Erika) räcker upp handen men vi börjar med dig (Julia).
Typ tåg kan inte åka på full fart direkt utan det tar tid för det att komma
upp i farten. Tröghet [b-TRÖGHET] gör att det tar tid för tåget att
komma upp till full fart.
Ja, varsågod (Erika).
Jag vill gå tillbaka till ditt (Katrins) gamla exempel, det om gokart. Jag
tycker att du har rätt om att det inte går att köra med samma gaspådrag i
kurvorna, för så skulle man köra av vägen. Man måste släppa på gasen,
växla ned och dra på igen efter kurvan och det gör man så snabbt man
kan. Det om trög... tröghet [b-TRÖGHET] vet jag inte om det är men du
har rätt om det med gokarten.
Det är som med konståkare de typ det går inte att åka med samma fart
när de svänger, åh det är svårt att förklara, de åker inte så här lika snabbt
i svängen, de dras utåt och tappar fart när de svänger. Det är alltid så...
Mm, de sänker farten, bromsar och rör sig i sidled och åker vidare...
...det är alltid så. Det går inte att undvika.
Ja, det brukar vara så.
Men kanske karuseller på tivoli kan göra det, du vet sådana där med
gungor som höjs och sänks åt sidan när karusellen roterar med ojämn
fart. Det går inte att ha samma höjd på gungorna hela tiden.

Katrin beskriver med avbildande tecken hur det går
trögt att vända och börja
springa åt andra hållet, min
översättning inkluderar
termen ”trögt”.

Excerpt 25 börjar när Katrin föreslår ett annat exempel som kan beskriva begreppet tröghet: hur
det går trögt för kroppen att springa igen efter att ha stannat och vänt sig om (yttrande 12). Nu
använder hon sig av termen tröghet i ett resonemang om hur det går trögt att vända och få upp
farten igen, både genom att bokstavera termen och genom att uttrycka med avbildande tecken.
Lars antyder att Katrin är på rätt spår (yttrande 13). Julia hakar i yttrande 14 på med tåget
som ett annat exempel, och använder även hon begreppet tröghet i sitt resonemang. Hon säger att
tröghet gör så att det tar tid för tåget att öka farten, att det inte kan uppnå hög fart på en gång.
Lars kommenterar inte det utan låter Erika få ordet direkt efter Julia. Erika tar i yttrande 16 upp
den tidigare tråden om gokart och håller med Katrin om att man sänker farten vid kurvorna för
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annars skulle man åka av vägen. Hon säger dock att hon inte är säker på om det beskriver begreppet tröghet. Katrin försöker i yttrande 17 med konståkning som ytterligare ett exempel och
säger att de inte har konstant fart när de svänger, men säger också att det är svårt att förklara hur
hon tänker. Lars försöker tydligen ge henne en skjuts i sitt resonemang i yttrande 18 och hon
funderar då över hänggungorna på tivoli i yttrande 21.
Här är det dock oklart hur hon menar med det exemplet i förhållande till begreppet tröghet,
och varken Lars eller någon annan i gruppen följer upp detta. Inom fysiken skulle man relatera
exemplen med gokartbilar i kurvor, svängande konståkare och slänggungor som snurrar på tivoli
med begreppet centralrörelse där centripetalkraft innebär att ett föremål tvingas av yttre kraft att
svänga fast det vill fortsätta rakt fram. Föremålen eller kropparna slängs alltså inte rakt utåt från
cirkelrörelsen utan de tangerar cirkeln med en rätlinjig rörelse.
Diskussionen som äger rum mellan excerpt 25 och 26, vilket omfattar 19 turer, handlar återigen om körteknik med gokart men även om hur kroppen påverkas av svängarna när man kör.
Erika är nu med och diskuterar. Lars avbryter i yttrande 22, excerpt 26, och återgår till begreppet
tröghet.
Excerpt 26
22

Lars

23

(Flera)

24

Lars

25

Erika

26

Lars

27
28

Erika
Lars

Hallå (Robin), låt oss föreställa oss tröghet [b-TRÖGHET], alltså tecknet... vi börjar med att förstå begreppet, då kanske vi kan komma överens om något tecken. Okej, vi föreställer oss att vi står i en buss, det är
ett av exemplen som finns på bild i boken, det kan vara tåg, buss eller
annat (tar upp den uppslagna läroboken och pekar på en sida) Säg att vi
står i en buss, den har inte börjat åka ännu och jag står i bussen och
håller i stroppen i taket. Bussen börjar åka, den ökar farten, vad händer
då med min kropp?
(Erika, Julia och Alice svarar samtidigt att kroppen lutas bakåt eller åt
sidan.)
Kroppen lutas bakåt, ja. Bussen hann köra före så kroppen hamnade
efter i rörelsen.
Det händer samma sak i tunnelbanan, när tåget börjar åka lutas jag
bakåt.
Som i tunnelbanan, ja. Det kan vara i en buss eller så. Jo, när vår kropp
hamnat efter i rörelsen, kroppen kämpar, eller som vi kan föreställa oss
att den kämpar för att komma ikapp. När bussen håller jämn fart kommer den ikapp och vi följer bussen hastighet. Men när chauffören bromsar, vad händer då?
Då kommer vi förbi!
Ja, då hamnar kroppen förbi bussens rörelse. Kroppen har ju följt bussens hastighet men så plötsligt bromsas bussen och kroppen har inte
reagerat, eller ja, som vi kan tänka oss att den reagerar, den fortsätter
framåt. Jag får ett ryck där jag håller i stroppen. Vi fortsätter att förflytta
oss fast bussen bromsats. Det var det, har ni förstått, är det klart? Ja,
(Erika)?

Lars bokstaverar i yttrande 22, excerpt 26, termen och föreslår att gruppen börjar med att få
grepp på begreppet innan de gemensamt kanske kan komma överens om ett tecken. Han återkopplar därefter till begreppet med hjälp av bilder i läroboken och visualiserar med avbildande
tecken bussens rörelse och kroppens påverkan av denna. Eleverna Erika, Julia och Alice deltar
aktivt i Lars resonemang. Lars både visualiserar kroppens rörelser gentemot bussens och nämner
att kroppen ”kommer efter”, ”reagerar” eller ”kämpar för att komma ifatt” bussens rörelseriktning (yttrande 24, 26 och 28).
I fysiken beskrivs detta i termer av rätlinjig tröghet där kroppen stannar kvar på samma ställe
när bussen accelererar om inte någon yttre kraft påverkar så att kroppen, med viss eftersläpning,
följer med. I detta fall är det stroppen i taket och spännkraften i armen som fungerar som yttre
kraft mot kroppen så att även den accelererar. Friktionen från bussens golv bidrar också till
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kroppens acceleration längs med bussens (jämför detta med om man enbart skulle hänga fritt i
stroppen). När bussen accelererar skulle kroppen svänga åt motsatt håll men sedan svänga tillbaka till lodrätt läge när farten är konstant.
Tillbaka till excerpt 26 ovan. Lars nämner termen tröghet i början av dialogen och går därefter in på exemplet med bussen utan att använda termen i sitt resonemang. Under de 15 turerna
som följer efter excerpt 26 diskuterar gruppen vidare om hur kroppen trycks bakåt så länge fordonet (bil, tunnelbana, flygplan) accelererar men att kroppen ”kommer ifatt” när fordonet har
jämn hastighet. I yttrande 29, excerpt 27 nedan, återkopplar Lars återigen till begreppet tröghet.
Excerpt 27
29

Lars

Ja, eller hur? Det som är intressant med tröghet [b-TRÖGHET] hur vi
nu ska teckna det, kanske så här tröghet [TRÖGHET1]

eller tröghet [TRÖGHET2]…

30

Erika

Tröghet [TRÖG][b-HET]

Teckenbilder endast på den
första delen i det sammansatta tecknet, [TRÖG].

31

Lars

32
33

Katrin
Erika

Trög [TRÖG]? Jo, det står för trög [b-TRÖG] det stämmer men med
–het [b-HET] hur ska vi teckna? Vad säger ni?
Tröghet [TRÖG][b-HET]…
Jag skulle teckna [TRÖG][b-HET], men äh!
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34

Robin

Tröghet [TRÖGHET3]
Robins skämtsamma förslag
på alternativa tecken spelar
på teckenliknelsen mellan
[TRÖG] och [TRANSVESTIT].

35

Lars

(skrattar och vänder sig mot Filip) Tröghet [TRÖGHET3], nej, jag skojar bara.
Ska vi ta det som tröghet [TRÖGHET1] eller tröghet [TRÖGHET2] som
att det går trögt framåt …
Lars uttrycker med avbildande tecken som i hur
något glider trögt framåt.
Mitt val av termen ”trögt” i
översättningen.

36
37
38

Katrin
Lars
Katrin

Ja men ta tröghet [TRÖG][b-HET], vi förstår ändå.
Tröghet [TRÖGHET2], är det något vi kan vara överens om?
Mm okej då…

Efter att gruppen återgett egna upplevelser på hur kroppen påverkas av olika fordons rörelser
utan att nämna själva termen tröghet vill Lars ännu en gång återkoppla till begreppet och denna
gång även försöka skapa ett tecken som alla i gruppen kan gå med på. Lars börjar med att ge två
förslag på tecken (se teckenbilder i yttrande 29, excerpt 27). Med samma manuella tecken som
för [TRÖGHET1] kan det jämföras med tecknet för tyngd eller gravitation. Det andra teckenförslaget, [TRÖGHET2], kan tolkas i termer av ”glida trögt” eller “hög friktion”. Erika föreslår däremot i yttrande 30 ett sammansatt tecken, vilket den första delen liknar tecknet för slö och andra
delen bokstaveras med -het. Det manuella tecknet för trög är således detsamma som för slö, i den
meningen som snarare handlar om en varelse som är långsam av sig, slö, trögtänkt och seg (i
huvudet).
Lars kommenterar Erikas förslag att det förvisso står för trög men att termen man pratar om
är tröghet och frågar efter förslag baserat på detta (yttrande 31). Katrin tycker även hon att termen tröghet kan tecknas med det sammansatta tecknet som Erika tidigare föreslagit samtidigt
som Erika upprepar att hon skulle uttrycka termen så som hon tidigare sagt men visar nu en viss
tvekan (yttrande 32 och 33). I yttrande 34 föreslår Robin en tredje variant: [TRÖGHET3]. Det
kan ses som ett svar på [TRÖG] men anspelar snarare på tecknet för transvestit. Även om handformerna är olika har dessa liknande handartikulation på samma ställe. När han tecknar [TRÖGHET3] uttrycker han ”tröghet” med munartikulationen.
I yttrande 35 frågar Lars återigen om man skulle kunna uttrycka termen som [TRÖGHET1]
alternativt [TRÖGHET2]. Katrin inflikar att de ändå förstår begreppet tröghet att de lika gärna
kan ta det sammansatta tecknet. Trots detta fortsätter Lars sin linje, och föreslår i yttrande 37 att
gruppen enas om teckenvarianten [TRÖGHET2]. Katrin går med på det, även om en viss tvekan
kan tydas (yttrande 38).
De fortsatta diskussionerna, som sträcker sig över 62 turer, kretsade kring kroppens eftersläpning när olika fordon rör sig framåt eller bromsar. Lars startar under den här perioden åter
bildspelet i vilket sidan med rubriken ”Tröghet” visas. På sidan återkopplar Lars gruppens diskussioner till en bild, en bil som kraschat mot en stolpe, och gruppen resonerar hur bilen måste
ha kanat framåt i kurvan och kraschat. De kommer in på att vägunderlaget också har betydelse
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utöver körteknik som att bromsa och svänga. Under denna period nämner Lars termen tröghet
[TRÖGHET2] vid två tillfällen. Han nämnde också hur bilen kan ha glidit och då både tecknade
[GLIDA] och bokstaverade han termen. Tecknet [TRÖGHET2] och [GLIDA] liknar varandra om
man bortser från munartikulationen. Katrin föreslår i yttrande 39, excerpt 28, ett nytt exempel
som bidrag till meningsskapandet av begreppet tröghet.
Excerpt 28
39

Katrin

40

Lars

41

Erika

42

Katrin

43

Lars

44

Alice

45

Lars

Nu är det jag! Okej allihopa, ni vet att trögh [b-TRÖGH]... Jo, jag vet att
tröghet [b-TRÖGHET] tecknas tröghet [TRÖGHET2] men vi vet vad det
är så… men i alla fall, när man går bakom en häst så tror många att det
är jättefarligt och att man måste gå en bit ifrån fast det är bättre att gå
tätt inpå hästens bakdel. För med längden hinner hästen få till en större
kraft i sparken. Till exempel om jag står en bit ifrån henne (Julia) och
slår jämfört med om jag står tätt inpå henne och försöker slå. Det är det.
Det är samma sak med tröghet [TRÖG][b-HET].
Ja. Okej. (Byter bild på tavlan. En ny sida med rubriken ”Pendel”
kommer fram.)
Många som ser oss runda hästens bakdel tätt inpå reagerar över att det är
farligt, men nej, det är ju inte så.
Därför... precis, många tror att det är jättefarligt men det är bara att
runda hästen nära baken. Det är ju större risk med större avstånd.
Nu är det om pendeln, hallå (Erika och Katrin). Nu är det pend... Hallå.
Nu har ni fått en bild om tröghet [b-TRÖGHET], tröghet [TRÖGHET2]
och vad det innebär? Det är klart? Helt klart? Bra…
Vår hemläxa, ingår det också tröghet [b-TRÖGHET] va? I vår hemläxa
alltså?
Men det finns ju med i uppgiften, visst var det uppgift nummer fem?
Där kan du läsa mer, det räcker inte med lektionerna här du måste läsa
uppgifterna hemma också så du kan svara på frågorna i uppgiften. Okej,
allt är klart med begreppet tröghet [b-TRÖGHET]? Några frågor? Inte?
Bra, då lämnar vi det här och går in på pendel. (Pekar på rubriken
”Pendel” på tavlan).

Medan Lars använder begreppet tröghet [TRÖGHET2] vid två tillfällen under perioden mellan
excerpt 27 och 28 var det ingen av eleverna som utnyttjade möjligheten att använda termen i sina
resonemang. Det är först i yttrande 39, excerpt 28, som en av eleverna, Katrin, använder termen.
Hon bidrar med ett nytt exempel och menar att resonemanget om att kraften i hästens spark
ökar ju längre den kan slå bakut kan likställas med innebörden av begreppet tröghet. Först bokstaverade hon termen för att sedan kommentera att hon känner till ”överenskommelsen” om
tecknet [TRÖGHET2] men menar att eftersom alla ändå vet innebörden av termen så är teckenval av mindre betydelse. Efter beskrivning av sitt exempel nämner hon att det handlar om tröghet
och den här gången väljer hon att uttrycka sig med det sammansatta tecknet tröghet [TRÖG][bHET].
Inom fysiken kallas träffen, till exempel hov mot kropp, för impuls och är egentligen ingen
”kraft” i fysikalisk mening. Hög impuls innebär att ju större utrymme för hästen att sparka bakut
desto högre hastighet blir det vid själva träffögonblicket. Även om Newtons lagar omfattar impuls så handlar exemplet med hästsparken eller att slå sin kompis på armen beroende på avstånd
inte direkt om tröghet. Det skulle däremot kunna vara ett exempel på kombinationen av tröghet
och lektionens nästa ämne som handlar om pendel. Massan och hastigheten i en pendel som rör
sig mot en annan massa är de yttre krafter som förflyttar den träffande massan.
Erika kommenterar Katrins resonemang om hästsparken. Det gör däremot inte Lars som
istället byter bild på tavlan och vill gå över till att prata om pendel (yttrande 40 och 41). Innan
han börjar med nästa ämne låter han eleverna fråga om de undrar något om begreppet tröghet
(yttrande 43). Den enda frågan som dyker upp nu handlar om huruvida begreppet tröghet finns
med som hemuppgift eller inte. Här valde både eleven Alice och läraren Lars att bokstavera ter107

men (yttrande 44 och 45). Det kan möjligen bero på situationen, att de pratar om termen tröghet
som det står i hemuppgiften i läroboken. Det vill säga på svenska.
Det är delar av ett långt samtal som visats i excerpt 24-28, däremellan är dialogen beskriven
sammanfattningsvis. Temat för aktuell period av lektionen är det naturvetenskapliga begreppet
tröghet men dialogens handling är till största delen baserat på elevernas egna erfarenheter samt
Lars återkoppling till läroböckernas exempel. Lars försök att skapa en enighet om ett tecken för
begreppet tröghet stannade vid att benämna termen. Några vaga resonemang kring vad de föreslagna tecknen kan mediera utvecklades aldrig vidare (yttrande 31 och 35, excerpt 27).

8.4 Sammanfattning och diskussion
Huvudsakligt fokus i kapitlet är om, och hur metadialog om språkliga aspekter förekommer i
relation till naturvetenskapliga termer och begrepp.
Klassrumsdialogen som illustreras i kapitlet kan sammanfattas som långa samtal, det vill
säga samtal där dialogen förs över en längre tid vid skilda tillfällen där man kan se att dialogen
har en historia och en framtid. Då svenska benämningar på ”två streck” och ”tre streck” efterfrågas tyder det på att klassen talat om detta tidigare, vilket således visar att föregående samtal spelar roll för när ämnesinnehållet åter uppmärksammas. Dialogen som rör termen fotosyntes
sträcker sig över fyra excerpt från tre skilda lektioner med ett tidsspann på totalt sju dagar. Den
totalt 14 minuter långa dialogen kring begreppet tröghet illustrerar även hur dialogen kan svänga
fram och tillbaka och tidigare yttranden lägger grund till nya yttranden.
Excerpten illustrerar metadialog utifrån tre olika utgångspunkter. Den första betonar att det är
viktigt att kunna termer på svenska även om man förstår innebörden när man resonerar på teckenspråk. I den andra handlar metadialogen om risken att missuppfatta termen fotosyntes som
något som har med fotografering att göra, och om ordliknelsen som lett till hur tecknet för termen uttrycks. I den tredje metadialogen där det är tecknet för tröghet som avhandlas, kommer
gruppen inte riktigt överens om vilket teckenförslag de skall använda. Här handlar metadialogen
mest om de alternativa tecknen, och inte vad dessa medierar i förhållande till den naturvetenskapliga termens innebörd.
Möjligheterna att vända och vrida på termer och begrepp genom att använda olika språkliga
resurser är många vilket visas i excerpten. Genom att till exempel uppmärksamma vad ett fast
eller avbildande tecken för någon naturvetenskaplig term illustrativt medierar uppmärksammas
samtidigt eventuella likheter eller skillnader med termens innebörd på svenska. Dock visar excerpten också att det finns utrymme för utveckling av en tvärspråklig metadialog i naturvetenskapliga sammanhang.
Om naturvetenskaplig terminologi på båda språken
När dialogen handlar om vad ”två streck” och ”tre streck” heter på svenska ser vi en situation
som skiljer sig från den språkväxling som vi karakteriserat som translanguaging. Nu handlar det
inte om att i samtalsflödet sömlöst glida mellan olika språkliga resurser utan om en distinkt åtskillnad mellan språken. Även om det rör sig om en enkel översättning från teckenspråk till
svenska sätts språken som medierande resurser explicit i relation till varandra. Ett resonemang
förs om teckenspråkets fördelar att kunna visualisera bindningarna mellan kolatomerna (Lisa i
yttrande 11, excerpt 19) i termer av att det är ”bekvämt” och teckenspråket visuellt tydliggör
innebörden av dubbel- och trippelbindning. Teckenspråk blir en semiotisk resurs för att illustrera
ett naturvetenskapligt fenomen och lägga grund för en diskussion om naturvetenskaplig terminologi på svenska.
Metadialogen ovan handlar alltså om vikten av att behärska naturvetenskaplig terminologi på
båda språken, att man skall ha ett s.k. kontrastivt perspektiv på terminologin (jfr Skolöverstyrelsen, 1991; Svartholm, 2006; Yoxsimer Paulsrud, 2014). Metadialog får en viktig funktion i processen genom att bidra till att naturvetenskapliga begrepp blir begripliga och används på båda
språken.
I den här processen ser vi hur eleverna försöker komma på den svenska termen för ”två
streck”, dubbelbindning, med viss assistans av Lisa (yttrande 7-13, excerpt 19) vilket de till slut
gör. En liknande process illustreras i yttrande 16-37, excerpt 19, där den svenska termen för ”tre
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streck”, trippelbindning, ska benämnas. Här är det intressant att det är eleven Julia som ställer
följdfrågan om det heter likadant för bindningar med tre stycken streck (yttrande 16, excerpt 19).
Det tyder på en språklig förståelse för möjligheterna att det kan heta något annat. Julias och de
övriga elevernas inlägg i excerptet visar också på en vana vid att möta frågor om hur termer stavas på svenska.
En annan aspekt på dialogen i excerpt 19 är vad som betonas i översättningsprocessen. Till
en början fokuserar Alice och Katrin på vad bindning heter på svenska (yttrande 7 och 8). Medan
Alice försöker komma på tecknet för bindning svarar Katrin med att bokstavera termen. När Lisa
i yttrande 9 påpekar att det huvudsakligen är förledet på termen som efterfrågas kommer Katrin
på att det heter dubbelbindning (yttrande 10). Här är det intressant att jämföra Katrins och Lisas
val av hur termen sammansätts på teckenspråk; medan Katrin tecknar [DUBBEL][bBINDNING] gör Lisa tvärtom med tecknet [b-DUBBEL][BINDNING]. På teckenspråk kan något betonas genom att termen bokstaveras vilket beskrivits i 1.2. I och med Katrins bokstavering
av andra ledet av termen betonas relationen till ”bindning” medan Lisa däremot betonar det faktum att just dessa ”två streck” kallas för ”dubbel” när hon bokstaverar det första ledet av termen.
Med hänvisning till detta resonemang om vad Lisa betonar, det vill säga förledet ”dubbel” i dubbelbindning, kan vi tolka detta som att det även här är förledet ”trippel” som betonas medan
”bindning” underförstått finns med (yttrande 34).
Exemplet säger dock inget om huruvida eleverna faktiskt får en chans att utveckla en naturvetenskaplig kunskap på båda språken. Enstaka termer utgör ensamma inget naturvetenskapligt
språkbruk i något språk.
Om risken att missuppfatta termer
Trots att det sammansatta tecknet [FOTO][b-SYNTES] vanligen används i sammanhanget
valde Lars att bokstavera termen (yttrande 1, excerpt 20) som en pedagogisk strategi lik den som
Lisa gjorde när hon frågade vad atmosfär innebär (se excerpt 15, kapitel 7). Precis som Lisa antyder Lars här att man tagit upp termen tidigare vilket innebär att eleverna borde känna till den.
Nu visade det sig dock att Alice och Maja tar fasta på förledet av termen, ”foto”, och därefter
resonerar om att fotosyntes eventuellt handlar om fotografering eller strålning som sänds ut från
kameran när slutaren öppnas (yttrande 2, 18 respektive 22, excerpt 20). Lars påpekar då problematiken med att uppfatta ”foto” i termen som att det har med fotografering att göra och uttrycker
det genom att betona ”foto” med handbokstavering och illustrera kopplingen med tecknet
[FOTO] (yttrande 19 och 23, excerpt 20). Diskussionen om termen fotosyntes utgör således en
metadialog med fokus på eventuella missförstånd som kan uppstå till följd av hur olika språk
medierar naturvetenskaplig mening.
Normalt behöver man bara berätta hur något tecknas och därefter använda tecknet i fortsatt
dialog. I detta fall, och eftersom eleverna så tydligt associerar till fotografering, var en annan
strategi nödvändig. Lars fortsätter att bokstavera termen fotosyntes i den fortsatta dialogen om
dess innebörd (yttrande 28, excerpt 21). Det kan förstås som att han håller en distans till hur termen tecknas tills fotosyntes fått en för gruppen gemensam innebörd som svarar mot en naturvetenskaplig beskrivning. Vid repetitionerna under lektionen dagen efter tecknar Lars [FOTO][bSYNTES] (yttrande 30 och 34, excerpt 22), men när eleverna säger att de glömt vad det betyder
går Lars tillbaka till att bokstavera (yttrande 36, 45 och 47, excerpt 22). Sannolikt inser Lars att
man ännu inte nått den nivån där man kan teckna [FOTO][b-SYNTES] och vara säker på en naturvetenskaplig förklaringsmodell. Han väljer således att backa ett steg och i stället bokstavera
termen medan de resonerar vidare. Bokstaveringen ger en möjlighet att se om, och hur, eleverna
förstår termen. När Lisa sex dagar senare har repetitioner med eleverna tecknar hon initialt
[FOTO] men avbryter sig och för i stället ett resonemang på metanivå om att det inte har något
med fotografering att göra (yttrande 61, excerpt 23). Hon har deltagit vid de tidigare lektionerna
och suttit bland eleverna, så hon har följt de tidigare resonemangen kring missuppfattningen.
Dessutom kan hon ha märkt att eleverna uteslutande bokstaverar termen (yttrande 51,54 och 56,
excerpt 23). Det kan förklara varför hon väljer att resonera kring termen fotosyntes och dess
tecken innan hon förklarar dess innebörd. Man kan se hennes klargörande för eleverna att tecknet
ser ut som det gör även om det finns en risk för missuppfattning som ett exempel på nödvändigheten av dialog på metanivå där såväl svenska uttryck som teckenspråkig översättning lyfts för
ett resonemang om vad de olika språken medierar.
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Det tyder på att eleverna tagit intryck av lärarnas betoning av att det inte har någonting med
fotografering att göra. Utifrån ett elevperspektiv visar excerpt 20-23 att Julia, Erika och Maja
uteslutande bokstaverar termen fotosyntes, förutom då Alice resonerade om det hade något med
fotografering att göra (yttrande 2, excerpt 20). Om vi betraktar Julias, Erikas och Majas bokstavering ser vi att dessa har skilda ansatser. Medan Maja och Erika bokstaverade termen i syfte att
fråga vad det betyder bokstaverade Julia snarare i ett resonemang om meningen i termen. Det är
också tänkbart att eleverna, i läroprocessen, väljer att i början bokstavera termen tills de själva är
trygga i innebörden innan de använder sig av tecknet [FOTO][b-SYNTES] men för att säkert
kunna påstå detta skulle det behövas excerpt från ett senare tillfälle då termen kommer upp igen.
Robin, som är med på samtliga lektioner om fotosyntes ovan, säger inget själv men när Lisa upprepar att man inte ska blanda ihop det med fotografering säger han med betoning att han vet det
(yttrande 62, excerpt 23).
Även om termen fotosyntes kan förstås som ett sammansatt ord, foto-syntes, är det lätt att
uppfatta det som ett enda ord speciellt om man inte mött termerna foto och syntes vid andra
sammanhang. ”Foto” kommer från grekiskans ”ljus” och ”syntes” betyder att ”sätta ihop”. Det är
med hjälp av fotoner (ljusvågor från solen) som syntes sker vilket innebär en kemisk process då
olika molekyler bryts isär och binds samman till andra molekyler. Dessa termer är problematiska
även för hörande elever med majoritetsspråket som sitt moderspråk och de skulle förmodligen
kunna göra liknande misstolkningar av termen fotosyntes. Missuppfattningen om att fotosyntes
har med fotografering att göra blir emellertid särskilt tydlig när termen översätts till tecken. Att
tecknet medierar en, i naturvetenskaplig mening, felaktig bild kan ses som ett språkligt problem,
men innebär samtidigt att det blir en semiotisk resurs i och med att representationen uppmärksammar ett problem. Om det som tecknet medierar rimmar illa med hur termen definieras utifrån
ett naturvetenskapligt perspektiv ger det en grund till ett resonemang på metanivå där termen på
svenska och på teckenspråk jämförs.
Även om det, som tidigare nämnts, är vanligt med tecken som utgår från ordlikheter i det
svenska språket reagerar lärarna i just detta fall. Det som tecknet för fotosyntes medierar avviker
alltså från hur termen beskrivs i naturvetenskapliga sammanhang på ett uppseendeväckande sätt.
Här gör dock ingen av lärarna kopplingen till foto (ljus) och syntes (sätta samman) utan fokus
var på det missvisande tecknet [FOTO] och vad termen fotosyntes egentligen innebär, det vill
säga själva processen. Situationen erbjuder alltså en möjlighet att på metanivå diskutera eventuella missförstånd, vilket både Lars och Lisa utnyttjar, men det är möjligt att ett resonemang kring
termens härledning hade kunnat bidra till en fördjupad förståelse för processen där strålningsenergi omvandlas till kemisk energi.
Medan läraren Lisa i yttrande 63, excerpt 23, beklagar att det för tillfället inte finns något
bättre tecken för termen tycks eleverna inte bry sig så mycket om det. De diskuterar däremot
gärna processen fotosyntes. Huruvida ett alternativt tecken för termen skulle skapas i framtiden
framgår inte i denna samling av exempel i 8.2.
Om alternativa tecken till ett begrepp
När ett tecken för en viss term saknas är det, som tidigare beskrivits, helt normalt att istället bokstavera termen. Bokstavering är alltså en naturlig del av teckenspråket men kan också ses som ett
lån från det svenska språket.
När Lars presenterar begreppet tröghet i excerpt 24 är det en för gruppen ny term som det
saknas ett tecken för. Lars bokstaverar således termen i yttrande 1 och innan han kommer längre
berättar Katrin vad hon tänker om tröghet (yttrande 6). Därefter följer en längre dialog mellan
deltagarna i gruppen som handlar om egna erfarenheter snarare än resonemang om naturvetenskaplig innebörd av tröghet. Det är först i excerpt 25 som vi kan se elever använda termen i sina
resonemang. Katrin (yttrande 12), Julia (yttrande 14) och Erika (yttrande 16) återger då olika
exempel från egna erfarenheter som de anser motsvarar innebörden av begreppet tröghet. Av
exemplen kan vi se att mycket handlar om den egna erfarenheten av hur det känns i kroppen när
något fordon rör sig, antingen rakt fram eller i kurvor. Ett par exempel fokuserar på den egna
kroppens rörelse, det ena om hur det är att springa, vända och springa åt det andra hållet. Det
andra exemplet är om hur konståkare svänger på isen. Ett exempel handlar istället om tivoligungorna och hur de höjer och sänker beroende på hastigheten på karusellen. Så långt handlar
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dialogen inte om kopplingar mellan begreppet tröghet i naturvetenskaplig mening och de exempel som eleverna återger.
Första tecknet på metadialog kring termen tröghet visar sig i yttrande 22, excerpt 26, då Lars
försöker återkoppla till elevernas lärobok där ett exempel på tröghet i form av hur man på en
buss påverkas av bussens acceleration och inbromsning. Lars inleder då med att nämna att tecken
saknas, och föreslår att gruppen först ska förstå innebörden innan de kan komma överens om ett
tecken. Turerna som följer handlar fortfarande om de egna erfarenheterna fast i form av hur det
känns i kroppen när den färdas i något fordon som accelererar eller bromsar. Först i yttrande 29,
excerpt 27, återgår Lars till termen tröghet och han anser uppenbarligen att gruppen har förstått
begreppet tillräckligt eftersom han nu föreslår ett par alternativa tecken (se teckenbilder i yttrandet). Dessa tecken medierar en mening i termer av tyngd eller gravitation respektive ”glida trögt”
eller ”hög friktion”. När Lars föreslår val av tecken visar det sig att eleverna är ambivalenta till
Lars alternativa förslag.
Både Erika och Katrin tycker att det sammansatta tecknet, [TRÖG][b-HET], fungerar mer än
väl (yttrande 30, 32 och 33, excerpt 27). Lars ifrågasätter i yttrande 31 valet av tecknet [TRÖG] i
det sammansatta tecknet vilket han menar står för trög i huvudet. Hans tveksamhet kan förstås i
förhållande till vilken innebörd det visuella teckenspråket medierar och tecknets kontextbundenhet. Skulle innebörden av termen trög handla om till exempel något som är tungrott, något tjockflytande eller något som kärvar, är motsträvigt och svårhanterligt visar sig teckenspråkets kontextbundenhet mycket tydligt. Ett dörrlås som kärvar kan till exempel uttryckas med avbildande
tecken hur det går till när man kämpar med nyckeln i låset. En trög byrålåda uttrycks visuellt
med hur det faktiskt går till när man tar tag i byrålådans knoppar och kämpar med att dra ut lådan. Men med förslaget att teckna termen tröghet med det sammansatta tecknet blir man alltså
hänvisad att relatera den naturvetenskapliga definitionen på termen med att vara slö, ett gap som
skulle uppfattas som alltför stort.
Trots Lars uppenbara tveksamhet ger han ingen tydlig argumentation till varför hans förslag
skulle vara bättre än elevernas. Möjligen kan man gå tillbaka till resonemanget om hur bilen glider ut ur kurvan för att se en koppling mellan detta och tecknet [TRÖGHET2] (se teckenbilder i
yttrande 29, excerpt 27), där kan man uppfatta Lars i yttrande 35, excerpt 27, ”…som att det går
trögt framåt…” som ett försök att argumentera för val av tecken. Han kommer tydligen inte
längre än så i sin argumentation och det är uppenbart att eleverna inte gjort denna koppling till
sin egen. Katrin säger i yttrande 36, excerpt 27, att det är av mindre betydelse vilket tecken man
använder eftersom de ändå förstår innebörden av termen, men går ändå med på att det kan uttryckas som [TRÖGHET2] (yttrande 38, excerpt 27). Robin leker i yttrande 34, excerpt 27, med
tecken. I hans alternativa förslag på tecken för tröghet kan man se att han anspelar på teckenliknelsen mellan [TRÖG] och [TRANSVESTIT]. Det visar att han, även om det är i skämtsam ton,
deltar i gruppens gemensamma resonemang kring teckenval för termen tröghet och inte skapar
något helt nytt diskussionsspår. Även om gruppen tycks ha antagit Lars teckenval, och inte reagerat när Lars använt sig av det tecknet i senare diskussion (mellan excerpt 27 och 28), så valde
Katrin att använda det sammansatta tecknet i yttrande 39, excerpt 28. Här förde Katrin en metadialog om att hon var medveten om det överenskomna tecknet men att hon väljer det sammansatta tecknet eftersom alla ändå kände till begreppet.
Sammanfattningsvis har vi sett hur innebörd hos ett naturvetenskapligt begrepp förhandlas
med förslag på tecken som kan beskriva innebörden. De olika förslagen fungerar mer eller
mindre bra, men den viktigaste funktionen med dialogen är diskussionen kring hur termen tröghet skulle kunna uttryckas på teckenspråk. Det som excerpten illustrerar är att de ger en grund
för att diskutera tecknets, eller snarare tecknens, bruksvärde för att beskriva begreppet tröghet i
fysikalisk mening. Olika språkliga representationer blir alltså en motor för att driva en dialog om
och utveckla naturvetenskaplig mening.
Medan gruppen tycks ha lätt för att gemensamt resonera kring egna erfarenheter som skulle
beskriva begreppet tröghet har de desto svårare att enas om ett tecken.
Avbildande tecken är en potentiell resurs som kan utgöra en starkt bidragande faktor till att
dialogen fortsätter. Förslag på olika exempel på tröghet beskrivs, förklaras eller jämförs till stora
delar genom avbildande tecken och deltagarna gör nya inlägg som bygger på andras tidigare yttranden. Det blir en märkbar skillnad i dialogen när försöken med att etablera ett fast tecken tar
vid. Det blir knappt några beskrivningar eller argumentationer, vare sig med avbildande tecken
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eller fasta tecken. När argumentationerna för föreslagna tecken stannar vid ”vi förstår ändå” och
vaga beskrivningar som ”det går trögt framåt” tappar dialogen styrfart och en nästan framtvingad
överenskommelse om ett fast tecken blir resultatet av dialogen. Därmed inte sagt att det vore
omöjligt, eller onödigt, med ett fast tecken. Detta visar enbart svårigheten med att ”uppfinna”
tecken. Än svårare är det om tecknet bör anspela på det naturvetenskapliga begreppet och dess
innebörd. Excerpten illustrerar också svårigheterna att hantera tvetydighet både på svenska och
på teckenspråk samt i relationen mellan språken. Den metadialog som skulle kunna utvecklas på
Lars initiativ kom av sig då argumenten uteblev.
Vare sig Lars eller eleverna argumenterar för sina förslag på tecken. Lars förslag tyder på att
han utgår från ett naturvetenskapligt perspektiv medan elevernas förslag utgår från ordliknelsen i
det svenska språket. Man skulle kunna efterlysa mer lärarauktoritet från Lars när han först öppnar för förslag på tecken men sedan väljer att fråga om gruppen kan enas om ett av hans egna
förslag. Eleverna skulle förmodligen behöva mer stöttning för att förstå den process som det innebär att skapa en koppling mellan naturvetenskaplig mening och ett lämpligt tecken. Det skulle
i så fall kunna ske i form av en metadialog som inte stannar vid att bestämma ett tecken, det vill
säga att enbart benämna termen, utan utvecklar dialogen till en nivå där tecknets potentiella mening jämförs med den naturvetenskapliga definitionen. Det skulle i sin tur kunna leda till en fördjupad förståelse för begreppet och dess innebörd.
Om teckenspråkig tvåspråkig metadialog i ett NO-klassrum
Exemplen som illustrerades i kapitlet visar en varierande grad av metadialog, från att benämna
något på båda språken till att resonera om innebörden av en term på båda språken. Huruvida
metadialogen leder till ökad användning av den naturvetenskapliga terminologin i resonemangen
är inte helt uppenbart.
I excerpt 19 kan vi se hur Lisa och eleverna kommer fram till de svenska termerna dubbeloch trippelbindning, men i yttrande 44 väljer Julia att använda avbildande tecken när hon frågar
om den ena bindningen bryts upp istället för att benämna bindningen som dubbel. Det förefaller
vara naturligare att resonera med avbildande tecken och med det teckenspråkiga resonemanget
som utgångspunkt kan anta att Julia har en god förståelse för den process som innebär att kolvätens bindningar bryts. Av elevernas engagemang att döma finns det en vilja att lära naturvetenskap på båda språken, och detta uppmuntras uppenbarligen genom att lärarna ibland använder sig
av strategin att bokstavera termer istället för att teckna eller ställer direkta frågor om vad termer
heter på svenska. Det tyder på att denna strategi är ett viktigt pedagogiskt verktyg i det tvåspråkiga klassrummet. Dock har det tidigare påpekats att enstaka termer inte utgör ett naturvetenskapligt språkbruk.
Således illustrerar exemplen att en tvärspråklig metadialog i naturvetenskapliga sammanhang
är betydelsefull för meningsskapandet men att det också finns en stor utvecklingspotential i detta
avseende.
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9 Diskussion

Det övergripande syftet med denna studie är att bidra med kunskap om den teckenspråkiga tvåspråkiga dialogen i ett NO-klassrum. Vilken roll har teckenspråk som potentiellt medierande
resurs när den används i en multimodal miljö med flera andra semiotiska resurser, och hur utnyttjas den av läraren som ett pedagogiskt verktyg? Resultat som svarar mot de preciserande
forskningsfrågorna (se s. 27) diskuteras i de fyra första avsnitten nedan. I det femte avsnittet diskuteras vilken användning vi kan ha av den kunskap som avhandlingen genererar. Där ges även
förslag på studier som bygger vidare på denna studie. Med några avslutande ord sammanfattas
avhandlingen i det sjätte och sista avsnittet.

9.1 Det gemensamma meningsskapandet i en komplex språklig situation
Att lära sig naturvetenskap har beskrivits som svårt för många elever (se t.ex. Edwards & Mercer, 2012; Lemke 1990; Ogborn et al., 1996). Att lära sig naturvetenskap innebär att lära sig se
omvärlden utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv och att använda ett naturvetenskapligt språkbruk. Lärandeprocessen har beskrivits som än mer mödosam för elever som lär sig ämnet på sitt
andraspråk (se t.ex. Hägerfelth, 2004; Lindberg, 2006; Nygård Larsson, 2011). Tidigare studier
har visat fördelarna med att flerspråkiga elever får använda alla sina språk i undervisningen och
att stöttning från lärarna ger eleverna goda möjligheter att utveckla sitt lärande (se t.ex. Gibbons,
2002; Haneda & Wells, 2010). Stöttning kan till exempel vara i form av växlingar mellan språken där varje språk betraktas som resurser i det gemensamma meningsskapandet. Translanguaging är ett begrepp som beskriver dynamiska och sömlösa språkväxlingar där deltagare i sociala
praktiker använder sig av hela sin språkliga repertoar av språk och olika modaliteter för att skapa
mening (se t.ex. Creese & Blackledge, 2011; Garcia, 2009; Garcia & Wei, 2014; Yoxsimer Paulsrud, 2014). Flera studier med en multimodal socialsemiotisk utgångspunkt har visat att en
förståelse för vilken betydelse de olika modaliteterna (tal, gester, illustrationer, modeller etc.)
tillsammans har för det gemensamma meningsskapandet är värdefull för utveckling av dialog
och undervisning (se t.ex. Ainsworth et al., 2011; Jewitt et al., 2001; Kress, 2009, 2010). Många
tidigare studier uppmärksammar dock att det fortfarande finns behov av kunskap om hur lärarna
bäst kan uppmuntra sina flerspråkiga elever att använda sina språkliga resurser i lärandet av naturvetenskap (se t.ex. Kamberelis & Wehunt, 2012; Nygård Larsson, 2011; Olander, 2010).
Denna avhandling använder ovanstående utgångspunkter för att studera döva och hörselskadade elevers lärande i naturvetenskap i ett teckenspråkigt tvåspråkigt klassrum. Få tidigare studier har fokuserat på klassrumsdialog i ett naturvetenskapligt klassrum där teckenspråk och skrivet språk utgör språkliga resurser. Förståelsen för hur lärarna bäst kan utveckla sin stöttning av
teckenspråkiga tvåspråkiga elever i det naturvetenskapliga lärandet behöver utgå från kunskap
om hur de olika språkliga resurserna utnyttjas i praktiken. En fråga som tidigare studier väckt är
om de språkväxlingar som sker i teckenspråkiga tvåspråkiga resonemang kan betraktas som
translanguaging även om det handlar om två skilda modaliteter med skilda funktioner. En annan
fråga som krävt mer omfattande empirisk grund är hur teckenspråk används i naturvetenskapligt
meningsskapande. Dessa utgångspunkter har lagt grunden för den första forskningsfrågan som
söker svar på vad som karaktäriserar den teckenspråkiga tvåspråkiga dialogen i ett NO-klassrum.
De excerpt som redovisas i resultatdelen visar en komplex språklig situation där inte bara
teckenspråk och svenska integreras och interagerar i det naturvetenskapliga klassrummet. Det
vardagliga språkbruket utmanas av det naturvetenskapliga, såväl på teckenspråk som på svenska.
Den teckenspråkiga tvåspråkiga, multimodala skolmiljön bidrar med många olika och varierande
potentiellt medierande resurser som kan komplettera varandra i det gemensamma meningsskapandet. Det illustreras till exempel i kapitel 5 då Lars introducerar begreppet lägesenergi (excerpt
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1, s. 37). Lägesenergi tecknas, bokstaveras och visualiseras i form av ett modifierat tecken (läge
som platå). Hur olika modaliteter kompletterar varandra illustreras även av Katrins resonemang
om vattnets kretslopp (excerpt 2, s. 39) där teckenspråk kompletterar den illustration som vanligen används i läroböckerna. De växlingar mellan olika språkliga och modala resurser i deltagarnas
resonemang som visas i resultatdelen sker glidande i samtalsflödet, och deltagarna använder
olika resurser beroende på vad som bäst stöder resonemangen. Det kan till exempel vara en definition, en term som bokstaveras på svenska eller beskrivs med avbildande tecken. Deltagarna
använder hela språkrepertoaren på ett integrerat sätt och kommunikationen kan således beskrivas
i termer av translanguaging.
Vi kan också se hur språkliga uttryck med tvetydig mening kan leda till förvirring eller missförstånd. När en elev frågar vad friktion betyder (excerpt 17, s. 86) svarar läraren med ett tecken
som skulle kunna tolkas betyda slita eller sliten. Konsekvensen blir att den fortsatta dialogen
handlar om hur bilens däck slits ned istället för lektionens planerade innehåll om energiomvandlingar.
Teckenspråkets, i synnerhet avbildande teckens, kontextbundenhet har en avgörande roll för
det naturvetenskapliga meningsskapandet. När elastisk energi diskuteras i form av hur en boll
respektive en sten studsar mot golvet/marken (kapitel 5, s. 36) fungerar den teckenspråkiga representationen som används när elastisk energi exemplifieras med en boll väl, men samma representation fungerar inte på samma sätt när exemplet är en sten. När det naturvetenskapliga begreppet ges en visuell och gestuell representation väcks följdfrågor som antingen rör stenens
eventuella elasticitet eller den exakta lokaliseringen av elastisk energi.
Komplexiteten blir också tydlig när det visuella teckenspråket illustrerar ett fenomen (som de
kemiska bindningarna i excerpt 6, s. 52) eller en entitet (som magnettågets konstruktion i avsnitt
6.3, s. 62) och deltagarna i gruppen har olika uppfattningar om hur det ”egentligen är”. Lärarens
syftesorienterade dialog mot naturvetenskapliga principer avbryts och tar en vändning där elever
(och lärare) diskuterar för att klara ut hur bindningar placeras eller hur tåget är konstruerat och
drivs. En konsekvens är att de syftesorienterade, naturvetenskapligt inriktade, dialogerna lätt
tappar styrfart när stickspåren blir för många.
Samtidigt som stickspåren kan betraktas som en tidstjuv från lektionsplaneringen kan de
olika semiotiska resurserna och vad de medierar, bidra till en levande dialog som lägger grunden
för att diskutera naturvetenskapligt innehåll och förklaringar till fenomen. En utmaning för lärarna är att ge tillräckligt utrymme för eleverna att resonera sig fram till beskrivningar av frågor
som de lyft som känns acceptabla men att också kunna utnyttja resonemangen för att föra tillbaka dialogen till det som var syftet med lektionen. Den klassrumsdialog som diskuteras ovan
kan ses som exempel på de växlingar mellan auktoritativ och dialogisk undervisning som Mortimer & Scott (2003) beskriver, men som får en något annan innebörd i teckenspråkiga tvåspråkiga klassrum.
NO-lärare i ett teckenspråkigt tvåspråkigt klassrum stöttar elevers lärande i naturvetenskap
inte bara genom att låta eleverna diskutera hur man tänker i naturvetenskapliga sammanhang i
förhållande till de vardagliga resonemangen. Läraren stöttar också genom att lyfta frågor om vad
de olika språken, teckenspråk och skriven svenska, medierar. Läraren behöver växla från ett dialogiskt till ett auktoritativt undervisningssätt i situationer då en naturvetenskaplig korrekthet
krävs på teckenspråk. Att utveckla en för naturvetenskapligt lärande positiv dialog kräver en
lärare som är medveten om den språkliga och multimodala dynamiken i klassrumsdialogen. Lars
och Robins diskussion om lägesenergi (excerpt 4, s. 43) är ett exempel på hur lärare och elev i
interaktion och med olika semiotiska resurser – avbildande tecken, bokstavering av term, pekningar och en fotboll – skapar mening kring naturvetenskapliga termer och begrepp. Robin ger
ett produktivt förslag på hur det exakta ögonblicket då omvandlingen till energiformen lägesenergi sker kan uttryckas med avbildande tecken. Robins val av vilka entiteter som representeras
(bollen och någon form av riktningsmärke) bygger på den fotboll som Lars just låtit studsa mot
golvet. Lars gör ett inlägg som stödjer Robins yttrande och lägger till att energiformen exakt när
bollen befinner sig högst upp kallas för lägesenergi. Ett annat exempel på stöttning är när eleverna missförstår Lars vid introduktionen av lägesenergi och han pratar om solens strålar ner mot
vattnet (excerpt 2, s. 39). När det visar sig att eleverna Alice, Erika och Maja fokuserar på ljuset
från solstrålarna och dess brytning vid vattnets yta istället för den värme som solstrålarna medför, gör Lars ett förtydligande och gör skillnad på vad han och eleverna pratar om. Han påpekar
114

att det eleverna pratar om hör till resonemang kring ljusets brytning i vattnet men att han istället
är ute efter vad som händer med vattnet sedan solstrålarna träffar det. Likadant är det då Katrin,
förmodligen inspirerad av tidigare yttrandena om hur vattnet värms upp och ångas upp, resonerar
om vattnets kretslopp vilket inte riktigt är det ämnesområde som Lars planerat för lektionen. Då
påpekar Lars att det Katrin pratar om är vattnets kretslopp och betonar att han pratar om energiomvandlingar.
Den teckenspråkiga tvåspråkiga dialogen i NO-klassrummet kan beskrivas utgöra en komplex situation med en högfrekvent språk- och modalitetsväxling. Den sömlösa växlingen mellan
både språk och modaliteter som illustreras i kapitel 5 svarar väl mot beskrivning av begreppet
translanguaging. Olika modaliteter kompletterar inte bara varandra utan utgör ofta inspiration till
val av avbildande tecken. Samtidigt som möjligheterna till kreativa resonemang genom avbildande tecken har visats vara stora är det också uppenbart att teckenspråkets kontextbundenhet
har betydelse för dialogen. Lärarnas roll i meningsskapandet är betydelsefull när de dels sömlöst
växlar mellan att teckna och bokstavera, dels stöttar eleverna genom att ge en kontext till deras
resonemang.
Sammanfattningsvis karaktäriseras dialogen i det teckenspråkiga tvåspråkiga NOklassrummet av både translanguaging, teckenspråkets kontextbundenhet samt avbildande tecken
som väsentliga faktorer för det gemensamma meningsskapandet.

9.2 Avbildande teckens roll i det naturvetenskapliga meningsskapandet
Tidigare studier har problematiserat det faktum att det saknas fasta tecken för naturvetenskapliga
termer (se t.ex. Lang et al., 2006). Studierna har dock inte uppmärksammat hur andra kategorier i
teckenspråk bidrar till det naturvetenskapliga meningsskapandet. Avbildande tecken utgör en
produktiv och icke-lexikal kategori i teckenspråk. Med avbildande tecken visualiseras och gestaltas både befintlighet, förflyttning, form och storlek (för närmare beskrivning se avsnitt 1.2, s.
3). Denna avhandling ställer frågan vilken potential avbildande tecken har för att driva dialogen
framåt i ett NO-klassrum.
Avbildande tecken visar sig i denna studie utgöra en kraftfull medierande resurs i det naturvetenskapliga gemensamma meningsskapandet. Med avbildande tecken kan naturvetenskapliga
fenomen och processer visualiseras och gestaltas som komplement till beskrivningar med hjälp
av olika artefakter som modeller, tabeller och illustrationer utöver metaforiska uttryck.
Hur en bensinmotor fungerar (avsnitt 6.2, s. 55) eller hur det magnetiska fältet får ett tåg att
sväva (avsnitt 6.3, s. 62) är två exempel där avbildande tecken spelar en avgörande roll för beskrivningar av fenomen och processer, och hur dialogen utvecklas i klassrummet. I samband med
samtalen om magnettågs form och funktion används avbildande tecknen som tydligt visar möjliga, och omöjliga, konstruktioner av tåget. De avbildande tecknen ger deltagarna, såväl lärare
som elever, möjlighet att resonera fram och tillbaka utifrån olika perspektiv.
När gruppen diskuterar organisk kemi och kolatomers bindningsmöjligheter används också
avbildande tecken (excerpt 19, s. 94) i resonemangen, och även här ser vi hur andra modaliteter
ger grund till hur det uttrycks med avbildande tecken. Alice beskriver med avbildande tecken i
yttrande 25 kolatomen som en slags kula med fyra stycken hål i vilket kan härledas till att gruppen tidigare fått jobba med modeller bestående av olika kulor och pinnar. Dessa representerar
olika atomer och bindningar. Kolatomen ”är” en kula med fyra stycken hål och hålen innebär att
kolatomen kan binda upp till fyra stycken atomer eller molekyler till sig.
En- eller tvådimensionella modaliteter som illustrationer blir både tredimensionella och rörliga genom den visuella och gestuella modaliteten teckenspråk. I excerpt 6, s. 52, visas hur strukturformeln för eten som illustreras på tavlan ”får liv” genom de avbildande tecknen som Lisa
använder när hon beskriver processen då den ena bindningen bryts och två nya väteatomer istället ”tas in” och binds. De avbildande tecknen har i dessa exempel en stor potential för att komplettera beskrivningar i skrift eller som modeller.
Resultat från tidigare studier har lett till förslag om databaser med en förteckning över fasta
tecken på naturvetenskapliga termer som stöd för lärarna i sin undervisning. Med utgångspunkt
från resultaten i denna studie finns det skäl att varna för en övertro på en förteckning över fasta
tecken som ett pedagogiskt verktyg.
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Fasta tecken som kan vara illustrativa och ofta motiveras av objektets utseende och form,
hamnar ofta i periferin i dialogen i denna studie. Man kommer inte överens om ett fast tecken för
tröghet, använder olika varianter för hur en magnet tecknas och även för termerna tändstift och
atmosfär används olika fasta tecken utan ifrågasättanden eller diskussion om olikheter i representationer. Flera elever ifrågasätter Lars förslag på ett fast tecken för begreppet tröghet (excerpt 27,
s. 105) och dialogen i excerptet visar tveksamhet över etableringen av ett fast tecken. Gruppen
kan inte heller enas om vilket fast tecken de skall använda i den fortsatta diskussionen. Erika och
Katrin argumenterar för ett sammansatt tecken eftersom de ”ändå förstår innebörden” och läraren
Lars lyckas inte argumentera för en teckenvariant som bäst skulle kunna representera den naturvetenskapliga definitionen av begreppet.
Däremot spelar avbildande tecken en avgörande roll i resonemangen om hur man kan förstå
tröghet med människor på en buss i rörelse som exempel. Kropparna lutas i kurvor, de hamnar
på efterkälken när bussen accelererar och ”kommer förbi” när den stannar. Avbildande tecken
leder alltså ofta till en diskussion som för dialogen vidare i en gemensam förhandling om mening. Min tolkning är att de avbildande tecknen har en avsevärd potential för naturvetenskapligt
meningsskapande med avseende på hur fenomen och processer beskrivs och illustreras.
Med ovanstående resonemang om den språkliga och multimodala komplexiteten i NOklassrummet kan avbildande tecken betraktas som en viktig pusselbit i lärandet där andra pusselbitar bidrar till lärande på svenska. Translanguaging har visats kunna utgöra den pusselbiten,
vilket diskuteras i avsnitt 9.3 nedan.

9.3 Betydelsen av translanguaging i ett teckenspråkigt tvåspråkigt NOklassrum
Studier som problematiserar flerspråkigas lärande i naturvetenskap där de lär sig ämnet på ett
annat språk än det de använder i hemmet visar att en dialogisk undervisning med tydlig språklig
stöttning har betydelse för lärandet (se t.ex. Haneda & Wells, 2010). Eleverna kan till exempel
behöva stöd i att utveckla sitt resonemang i ämnet på undervisningsspråket (se t.ex. Hägerfelth,
2004; Nygård Larsson, 2011) eller de kan ges möjlighet till att utnyttja alla tillgängliga språk i
lärandet (se t.ex. Ash, 2004; Yoxsimer Paulsrud, 2014) vilket således innebär språkväxlingar i
dialogen. Det har dock uppmärksammats att mer empiri behövs för att utforska språkväxlingar i
undervisningen där flerspråkiga uppmuntras att utveckla resonemang genom olika språk.
Translanguaging beskriver ett språkbruk som kännetecknar flerspråkigas fria och dynamiska
rörlighet mellan olika språk där de utifrån sammanhang, syfte och sinnesstämning väljer de uttryck som bäst bidrar till aktuella kommunikativa behov och resonemang (se t.ex. Garcia & Wei,
2014). En bred språkrepertoar möjliggör en kreativ användning av resurserna men även ett kritiskt förhållningssätt till de olika språkens potentiella mening i resonemangen och hur de stöder
aktuellt resonemang vilket bidrar till en dynamik i dialogen (Wei, 2011).
Medan begreppet translanguaging företrädesvis använts som beskrivning på språkväxlingar med
betoning på flerspråkigas fria, sömlösa och dynamiska användning av hela sin språkliga kompetens har vissa forskare också använt det som beskrivning av mer syftesorienterande språkväxlingar som pedagogiskt verktyg i undervisning med flerspråkiga elever (se t.ex. Baker, 2011;
Creese & Blackledge, 2010; Yoxsimer Paulsrud, 2014). Då är begreppet ofta kopplat till hur lärarna genom dialog stöttar eleverna språkligt vilket kan uttrycka sig i form av utnyttjande av
olika språkliga resurser i läroprocessen. Gemensamt för nämnda studier är att de uppmärksammar behovet av mer kunskap kring hur translanguaging kan bidra till vår förståelse för flerspråkigas språkliga läroprocess i olika ämnen och hur språkväxlingar kan användas som ett pedagogiskt verktyg.
I samband med att den första forskningsfrågan i denna studie om vad som karaktäriserar ett
teckenspråkigt tvåspråkig NO-klassrum diskuterades, konstaterades det bland annat att translanguaging i termer av steglösa språkväxlingar i form av handbokstavering, fasta tecken och avbildande tecken i resonemangen utgör en stor och viktig del av den komplexa språksituationen i
det klassrum som här studerats. Deltagarna använder en bred språklig repertoar i sina resonemang vilket har visats bidra till en framåtriktad dialog. Bokstavering av vissa termer, vilket be116

traktas som lån från det svenska språket, är naturligt förekommande i den teckenspråkiga kommunikationen. Studier har visat att döva och hörselskadade barns skriv- och läsförmåga utvecklas positivt vid användning av handbokstavering (Roos, 2010, 2013, 2014).
Dock behövs mer kunskap om vad detta innebär för det naturvetenskapliga meningsskapandet på teckenspråk i en tvåspråkig miljö, där det naturvetenskapliga språkbruket i princip är baserat på det svenska språket. Baserat på ovanstående resonemang har denna studie således ställt
frågor om vad som karaktäriserar den språkväxling som kan iakttas i samband med meningsskapande i naturvetenskap i ett teckenspråkigt tvåspråkigt klassrum samt i vilken utsträckning
och på vilket sätt den bidrar till att främja den teckenspråkiga tvåspråkiga dialogen i ett NOklassrum.
I resultatdelen kunde vi se både spontana, funktionella och pedagogiska språkväxlingar och
skillnaderna mellan dessa är flytande. Handbokstaveringen av termer är ett exempel på den
oskarpa uppdelningen på olika former av språkväxlingar. Ibland bokstaverar lärare eller elever
termer trots att det finns fasta tecken för dessa. Bokstaveringen kan betraktas som något spontant
utan synbara syften men bidrar också till en redundans som kan gynna förståelsen för elever som
är beroende av ett andraspråk för sitt lärande. Det innebär att man både tecknar och bokstaverar
en term som till exempel då Lars introducerade begreppet lägesenergi (excerpt 1, s. 37).
Bokstavering kan också ha en förtydligande funktion för att undvika risken för missförstånd
till följd av flertydighet till exempel som när Filip och Lisa bokstaverar tecknet för maskin, som
har samma manuella tecken som fabrik (excerpt 16, s. 84). När så Maja gör ett yttrande efter
dem och säger fabrik, inte maskin, bokstaverar hon direkt efter tecknet för att klargöra detta.
Denna växling över till bokstavering av termer i resonemangen, är en resurs som bidrar till att
flertydiga tecken kan disambigueras.
Lärare kan också växla till att bokstavera termer för att kontrollera elevers kunskaper eller
för att få en uppfattning om hur de resonerar. Det är till exempel uppenbart att Lisa undviker att
teckna termen atmosfär (excerpt 15, s. 80) i syfte att kontrollera om eleverna känner till termen
och dess innebörd. Lars gör något liknande när begreppet fotosyntes skulle presenteras (excerpt
20, s. 97). Däremot är det uppenbart att Lars i excerpt 21, s. 98, väljer att bokstavera termen fotosyntes och avvaktar med att använda tecknet tills eleverna verkar ha förstått termens innebörd.
Tecknet riskerar annars att förstärka en potentiell missuppfattning om att termen har något med
fotografering att göra vilket han upptäcker när han repeterar med eleverna och tecknar termen.
Medan lärarna växlar till att bokstavera termer istället för att teckna som en pedagogisk strategi för att kontrollera elevers kunskap om termernas innebörd är det lite annorlunda när det gäller det omvända. Det vill säga när elevernas kunskap om vad en term heter på svenska kontrolleras. I excerpt 19, s. 94, frågar Lisa eleverna vad ”två streck” heter på svenska och då innebär det
att eleverna behöver bokstavera termen. Som Lisa säger i excerptet är det ”bekvämt” att teckna
”två streck” men att man också skulle kunna termen på svenska. Det är med andra ord lätt att
gömma sig bakom tecknen vilket underminerar målsättningen med att eleverna ska kunna ämnet
på båda språken.
Exemplet visar en pedagogisk möjlighet att genom språkväxling avslöja och reda ut eventuella missuppfattningar (jfr Baker, 2011, s. 289). Språkväxlingar av detta slag kan sägas vara känselspröt som används för att ringa in eventuella avvikelser eller andra tveksamheter i dialogen.
Det är tydligt att Lisa kommer underfund med problemet när eleverna inte direkt kan svara på
frågan vad ”två streck” heter på svenska. Den dialog som följer efter detta ”avslöjande” kan snarare beskrivas som metadialog vilket diskuteras vidare i 9.4. Gränsen mellan translanguaging
som pedagogiskt verktyg och metadialog är hårfin och övergångarna mellan dessa typer av
språkväxling är som framgår av dessa exempel flytande.
Det framgår också av excerpt 14, s. 77 där samma typ av språkväxling förekommer när text
på svenska läses upp och meningarna tecknas ord för ord i syfte att senare koppla det till översättningen till teckenspråk. Lisa visar här prov på en betydande stor språkkänsla när hon läser
meningen ”Kol – något att bygga vidare på” högt på teckenspråk, och på så sätt där det blir en
beskrivande uttryck hur meningen kan läsas. Då växlas det inte bara mellan teckenspråk och
svenska utan även mellan modaliteterna svensk text på tavlan och teckenspråk. Den rörlighet
med vilken Lisa växlar mellan pekningar på texten på tavlan, ”tecknad svenska”, vilket innebär
att tecknen anpassas i enlighet med det svenska språket ord för ord, bokstavering, tecken och
avbildande tecken kan ses som en typ av pedagogisk translanguaging då båda språken tillåts inte117

ragera i dialogen i syfte att stärka och stötta lärandet för teckenspråkiga tvåspråkiga elever och
utveckla ett naturvetenskapligt språkbruk på svenska såväl som på teckenspråk. Denna typ av
språkväxlingar förutsätter dock en hög språklig medvetenhet hos lärarna.
Föreliggande studie fokuserar på den teckenspråkiga dialogen och någon bedömning av naturvetenskapligt lärande på svenska görs alltså inte här. Förutsättningarna för att dessa elever
utvecklar en god förtrogenhet med svenskt naturvetenskapligt språkbruk borde dock vara goda
mot bakgrund av de rika inslag av språkväxlingar som observerats i den teckenspråkiga dialogen
i denna studie såväl i den spontana dialogen mellan elever och lärare i klassrummet som i form
av pedagogiskt verktyg för läraren. Potentiella utvecklingsområden med avseende på translanguaging som pedagogiskt verktyg diskuteras i 9.5.

9.4 Metadialog som drivande faktor i naturvetenskapligt resonemang
Att lära sig naturvetenskap innebär att lära sig naturvetenskapligt språkbruk vilket flera studier
påpekat (se t.ex. Aikenhead, 1996; Lemke, 1990; Sutton, 1992). Dessa studier framhåller också
vikten av att explicit stötta elever för att hjälpa dem förstå naturvetenskapligt språk och naturvetenskapliga resonemang. Det handlar då om en stöttning med resonemang på metanivå där olika
språk och språkbruks olika potentiella mening diskuteras. Nämnda studier behandlar stöttning
där skillnaderna mellan ett vardagligt och ett naturvetenskapligt språkbruk förklaras för elever
som lär sig på sitt moderspråk som också är ett majoritetsspråk.
Dock menar till exempel Nygård Larsson (2011) att flerspråkiga som lär sig på sitt andraspråk behöver en mer direkt stöttning i ämnesspråket. Även om studier visar en naturlig språkutveckling där flera språk används i interaktion med andra (se t.ex. Blackledge & Creese, 2010b;
Cummins, 2001, 2009, 2014; Garcia & Sylvan, 2011) kan det ibland uppstå situationer då det
behövs resonemang som explicit behandlar vad de olika språken medierar.
Den sista forskningsfrågan för denna studie söker svar på hur en tvärspråklig dialog på metanivå utnyttjas i ett teckenspråkigt tvåspråkigt NO-klassrum för att utveckla resonemangen mot
lärande i naturvetenskap.
I resultatdelen illustreras flera exempel på diskussioner kring olika språkliga representationer
och vad dessa medierar. Språkväxlingarna i den teckenspråkiga tvåspråkiga dialogen har som
framgår av ovanstående beskrivits som translanguaging, det vill säga dynamiska och sömlösa.
Men ibland förekommer också språkväxlingar i metadialoger om språk som initieras då dialogen
tycks stanna av eller när lärare/elever misstänker en risk för att eleverna missuppfattat ämnesinnehåll (jfr avsnitt 9.3). Som tidigare påpekats kan det vara svårt att dra en skarp gräns mellan
språkväxlingar i form av translanguaging och metadialog. Möjligen kan Lisas fråga till eleverna
om vad ”två streck” heter på svenska placeras i en slags gråzon då elevernas respons blir avgörande om dialogen skulle fortsätta i linje med resonemangen kring mättade och omättade kolväten eller om den skulle stanna av och istället riktas mot benämningen av termen både på svenska
och på teckenspråk. I detta fall blir det senare alternativet aktuellt.
Den tvärspråkliga metadialog som följer handlar dels om termens benämning på svenska,
dels om fördelen med att teckna ”två streck” respektive ”tre streck”. Andra tvärspråkliga metadialoger i kapitlet handlar om det ”felaktiga” tecknet för fotosyntes (avsnitt 8.2, s. 96) och att
”skapa” ett tecken för begreppet tröghet (avnsitt 8.3, s. 101).
I vissa fall resonerar man om vad de olika språken eller de olika modaliteterna medierar i
förhållande till ett vardagligt och ett naturvetenskapligt språkbruk. När Lisa nämner att det är
”bekvämt” att teckna ”två streck” i förhållande till termen på svenska samtidigt som hon också
säger att det är viktigt att kunna termen på svenska signalerar hon vikten av ett teckenspråkigt
tvåspråkigt lärande i naturvetenskap. Det avbildande tecknet utgör ett visuellt bidrag för förståelsen av fenomenet med dubbelbindning samtidigt som kunskap om termen på svenska har betydelse när fenomenet skall beskrivas på skriven svenska. I andra fall kan dialogen handla om hur
naturvetenskapliga begrepp definieras och hur definitionen förhåller sig till vad det visuella,
gestuella teckenspråket medierar. Ett exempel på en sådan dialog är när termen fotosyntes introduceras. Fotosyntes är en syntes av energirika kemiska föreningar i gröna växter under inverkan
av ljus. Både Lars och Lisa verkar ha erfarenhet av att eleverna missuppfattar termen som att ha
något med fotograferingen att göra, eftersom de tidigt problematiserar termen och det miss118

visande tecknet. Bokstaveringen kan här ses som att man förtydligar att det är termen och fenomenet fotosyntes man talar om. Eleverna verkar ta intryck av lärarna om att det inte rör sig om
fotografering eftersom ingen av dem tecknar utan i stället bokstaverar termen. Dock utvecklar
ingen av lärarna metadialogen vidare och härleder termen. Resonemanget handlar snarare om
ordliknelsen, det missvisande tecknet och vad termen egentligen innebär, det vill säga processen
då energi från solen omvandlas till kemisk energi. Det kan diskuteras om en härledning av termens innebörd på svenska skulle leda till en fördjupad förståelse för begreppet men med hänvisning till bland andra Ogborn et.al (1996) och Suttons (1992) resonemang om betydelsen av att
klargöra innebörden av naturvetenskapliga begrepp och metaforer argumenterar jag för att den
möjligheten åtminstone skulle ha ökat.
En tvärspråklig metadialog innebär bland annat att lärarna uppmärksammar de språkliga
mönstren som är vanligt förekommande i en specifik social praktik som naturvetenskap. Genom
att till exempel härleda termen fotosyntes som ”sammansättning av ljus” öppnar det inte bara till
möjligheten att förstå innebörden utan även till möjligheten att se mönstret i det naturvetenskapliga språkbruket, alltså att naturvetenskapligt språk till stor del baseras på lån av begrepp från
andra sammanhang eller av metaforer i syfte att beskriva naturvetenskapliga fenomen (jämför
Laursen (2006) och Lemke (1990) och deras resonemang kring tematiskt mönster vilket diskuteras vidare i 9.5).
Metadialogen kring begreppet tröghet är ett annat exempel på en dialog som hade kunnat utvecklas till en djupare förståelse för vad begreppet står för. Lars uppmärksammar att det inte
finns ett fast tecken för termen, men han föreslår samtidigt att gruppen ska skapa gemensam mening för begreppet innan de eventuellt enas om ett tecken. Med detta signalerar Lars således att
en förståelse för att begreppet har betydelse för att kunna utveckla ett fast tecken. Efter en längre
dialog om de egna erfarenheterna försöker de enas om ett fast tecken, men dialogen stannar av
där. Det innebär alltså att gruppen förvisso talar om att ett tecken för termen saknas, men att
metadialogen hade kunnat fördjupas om de gått till nästa nivå och utvecklat sina argument för de
olika förslagen som kommer upp. Lars och Katrin ger några vaga argument för teckenval som
Katrins ”vi förstår ändå” om det sammansatta tecknet [SLÖ][b-HET] vilket Lars ställer sig tveksam till och påpekar liknelsen med ”att vara trög”. Det resonemanget skulle kunna jämföras med
Lars senare yttrande där han påbörjar sin argumentation för tecknet [TRÖGHET2], men blir avbruten (se teckenbilder i yttrande 35, excerpt 27, s. 105). Där gör han kopplingen mellan tecknet
och ”det går trögt framåt” men utvecklar inte resonemanget vidare. Med begreppet stöttning som
utgångspunkt argumenterar jag för att även lärarna behöver stöttning i hur de i sin tur skulle
kunna stötta sina flerspråkiga elever med avseende på metadialog med resonemang om eller argument för hur termer kan härledas och vad de medierar. Stöttningen till lärarna skulle kunna
utvecklas i till exempel lärarutbildningen.
Resultatet visar också att lärare med en hög teckenspråkig tvåspråkig kompetens möjliggör
en dialogisk undervisning, där eleverna får använda och utveckla sina resonemang. Det jämförande perspektivet på terminologin kan likställas med en kontrastiv språkundervisning (Skolöverstyrelsen, 1991; Svartholm, 1990; Yoxsimer Paulsrud, 2014). Både translanguaging och tvärspråklig dialog på metanivå har alltså viktiga funktioner i den teckenspråkiga tvåspråkiga dialogen i ett NO-klassrum. Vid en del tillfällen uppstår behov av att övergå från en dialog med implicita och sömlösa språkväxlingar i form av translanguaging till en tvärspråklig dialog på
metanivå där de olika språkens potentiella mening explicitgörs. Det kan vara svenska, teckenspråk eller ett naturvetenskapligt språkbruk som utgör den utlösande faktorn där dialogen tycks
stanna av eller riskera att ta en riktning som inte hör ihop med det planerade innehållet för lektionen. Metadialogen om språkliga representationer och relationer mellan teckenspråk och
svenska kan beskrivas som en pedagogisk stödstruktur. Genom att lärarna för tvärspråkliga resonemang på metanivå signalerar de samtidigt till eleverna att båda språken hela tiden är närvarande, att det svenska språket också utgör en betydande del i den teckenspråkiga dialogen.
Dock behöver det diskuteras vad ett naturvetenskapligt meningsskapande egentligen innebär,
speciellt i en flerspråkig miljö. Resonemangen kring de egna erfarenheterna om tröghet är nyansrika på teckenspråk och skapar ett tematiskt mönster där kroppar påverkas av kurvor, accelerationer eller cirkulerande rörelser. På naturvetenskaplig svenska skulle exemplen kunna formuleras
”massan som fortsätter i en likformig och rätlinjig rörelse”, ”centrifugalkraft” eller ”centripetalkraft” men kopplingarna mellan teckenspråk och dessa naturvetenskapliga termer lyser med sin
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frånvaro vilket det ofta gör även i de andra exemplen i resultatdelen. Detta diskuteras vidare i
9.5.

9.5 Utvecklingsmöjligheter med utgångspunkt från resultat i föreliggande
studie
Resultatdelen illustrerar ett teckenspråkigt tvåspråkigt NO-klassrum som en flerspråkig och multimodal komplex miljö där avbildande tecken, translanguaging och tvärspråklig dialog på metanivå visar sig ha viktiga funktioner i det gemensamma meningsskapandet i relation till de forskningsfrågor som ställs i denna avhandling. Analys av det empiriska materialet har också uppmärksammat några möjliga utvecklingsområden vilka diskuteras i det här avsnittet.
Naturvetenskapligt meningsskapande
Denna studie illustrerar inte hur elever snabbt och problemfritt accepterar, och använder, naturvetenskapliga begrepp och förklaringsmodeller. I stället beskrivs en tämligen mödosam process
där lärare och elever använder olika modaliteter och hela sin språkliga repertoar för att behandla
naturvetenskaplig mening. Jag argumenterar för att den språkliga interaktionen, där svenska och
teckenspråk interagerar och integreras, är en nödvändig process för att dessa teckenspråkiga tvåspråkiga elever ska kunna fördjupa sin förståelse för naturvetenskapliga termer, fenomen och
processer. Elevernas förstaspråk, teckenspråk, är den medierande resurs som ger förutsättningar
för att eleverna ska kunna förstå och använda svenska termer för att utveckla mening om naturvetenskapliga fenomen. Således utgör båda språken viktiga komplement i det naturvetenskapliga
lärandet.
Samtidigt är det, enligt min mening, möjligt att förstå naturvetenskap på ett enda språk som
till exempel teckenspråk. Hörande enspråkiga lär sig ju faktiskt naturvetenskap. Skillnaden är att
teckenspråk är ett minoritetsspråk och att underlaget för att utveckla en naturvetenskaplig språkgemenskap på teckenspråkig grund är begränsat (jfr social praktik, Lave & Wenger, 1991). Majoritetsspråket, det vill säga det svenska språket, är därför ett viktigt komplement för det naturvetenskapliga meningsskapandet. I kapitel 2 presenterades ett antal studier som visar på vad en
gedigen kunskap om naturvetenskaplig mening på majoritetsspråk innebär (se t.ex. Jaipal, 2002;
Lemke, 1990; Lindberg, 2006; Ogborn et al., 1996; Solomon, 1992; Sutton, 1992). Att förstå
naturvetenskap innebär inte bara att förstå definitioner av enstaka naturvetenskapliga termer,
som impedans eller organeller, utan även hur man kommunicerar naturvetenskap med dessa termer och genom metaforer samt reflekterar över hur språket struktureras. Till exempel skapas inte
olika energiformer utan de omvandlas från den ena formen till den andra eller att olika kolväten
används (istället för vi använder) i olika områden som till exempel propan och butan i gasol.
Samtidigt som naturvetenskapligt språkbruk har beskrivits som informationstätt och opersonligt
utgör det ett viktigt underlag för en fördjupad förståelse för det naturvetenskapliga perspektivet
på omvärlden. För att eleverna ska kunna nå en sådan förståelse krävs det dock någon som kan
bjuda in elever och guida dem runt i den naturvetenskapliga sociala praktiken (jfr Aikenhead,
1996). Man kan då ställa frågan om vad respektive språk bidrar med i det naturvetenskapliga
meningsskapandet i denna studie.
Teckenspråk, särskilt avbildande tecken, har visat sig ha stor potential i de dialoger som presenteras för att illustrera och visualisera fenomen och processer. Energiomvandlingar från strålningsenergi till lägesenergi illustreras med en lång kedja av visuella och gestuella representationer. Funktionen i en bensinmotor visualiseras utan stöd av några andra modaliteter. Teckenspråk, och avbildande tecken, visar sig emellertid också kunna innebära problem. De teckenspråkiga representationerna ställer krav på att fenomen och processer beskrivs på ett korrekt och
konkret sätt som ”fungerar”, vilket kan leda till långa dialoger om lämpliga uttryckssätt i förhållande till funktion. Dessa dialoger kan ses som tidstjuvar från det naturvetenskapliga innehåll
som är syftet med lektionerna. Tecknet för friktion gav upphov till en diskussion kring bildäckens slitage istället för spillvärme som utgjorde det aktuella lektionsinnehållet. Hur ett magnettåg
är konstruerat och fungerar drog dialogen bort från resonemang om tågens verkningsgrad och
den spillvärme de generar.
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Teckenspråk kan alltså å ena sidan ses som en medierande resurs med stor potential för att
utveckla mening, medan de långa dialogerna å andra sidan kan ses som urspårningar i förhållande till ett naturvetenskapligt ämnesinnehåll. Jag argumenterar dock för att dessa långa meningsutbyten som illustreras i excerpten är nödvändiga för att skapa en grund för att eleverna ska
gå vidare mot naturvetenskapliga förklaringar. Däremot ger resultatredovisningen grund till diskussion om hur dessa omvägar skulle kunna utnyttjas bättre för meningsskapandet i undervisningen. Det skulle till exempel kunna vara i form av resonemang kring just dessa omvägar, var
man befinner sig i dialogen och hur den hör ihop med lektionens innehåll. Då handlar det för
läraren om att hitta en balans mellan det dialogiska och det auktoritativa undervisningssättet
(Mortimer & Scott, 2003; Scott et al., 2006).
Denna studie har visat att både translanguaging och tvärspråklig dialog på metanivå har viktiga funktioner i det teckenspråkiga meningsskapandet i ett tvåspråkigt NO-klassrum. Genom
språkväxlingar av olika slag, steglöst såväl som kontrastivt, utmanas förståelsen av mening i respektive språk. Det tecknas i samband med läsning av texter på tavlan, det bokstaveras i samband med introduceringar av nya termer, och potentiella missuppfattningar av termers innebörd
på grund av ordliknelser diskuteras. Denna studie fokuserar på hur den teckenspråkiga dialogen
bidrar till det teckenspråkiga tvåspråkiga meningsskapandet i naturvetenskap men en viktig fråga
är också hur det svenska språket, huvudsakligen i skriven form för döva och hörselskadade som
har teckenspråk som sitt förstaspråk, kommer in i en meningsskapande process.
Vikten av att lärarna ledsagar sina elever in i den naturvetenskapliga sociala praktiken vilket
inkluderar ett naturvetenskapligt språkbruk har betonats i tidigare forskning (se t.ex. Aikenhead,
1996; Sutton, 1992) och i denna studie har både translanguaging och kontrastiv språkväxling
visat sig spela en viktig roll för att synliggöra naturvetenskapliga termer på svenska i direkt anslutning till aktuellt resonemang på teckenspråk. Dessa interfolieringar, som tillfälliga bokstaveringar av svenska termer eller ”högläsning” av texter på svenska, utgör således ett viktigt stöd för
utvecklingen av det naturvetenskapliga språkbruket på skriven svenska.
Detta illustreras i resultatdelen med några exempel på språkväxlingar där naturvetenskapliga
termer på svenska används, antingen genom att de bokstaveras (t.ex. fotosyntes, atmosfär och
destillation) eller genom att nästan hela meningar tecknas på svenska ord för ord (”Kol – något
att bygga vidare på”). Dock skulle exemplen kunna vara långt fler. Deltagarna visar på språklig
kreativitet, framför allt i samband med att de använder avbildande tecken. Termer på naturvetenskaplig svenska utnyttjas dock sällan vid dessa tillfällen. ”Repellering” hade till exempel kunnat
nämnas i samband med magnetfältet som gör att tåget svävar, och ”massa” istället för ”kroppar”
hade kunnat uppmärksammas i resonemangen kring begreppet tröghet. Lärarna hade också kunnat formulera uttryck som ”likformig och rätlinjig rörelse” i beskrivningen av en kropps (eller en
massas) rörelsebana när den accelerande kraften ändrar riktning när man till vardags kan säga att
ens kropp ”vill” fortsätta framåt när bilen svänger i en kurva.
Lärarna måste ha en mycket god språklig kompetens för att kunna välja språkliga uttryck
som illustrerar fenomen, alternativt bjuder in elever till produktiv dialog. De måste också kunna
förstå elevernas språkanvändning för att tolka till exempel vad avbildande tecken illustrerar eller
förstå när bokstavering kan användas och vara en mer kraftfull språklig resurs i dialogen. Den
språkliga kompetensen måste dock också relateras till naturvetenskapligt ämnesinnehåll. Läraren
måste ha djupa kunskaper i naturvetenskap för att kunna välja lämpliga språkliga uttrycksformer
som på bästa möjliga sätt illustrerar vad termen betyder eller hur fenomenet i fråga kan förstås i
naturvetenskaplig mening. Lärarna ska också kunna upptäcka elevers eventuella missuppfattningar i den språkliga medieringen och inte minst, ha en stor didaktisk kompetens för att avgöra
lämplig strategi för att till exempel lyfta en dialogisk interaktion mellan eleverna till en mer auktoritativ ansats, avgöra när termer ska bokstaveras eller när det är rimligare att föreslå tecken,
eller att lyfta metaspråkliga frågor som kan underlätta naturvetenskapligt meningsskapande.
Med hänsyn till att lärarna måste hantera en stor mängd naturvetenskapligt stoff som skall läras ut på en begränsad tid är det orimligt att föreslå att de skall tillvarata vartenda tillfälle att ta
naturvetenskapliga termer på svenska i bruk. Det skulle vara tidsödande att hela tiden klämma in
ett naturvetenskapligt språkbruk i dialogen och lektionerna riskerar därmed att bli alltför omständliga. Inte desto mindre är det värt att fundera över effektiviteten att mer strategiskt utnyttja
språkväxlingar i dialogen på längre sikt utan att för den skull bromsa upp samtalsflödet. Det
finns mycket att vinna på en större språkmedvetenhet i alla för gruppen gemensamma språk, i
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detta fall teckenspråk och svenska. Även om det kan upplevas som att stickspåren där mening i
respektive språk diskuteras på metanivå tar tid från lektionen i anspråk på kort sikt är fördelarna
desto större i ett längre perspektiv (jfr långt samtal, Mercer, 2000). Den pedagogiska språkliga
strategin behöver således byggas på ett längre tidsperspektiv och inkludera olika områden inom
naturvetenskap så att ett tematiskt mönster synliggörs.
Användningen av termen friktion skulle till exempel kunna jämföras i samband med resonemang vid de olika tillfällena. I ett magnetfält glider tåget friktionsfritt och desto mindre spillvärme alstras jämfört med hur bildäck som på grund av friktion rullas och blir varma. Hur
hänger det ihop att det blir tyngre att dra en pulka med en tung passagerare när underlaget
(snön/isen) sägs ha låg friktion?
Studiens relevans för andra områden
Denna studie handlar enbart om naturvetenskaplig undervisning. Rimligen har de resultat som
redovisats också bäring för undervisning i andra ämnen för teckenspråkiga tvåspråkiga elever.
Precis som för naturvetenskap utgör ämne och språk en tätt sammanflätad enhet för andra skolämnen som till exempel matematik och SO-ämnen, alltså för andra sociala praktiker med specifika språkbruk. I matematiken handlar det inte bara om att addera och dividera utan även om
resonemang kring matematiska satser som till exempel Pythagoras sats där summan av kvadraten
på de två mindre sidorna i en rätvinklig triangel (kateterna) är lika med kvadraten på den längsta
sidan (hypotenusan). Även i detta sammanhang krävs alltså en undervisning som leder till en
förståelse av mer än enskilda termer och begrepp, och i en teckenspråkig tvåspråkig undervisning innebär det även här ett behov av att växla mellan språken. I beskrivningen av Pythagoras
sats skulle förmodligen avbildande tecken utgöra en av hörnstenarna. SO-ämnena rymmer fyra
olika områden: historia, religion, samhällskunskap och geografi och vart och ett av dessa områden utgör egna sociala praktiker. Innebörden av den övergripande termen religion är en specifik
tro som delas med andra. Det finns många olika religioner över hela världen, stora som små, till
exempel islam, kristendom, judendom, rastafari eller scientologi. På teckenspråk uttrycks termen
religion på så sätt att båda ”Flata handen” pressas med handflatorna mot varandra och med fingrarna uppåt, som när man inom vissa religioner ber. Tecknet utförs med små rörelser fram och
tillbaka ett par gånger. Tecknet skulle kunna sägas representera hur man inom vissa religioner,
men inte alla, ber. Det skulle alltså kunna utgöra grund för ett resonemang på metanivå som
uppmärksammar termens innebörd och vad tecknet medierar i termer av hur man tillber sin gud
inom olika religioner och att tecknet [RELIGION] skall uppfattas som generell. De sätt på vilka
samhällsstrukturer tecknas är ett annat exempel på hur teckenspråk kan visualisera abstrakta termer. Dessa beskrivs ofta som nätverk som inom olika institutioner kan utgöras av platta eller
hierarkiskt strukturerade organisationer. Med teckenspråkets spatiala möjligheter kan således
eventuella över- eller underordande inom olika organisationer i samhället visualiseras. Antingen
på ett ”riktigt” eller ”felaktigt” sätt enligt definitionerna för de samhällsvetenskapliga termerna
på svenska. Således argumenterar jag för att en språklig medvetenhet likt det som diskuterats i
den här avhandlingen kan utvecklas även inom andra skolämnen som till exempel matematik och
SO-ämnen.
Studien har genomförts i en skolform som är tvåspråkig med explicita krav på att båda språken ska användas i undervisningen. Den språkliga situationen liknar den som finns i andra länder
som USA eller Storbritannien, och resultaten med avseende på språkväxlingar i form av translanguaging och metadiskussioner har flera likheter med resultat från andra studier i miljöer där
lärare och elever delar samma språk (Creese & Blackledge, 2011; Garcia, 2009). Denna studie
kompletterar bilden av tvåspråkig undervisning med kunskap om meningsskapande i en miljö
där ett av språken är visuellt och gestuellt i den meningen att språkväxlingarna är tydliga eftersom det också handlar om olika modaliteter.
En annan fråga är om resultaten i denna studie har relevans för övrig undervisning i den
svenska skolan. Det talas ofta många modersmål i klassrummen i svensk skola, men det är
mycket ovanligt att alla elever i en klass delar samma språk, och än mer ovanligt att läraren delar
språk med eleverna. Om mina slutsatser om betydelsen av att eleverna får använda samtliga
språkliga resurser för att skapa mening i naturvetenskap, och rimligen andra skolämnen, är korrekta kan man ställa frågan om vilka reella möjligheter tvåspråkiga elever har att skapa mening i
miljöer där inte sällan användning av förstaspråket är reducerade, eller till och med förbjudna.
122

Studier som uppmärksammar flerspråkiga elevers svårigheter att lära sig naturvetenskap på
svenska när svenska inte är deras moderspråk har argumenterat för explicit språklig stöttning i
ämnesundervisningen (se t.ex. Hägerfelth, 2004; Nygård Larsson, 2011) och vikten av att eleverna får använda båda sina språk (Yoxsimer Paulsrud, 2014). Konsekvensen blir annars att
dessa elever inte får en ärlig chans att fördjupa sin förståelse i naturvetenskap, och att de begränsas i sitt lärande genom den begränsande tillgången till språkliga resurser. Med tanke på att lärare sällan delar språk med sina elever kan det diskuteras vilka förväntningar det går att ställa på
att de ska utveckla undervisningsmodeller som ger utrymme för användning av samtliga språkliga resurser i klassrummet. Lärarna Lars och Lisa i den här studien delar de båda aktuella språken med sina elever vilket självfallet underlättar en hel del, men studien har också visat att ett
dialogiskt undervisningssätt ger både lärare och elever fördelar med avseende på språkutveckling
i ämnet. Medan eleverna får möjligheter till att pröva sig fram i resonemangen får lärarna samtidigt möjligheter till att följa upp och utveckla elevernas resonemang. Det är rimligt att lärare i
klasser med flerspråkiga hörande elever åtminstone uppmuntrar eleverna att diskutera potentiell
mening på modersmålet och att försöka beskriva det på svenska. Hela den språkliga repertoaren
utmanas och utvecklas när den sätts i spel, oavsett vilka språk det handlar om. Det förutsätter
givetvis en kompetens i naturvetenskapligt språkbruk och goda kunskaper i hur omvärlden beskrivs utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv om lärarna skall kunna ge det stödet till sina flerspråkiga elever. Den kompetensen skulle utgöra en trygg grund för läraren att utgå från i de fall
där olika språk, obekanta för läraren, används som resurser i undervisningen.
På samma sätt som jag tidigare varnat för en övertro på att servera ämnesundervisningen med
ett lexikon över fasta tecken på naturvetenskapliga termer och begrepp varnar jag för att förenkla
flerspråkig undervisning genom att helt enkelt låta eleverna prata på sitt modersmål. Ämnesundervisningen handlar inte om att enbart prata på ett visst språk, utan också om att reflektera
över språkbruket i ämnet – oavsett språk.
Andra exempel på vad lärare i hörande skolor skulle kunna lära av teckenspråkig tvåspråkig
undervisning är det sätt på vilka texter på tavlan kommuniceras med eleverna. Det är mycket
pekningar på texter, enstaka ord, fraser eller hela meningar samtidigt som lärarna läser högt och
emellanåt förklarar innebörden av texten. Genom att explicit visa kopplingar mellan texter och
muntliga resonemang samt förklara dessa hjälper lärarna sina elever att hänga med i dialogen.
Med avseende på multimodalitet har studier uppmärksammat gesternas betydelse för hörande
elevers lärande i naturvetenskap (se t.ex. Danielsson, 2011; Kress, 2009, 2010; Taylor, 2014).
Dessa studier framhåller gester som ett komplement till talet i den meningen att dessa visualiserar och förstärker meningen vid uttalanden. Det är rimligt att anta att gester utgör ett viktigt
komplement för flerspråkiga elever som ännu inte är helt bekväma med majoritetsspråket som
till exempel det svenska språket. De kan gestikulera när orden tryter i sina resonemang, och lärarna kan i sin tur stötta dessa elever genom att fylla i med ord.
Då teckenspråk, som beskrivits i kapitel 1, är ett eget språk och således inga gester som
kompletterar talet kan det diskuteras vad den här studien bidrar till i undervisning i naturvetenskap med flerspråkiga hörande elever. Enligt min mening kan kunskaper i teckenspråk som potentiellt medierande resurs ge utvecklingsmöjligheter i den flerspråkiga och multimodala undervisning för hörande elever där en medveten användning av gester som kommunikativt komplement utnyttjas.
En av de viktigaste aspekterna som den här studien illustrerar är betydelsen av teckenspråkets
kontextbundenhet i meningsskapandet. Hur två vanliga magneter pressas med lika poler mot
varandra och repellerar kan illustreras visuellt-gestuellt på ett sätt men på ett helt annat sätt när
det handlar om hur ett magnettåg svävar ovanför rälsen genom att utnyttja repellerande krafter
(jfr teckenbilder i yttrande 2 respektive 4, excerpt 9, s. 62). Det exakta läget för lägesenergi illustrerades av Robin genom avbildande tecken, och Lars replikerade med samma tecken och bekräftade det illustrerade läget som lägesenergi (jfr teckenbilder i yttrande 41 och 43, excerpt 4, s.
43). På liknande sätt skulle läraren som undervisar flerspråkiga hörande elever, om de båda inte
råkar kunna teckenspråk, åtminstone kunna vara uppmärksam på karaktären i elevernas gester
och göra en tolkning av innebörden på resonemanget. Själva kan de även utnyttja gester som
pedagogisk resurs i sin dialog med eleverna. Avbildande teckens i princip oändliga källa till kreativt gestikulerande och teckenspråkets möjligheter till perspektivbyten i resonemangen borde
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vara till nytta för hörande personer, såväl lärare som elever, i deras resonemang i NOklassrummet.
Handbokstavering är en annan källa till stöttning; genom att visualisera termer bokstav för
bokstav får många elever stöd i sin stavning via en annan modalitet (se t.ex. Roos 2013). Den här
studien visar att vare sig lärare eller elever verkar obekväma med att bokstavera termer. Tvärtom
används handbokstavering ofta, både spontant och med olika syften. Naturvetenskapliga termer
på svenska synliggörs genom handbokstavering vilket borde vara ett gott komplement i den
språkliga stöttningen till flerspråkiga hörande elever som lär sig ämnet på sitt andraspråk.
Förslag på framtida studier
Den här avhandlingen bidrar med en beskrivning av teckenspråkig tvåspråkig dialog i ett NOklassrum. Helhetsbilden visar en komplex språklig situation där en växling mellan avbildande
tecken, translanguaging och metadialog driver dialogen framåt. Genom en närmare beskrivning
av avbildande tecken, translanguaging och metadialog illustreras vilka roller respektive del spelar för det naturvetenskapliga meningsskapandet. Fler studier behövs för utvecklande resonemang kring naturvetenskapligt språkbruk på teckenspråk. Både avbildande tecken, translanguaging och metadialog skulle kunna utgöra ämnen för fortsatta studier som skulle fördjupa vår
förståelse för meningsskapandet och lärandet samt hur dessa kan användas strategiskt i undervisningen.
Translanguaging är till exempel ett begrepp som behöver utforskas mer ingående genom
forskningsfrågor som söker ytterligare svar på hur språkväxlingar kan användas som pedagogiskt
verktyg. Frågor som skulle kunna ställas i framtida studier är till exempel när och i vilken utsträckning det växlas mellan ett naturvetenskapligt språkbruk på svenska och på teckenspråk, det
vill säga om det är skillnader i frekvensen av språkväxlingar beroende på vilket naturvetenskapligt ämne den aktuella dialogen handlar om. Ett eventuellt mönster skulle kunna hjälpa oss i vår
förståelse för det gemensamma meningsskapandet i naturvetenskap.
Den här studien inom naturvetenskapsämnenas didaktik gör inga anspråk på att mäta språkkunskaperna hos deltagarna annat än att konstatera att språkanvändningen på teckenspråk samt
förmågan att växla mellan språken är på hög nivå. Vad som skulle kunna utvecklas i framtiden är
en tvärvetenskaplig studie där didaktiker i naturvetenskapliga ämnen samarbetar med både
språkdidaktiker och lingvister. Det skulle ge förutsättningar för att öka vår förståelse för hur elever språkligt kan utvecklas och stöttas i ämnesundervisningen.
Naturvetenskap som tematiska mönster (Lemke, 1990) har tidigare studerats med talade
språk som undervisningsspråk (jfr t.ex. Laursen, 2006). Få, om någon, studie har fokuserat på
hur tematiska mönster kan användas som analytiskt eller pedagogiskt verktyg för att studera naturvetenskapligt lärande på teckenspråk. Denna studie har visat några drag i kommunikationen
som skulle kunna beskrivas som led i utvecklingen av tematiska mönster, till exempel hur det
diskuterades kring atmosfären och dess funktion. Inte mindre än fyra olika fasta tecken, och en
hel del avbildande tecken användes. Då väcks frågan hur dessa variationer bidrar till ett mönster
i det gemensamma meningsskapandet i naturvetenskap, det vill säga på vilket sätt de alternativa
tecknen, som till exempel illustrerar en bågformad hinna eller en ”himmel” ovanför huvudet, hör
ihop. Hur hjälper detta mönster i så fall meningsskapandet? Kan ett tematiskt mönster hittas där
fasta tecken, avbildande tecken och handbokstaveringar samverkar och interagerar och hur skulle
det kunna utnyttjas som ett pedagogiskt verktyg?
Ett annat område som behöver studeras ytterligare är avbildande tecken och dess betydelse
för den naturvetenskapliga dialogen. Hur samverkar dessa tecken med naturvetenskapliga artefakter, som kan vara fysiska artefakter som till exempel provrör, bunsenbrännare, torsor eller
abstrakta som illustrationer, tabeller och grafer eller modeller som representerar olika atomer och
bindningar vilka inte går att se med blotta ögat. Vad kan multimodal social semiotik bidra med i
synen på de avbildande tecknens betydelse för utvecklingen av tematiska mönster. Ser mönstren
olika ut beroende på om det som avbildas är en fysisk modell eller ett abstrakt begrepp? Med
avseende på naturvetenskapligt språkbruk kan man fundera på hur de avbildande tecknen interagerar med andra semiotiska resurser i uppbyggandet av tematiska mönster. På naturvetenskaplig
svenska kan man till exempel säga att kolhydrater, proteiner och fetter är näringsämnen och att
de ger energi. Eller omvänt att energi består av kolhydrater, proteiner och fetter. Vidare kan man
säga att kolhydrater och fetter ger oss bränsle och proteiner används som byggstenar i kroppen.
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Ett annat exempel på tematiskt mönster gäller kopplingen kolhydrater/fetter-energi-bränsle. Då
användningen av avbildande tecken är en kreativ process kan ett naturvetenskapligt fenomen
beskrivas på olika sätt och utifrån olika perspektiv. Det skulle vara intressant att studera vidare
om det finns något återkommande tema inom användningen av avbildande tecken.
En fråga som väcks är dock i vilken utsträckning lärarna medvetet utnyttjar de avbildande
tecknens potential, en annan fråga gäller problematiken med hur man hanterar tecknens kontextbundenhet och det generella fokus som ofta finns i naturvetenskap. Lektionen om verkningsgrad
och spillvärme kommer att handla om magnettågs form och funktion, och lektionen om energiomvandlingar leder till resonemang om stenar kan ha elastisk energi.

9.6 Om den här avhandlingen
Den här studiens övergripande syfte är att öka vår kunskap kring teckenspråkig tvåspråkig dialog
i naturvetenskap och vilken betydelse den har för gemensamt meningsskapande. Då teckenspråk
är ett visuellt språk och då gemensamt meningsskapande ofta inkluderar samtliga deltagare i
gruppen innebär det särskilda lösningar vid datainsamling och analys av data.
Metod vid datainsamling, videoinspelningar med tre stycken kameror, har fungerat och programmet ELAN har gett möjlighet att följa diskussionerna i helgrupp. Det finns dock ett par kritiska moment vid analys av empiriskt material. Då teckenspråk saknar skriven form har jag istället översatt yttranden på teckenspråk till svenska i skrift, och vid alla översättningar innebär det
överväganden av val av ord eller formuleringar på målspråket. Jag själv är teckenspråkig tvåspråkig vilket innebär att jag själv översatt deltagarnas yttranden. Ur forskningsetiska skäl går
det inte att överlåta översättningen till någon annan eller att få min översättning verifierad. Däremot har jag personligen illustrerat flera av översättningarna för personer med kompetens inom
forskning och teckenspråk samtidigt som de fått se hur jag översatt sekvenserna. Det andra kritiska momentet är hanteringen av den språkliga och multimodala komplexiteten i det studerade
NO-klassrummet när materialet analyseras och diskuteras. Upplägget att först illustrera en helhetsbild av klassrumsdialogen och sedan separat illustrera vilka roller avbildande tecken, translanguaging och metadialog har i dialogen har hjälpt till att undvika risken att tappa fokus i studien. Det har gett oss en bred förståelse för meningsskapande på teckenspråk i tvåspråkig skolmiljö och svar på forskningsfrågorna.

9.7 Slutord
De 17 lektionerna som filmades för denna studie är rika på resonemang. Det gemensamma naturvetenskapliga meningsskapandet på teckenspråk har visat sig vara välutvecklat med många
varierande beskrivningar av processer, och det är tydligt att eleverna deltar aktivt i de naturvetenskapliga resonemangen. Den språkliga och multimodala komplexiteten är hela tiden närvarande och det växlas ofta mellan ett auktoritativt och ett dialogiskt undervisningssätt. Den studerade gruppen har således gett oss ett stort underlag att utöka våra kunskaper om vad som karaktäriserar en teckenspråkig tvåspråkig dialog i ett NO-klassrum. Även om mycket återstår att studera har denna studie bidragit med den kunskap som möjliggör utveckling inte bara av lärarnas
stöttning av elevernas lärande utan även av lärarutbildningens möjligheter att erbjuda blivande
lärare en professionell handlingsberedskap för hanteringen av flerspråkighet och multimodalitet i
ett NO-klassrum. Det är något som inte bara teckenspråkiga tvåspråkiga utan alla flerspråkiga
elever vinner på i längden eftersom en av de viktigaste slutsatserna i föreliggande studie är att
den språkliga rörligheten i det naturvetenskapliga meningsskapandet är central.
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10 Summary

The purpose of this study is to contribute knowledge regarding collaborative meaning-making in
the field of natural science with multilingual pupils, focusing on deaf and hard-of-hearing5 pupils
who are sign bilingual6. This means that pupils, in dialogue with teachers and each other, create
meaning in natural science through sign and written language. Since sign language is a visual
and gestured language it constitutes an additional modality in relation to other modalities, such
as written Swedish, illustrations in textbooks and science models in a multimodal learning environment. This results in the bilingual sign language classroom gaining access to both multilingual and multimodal resources, which together contribute to the meaning-making process. The
study contributes to increased knowledge regarding how various semiotic resources are utilised
in science discussions and what role they play in dialogue in the natural science classroom. The
thesis focuses on natural science education and consequently does not constitute a linguistic
study. The description of sign language and sign bilingualism outlined below is aimed at
establishing an elementary understanding of the language and what it means to be sign language
bilingual.

10.1 Sign language and sign bilingualism
Like spoken language, sign language is a natural language (Ahlgren & Bergman, 2006), and like
other spoken languages various sign languages have evolved in different countries. However,
this does not diminish the possibility of identifying words and phrases that are traceable to other
languages. Languages consequently are rarely isolated from other languages, and sign language
is no exception. There are signs that are borrowed or inspired by other languages in Swedish
Sign Language. Like spoken languages, sign language also has different dialects.
The description of sign language below, in this case, is primarily based on a research overview written by Ahlgren and Bergman (2006). Sign language7 is a relatively recent language in
the context of linguistic research and in Sweden it has been studied from a scientific perspective
since the 1970s (Bergman, 1977). Sign language is a visual and gestured language in the sense
that the linguistic components comprise gestures and movements of the hands, movement of the
head, mouth, eyes, eyebrows and upper body/shoulders. This means that sign language is also
spatial, since all movements facilitate the use of physical space. Mouth articulation is an essential aspect of sign language. Through the articulation of the mouth the difference between two
mutually similar gestures can be identified.
While spoken languages are linear and sequential, sign language is concurrent, which results
in a simultaneous conveyance of information of various kinds. One can, for instance, simultaneously tell about a person who finds a wallet on the street and that another person approaches the
person who found the wallet. Their gait and facial expressions etc. can also be reproduced simultaneously.
In sign language there are various categories, such as lexical signs, compound signs, fingerspelled signs or depicting signs. Lexical signs are a large corpus of signs that have been established over time by sign language users. Lexical signs are constituted either by single signs such as
In this study, “deaf and hard-of-hearing” encompasses persons with or without various aural tools, i.e. hearing aids or cochlear
implants (CI) which are implanted in the auditory system. Sign language is their primary language if nothing else is indicated.
6 “Sign bilingual” refers to bilingualism where one language is the national sign language and the other is the written national
language. In the US it is commonly referred to as “bimodal bilingualism”, in Europe the term “sign bilingualism” is more common.
7 Henceforth, I will use the term sign language although Swedish Sign Language is referred to, if nothing else is indicated. All
descriptions and illustrations of sign language in this thesis are based on Swedish Sign Language.
5
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“dog” and “think”, or of compound signs such as “shellfish”. While “shellfish” consists of two
composited lexical signs, other compound signs can be signed through a combination of lexical
signs and finger-spelled signs. For more information on compound signs, see, for instance, Wallin (1982).
Depicting signs is another very large category within sign language. This category has
previously been called “polymorphemic predicates” (Wallin, 1990), but has in recent years more
frequently also been referred to as “depicting verbs” (Ferrara, 2012). With depicting signs, productive descriptions are made of: 1) presence and movement, and 2) shape and size (Ahlgren &
Bergman, 2006). As a result, hand formations, hand gestures, mouth articulations and so forth,
can be combined within the framework of the grammatical structure of sign language, in an essentially unlimited amount of combinations to reproduce entities, events or processes.
There is no immediate relationship between words in Swedish and signs. In cases where a
lexical sign for a Swedish word is missing, it is possible to instead fingerspell the word using the
sign alphabet. When words are spelled out in sign language dialogue they are considered a loan
from the Swedish language. Some finger-spelled words have become so established that they are
viewed as spelled signs, in the sense that they are part of sign language.
While bilingualism for the hearing involves two or more spoken languages, sign bilingualism
entails use of a visual/gestured language and a spoken/written language. Even if this concerns
two separate modal and semiotic arenas with mutually distinct frames of reference and areas of
usage, they are in practice integrated aspects that interplay in sign bilingual everyday life. One
communicates using sign language and reads/writes in Swedish.
Since the 1980s there is a tradition in Sweden of teaching deaf and hard-of-hearing pupils
who have sign language as their primary language. The linguistic conditions for teaching these
students differ in many respects from those of hearing bilingual pupils. One essential difference
is that the dialogue is visual and gestured where the signed language as a modality contributes
with perspectives lacking in the spoken language. Another difference for bilingual sign language
pupils is that both languages are permanently present, since the teaching language is sign language and Swedish is present, for instance, in textbooks or writing on the board. Instead, for most
bilingual hearing pupils this divide between languages often concerns one spoken language in
school and another language in the home.
In previous research the teaching of deaf students has been characterised as so-called contrastive language teaching (Skolöverstyrelsen (National Board of Education), 1991; Svartholm,
2006), where structures in either language are discussed and contrasted and the written Swedish
language is explained and discussed through sign language.

10.2 Previous research
Creating meaning in natural science through dialogue
Natural science has developed over a very long period, and as new discoveries are made, new
terms to describe phenomena and processes are introduced. Thus, a specific language usage has
evolved in the specific social practice. In order to learn natural science, one not merely has to
learn how to handle scientific artefacts, such as test tubes and Bunsen burners, or to understand
scientific phenomena, such as the refraction of light in water, but also to develop a scientific language usage (see, for instance, Hägerfelth, 2004; Lemke, 1990; Nygård Larsson, 2011; Sutton,
1992). Several studies have problematised learning in natural science in terms of pupils encountering difficulties understanding technical terms and metaphors, both common elements in scientific language usage. Scientific language has also been described as information-dense and impersonal (see, for instance, Aikenhead, 1996; Ogborn, Kress, Martin & McGillicuddy, 1996;
Schleppegrell, 2004, Sellgren, 2011; Sutton, 1992). Learning natural science entails simultaneous learning of a new language and new subject (compare Halliday, 1993; Lemke, 1990), and
teachers play a crucial role in guiding their pupils into the scientific language community (see,
for instance, Aikenhead, 1996; Lemke, 1990; Ogborn et al., 1996).
Dialogue in education has proven to be an important aspect of the collaborative meaningmaking process (see, for instance, Alexander, 2006; Edwards & Mercer, 2012; Mercer & Littleton, 2007). Through dialogic teaching (Alexander, 2006) both teachers and pupils are given the
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possibility to reason their way through a shared process of meaning-making at the same time as a
language community emerges. The process of learning is seen as part of a social interaction
where participants use language in the creation of common meaning, and dialogue is seen as a
function in social interaction. Even potential misunderstandings can create a productive dialogue
where preconceived notions regarding natural science are challenged and a deeper understanding
of different phenomena is developed (Andrée, 2012; Hamza & Wickman, 2008).
By conducting a meta-dialogue with pupils, where a common every-day language is interwoven with scientific language usage, usually referred to as hybrid language usage, teachers play a
key role in the learning process (see, for instance, Lemke, 1990; Maybin, 2007, 2009; Sutton,
1992). Teachers guide their pupils towards an increased understanding of differences between
distinctive language usage as well as their functions in different social practices. Mortimer and
Scott (2003) show a pattern in natural science teaching where teachers shift between an authoritative and dialogic communicative approach, which, according to Scott, Mortimer and Aguiar
(2006), facilitates a necessary dynamic for increased understanding of natural science. However,
teachers have to balance these methods whilst also keeping in line with the lesson plan (Mortimer & Scott, 2003).
Jewitt, Kress, Ogborn and Tsatsarelis (2001) emphasise that studies on teaching and learning
ought to include all available modalities, for instance, speech, gestures and texts. Learning is
thereby viewed as a multimodal process where the different modalities entwine and interact with
each other (Jewitt, 2009). These studies contribute to a greater understanding of the dynamics of
learning where the different modalities act as resources, and to what extent the modalities complement each other, or fail to do so. Kress (2009; 2010) argues that since modalities are socially
constructed, they should be interpreted and studied in their context, for instance, the Western
way of reading texts, from left to right, and from top downwards. Gestures act as another example of a modality that can be approached differently depending on context. Danielsson (2011)
gives examples of how speech, gestures and illustrations in chemistry textbooks complement
each other, where the illustrations are described through speech and gesture and add a threedimensional perspective.
Teaching natural science to multilingual pupils
Multilingual pupils studying natural science in their second language encounter greater difficulties compared to pupils learning in their mother tongue. Multilingual pupils often lack the linguistic nuances in their second language that are important in understanding differences in everyday and scientific language usage (see, for instance, Hägerfelth, 2004; Lindberg, 2006; Nygård
Larsson, 2011). As a result, the teacher becomes even more important in guiding the teaching of
multilingual pupils, and must therefore also be clearer and support the students in more tangible
ways (see, for instance, Gibbons, 2002; Nygård Larsson, 2011; Yoxsimer Paulsrud, 2014). Scaffolding, a concept ascribed to Vygotskij and his argument concerning the zone of proximal development, ZPD, is a form of pupil-support that can gradually be decreased as the pupil becomes
more independent in terms of language usage (Gibbons, 2002; Lindberg, 2013).
Several studies of teaching in a multilingual context indicate prevailingly positive results
where the mother tongue of the pupil is used as a central component in the learning process (for
an overview, see Cummins, 2014). Pupils who are given access to flexible and dynamic usage of
their linguistic resources also develop a sophisticated bilingual competency (see Blackledge &
Creese, 2010; Creese & Blackledge, 2010; Garcia & Sylvan, 2011). On the basis of the previous
argument regarding the benefits of shifting between everyday and scientific language usage in
dialogue, it is reasonable to assume that it would be beneficial even for hearing multilingual pupils to shift between language usage in their own languages. However, further empirical data is
called for in order to increase knowledge of how the pupil’s different languages can be used in
the teaching of multilingual pupils (see, for instance, Yoxsimer Paulsrud, 2014). In addition,
more empirical knowledge is needed concerning the way in which multilingualism and multimodality together create meaning in natural science (de Saint-Georges, 2013). With a multimodal
social semiotic perspective as starting point, it is possible to study the understanding that different languages contribute to natural science dialogue.
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Teaching natural science to signing bilingual pupils
Many studies perceive deaf and hard-of-hearing pupils as at least bilingual (see, for instance,
Chamberlain & Marberry, 2008; Padden & Ramsey, 2000; Roos, 2004; Schönström, 2010; Svartholm, 2006, 2010). These studies indicate a strong link between high linguistic capacity in the
national sign language, and a high reading and writing ability in the national language. Cummins
(2011), however, is critical of the lack of pedagogical research contributing to the knowledge of
teaching which can be of benefit in teaching signing bilingual pupils. Swanwick, Hendar,
Dammeyer, Kristoffersen, Salter and Simonsen (2014) emphasise that this research field needs to
move away from policy-oriented questions concerning language and learning, in order instead to
study the possibilities presented by multilingualism, such as language shifting in the target
group’s dynamic language usage.
Criticism has also been presented regarding the lack of pedagogical aspects in studies focused on sign bilingual teaching and learning in natural science (see, for instance, Jones, 2014;
Wang, 2011), on the basis that many deaf and hard-of-hearing pupils fail to reach targeted learning goals (compare Hendar, 2008). Some studies have pointed to the lack of lexical signs in natural science as a reason for poor study results of the deaf and hard-of-hearing (see, for instance,
Lang, LaPorta Hupper, Monte, Brown, Babb & Scheifele, 2006; The Scottish Sensory Centre
[SSC], http://www.ssc.education.ed.ac.uk/BSL/about.html), which later has resulted in databases
with combined registries of lexical signs of natural science terms. The database is continually
updated with new signs for phenomena that previously lacked lexical signs.
On the other hand, some studies have shown that visual and gestured sign language both contributes and acts as an obstacle in the common meaning-making process in natural science. In
sign language dialogue, ambiguity often arises when scientific terms, phenomena or processes
are described in terms of how these “match” or “mismatch” scientific terms in the national language (see, for instance, Molander, Halldén & Lindahl, 2007, 2010; Roald & Mikalsen, 2000,
2001). On the basis of earlier arguments concerning the significance of dialogue for meaningmaking, where potential misconceptions are also perceived as driving forces in dialogue, it is
reasonable to assume that even sign bilingual dialogue can be driven forward by possible misunderstandings, some of which are due to the ambiguity presented in the studies mentioned above.
However, these studies need to be complemented by studies describing sign bilingual dialogue in
the context of the natural science classroom.
However, since lexical signs are not the sole constituents of sign language it is also necessary
to study the role other sign language categories have in dialogue in the context of natural science.
Such a category is depicting signs, which constitutes a very large part of sign language. With
regard to natural science describing many processes and phenomena and the everyday use of
depicting signs to signify shape and movement, it is reasonable to establish that depicting signs
can have a central role in science teaching. It is also reasonable to assume that language shifting
is a common occurrence in the sign bilingual science classroom. With both sign language and
written Swedish, as well as other subject specific modalities, such as texts and illustrations in
textbooks, models, tables and other scientific elements central to the natural science classroom,
an excellent basis is created for studies seeking answers to how the common meaning-making
process is driven by different types of resources, and how different modalities interact in this
process.

10.3 Theoretical framework
This study takes a sociocultural perspective on learning which is seen as a process of continuous
interaction with other people. The learning process can be described as an increased participation
in instances of social practice where different forms of social behaviour, such as conversing, are
appropriated (Lave & Wenger, 1991; Säljö, 2000, 2005; Säljö, Jakobsson, Lilja, Mäkitalo &
Åberg, 2011). This also means that the human being is perceived as a creative being who both
re-appropriates existing resources and produces new resources, for the purpose of creating common meaning together with others. Knowledge is hereby perceived as socially constructed, and it
is in a social context that terms and concepts are given meaning (Shoultz, Säljö & Wyndhamn,
2001). Isolated concepts separated from their context present an obstacle in the attainment of
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meaning creation. As a further development of Vygotskij’s concept, ZPD (1934/1999), where the
adult is ascribed a key role in the conceptual development of the child, Mercer (2000) proposes a
mutual creation of meaning in interaction with others, children as well as adults, and calls this
the intermental development zone, IDZ.
Through the collective meaning creation process, where resources consist of physical and
mental artefacts, for instance, specific tools and specific language usage, a community of practice is created (Lave & Wenger, 1991). In order to participate in a certain community of practice
an understanding of language use and “rules” specific to the community is required. Teaching
natural science requires guidance in the scientific community of practice from an educational
perspective, which results in an overlap of everyday and scientific language use, as well as the
teaching language (Säljö et al., 2011, p 101).
A consequent challenge to the meaning-making process arises for teachers when the everyday language usage of the pupil meets scientific language, at the same time as different experiences of everyday life meet a scientific perspective on the world. In this context, dialogue fulfils
an important function (see, for instance, Lemke, 1990; Mercer, 2000; Säljö, 2005; Wertch, 1991,
1998).
While everyday dialogue is considered free and unplanned (Bakhtin, 1981, 1986), Alexander
(2006) discusses dialogic teaching as purpose-oriented in formal teaching. Dialogic teaching is
characterised by argumentation and questioning, words are listened to and their meaning is analysed and scrutinised. In this way, dialogue is brought towards its goal. Studies focusing on the
significance of dialogue in terms of meaning creation see language use over time as an essential
component, since new statements often rely on earlier statements, thus describing the meaningmaking process as a long conversation (Mercer, 2000, 2008).
Therefore, this study approaches learning as a process and consequently turns its back on
pure knowledge assessment. Instead, the increased participation of the individual in the group’s
community of practice is studied. Interpersonal languaging contributes to intrapersonal learning.
Multimodal social semiotics
With semiotics as a starting point, the dynamics of language usage is studied and how meaning is
created within various communities of practice (van Leeuwen, 2005). The creation and use of
semiotic resources is considered an intentional act that the speaker resorts to, in order to convey
the meaning of an argument to the reader, or listener, as efficiently as possible. Multimodality
contributes to social semiotics through its introduction of meaning created as a product of multiple modalities, in interaction with others within specific contexts (Kress, 2010). A signifying
trait of these perspectives is that they are based on the view that languages or modalities act as
potential mediating resources (Kress, Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis, 2001; van Leeuwen, 2005).
Within communication, these potential mediating resources merge together in a flow of information, where each resource contributes, in its own way, to the creation of meaning.
Bilingualism, multilingualism and language shifting
In this study the term multilingualism is generally used in reference to individuals who master
more than one language, even if these languages are not used daily, or if the user masters the
same level in all contexts. The term bilingualism, however, is used in connection with discussion
centred on two specific languages, in this case, primarily, Swedish Sign Language and Swedish.
It is of course possible that bilingual sign language users also master more than two languages.
In recent years an increasing number of studies have presented competence and language use
of multilingual individuals as dynamic, with utilisation of their entire language repertoire in their
meaning-making (see, for instance, Ash, 2004; Blackledge & Creese, 2010; Creese & Blackledge, 2010; Garcia & Sylvan, 2011). This perspective means that different languages are used in
different situations and for various purposes, but that they are also integrated and lack distinct
linguistic boundaries. Since linguistic resources are viewed as dynamically intertwined, earlier
descriptions of language shifting in accordance with a diglossia perspective become problematic,
according to Garcia and Wei (2014). Even if multilingual individuals, in many instances, stick to
one of their languages in communication with others, these researchers claim that it is possible to
speak of a single and integrated linguistic competency that affords them more than the sum of
the parts (see, for instance, Garcia, 2009; Garcia & Wei, 2014; Wei, 2011). This means usage of
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the entire linguistic repertoire with seamless shifts between the languages. A free and dynamic
interplay between languages does not require an explicit structure as to when and how the languages interact in communication (Garcia, 2009), and the extent to which this resource is used
depends on the situation, the person, and with whom one communicates (Lewis, Jones & Baker,
2012). The term translanguaging describes such dynamic language usage (see, for instance, Garcia, 2009), in accordance with a view on language as an object of usage, thereby the term languaging (Garcia & Sylvan, 2011), which also entails a view on meaning creation through dialogue as a linguistic act. Access to different languages consequently results in increased action
potential (van Lier, 2004) for meaning-making. Ash (2004) describes how multilingual individuals dynamically and seamlessly shift between languages and apparently choose the language that
best supports what they want to say. This also means that a creative and critical acquisition of
different languages lies within the boundaries of translanguaging (Wei, 2011).
Whilst the concept of translanguaging describes dynamic, spontaneous and seamless language shifts, several scholars argue that is can also entail utilisation of several languages in the
teaching of multilingual students (see, for instance, Baker, 2011; Creese & Blackledge, 2010).
Thus translanguaging can be perceived as a pedagogical tool emphasising process rather than
result (Lewis, Jones & Baker, 2012). Scaffolding through translanguaging can therefore be seen
as an integral part of language enhancing education (see, for instance, Garcia, 2009; Garcia &
Kleifgren, 2010). Using translanguaging in teaching also presents the possibility of exploiting
the contextually stronger language in order to develop the weaker language (Baker, 2011).
However, translanguaging is a relatively unexplored concept, thus resulting in certain ambiguity concerning definition and application of the concept in terms of theory, practice and pedagogics, not least whether sign bilingualism can be described in terms of translanguaging, even
though different languages and modalities are concerned. Svartholm (2010) describes sign bilingualism as shifts between two separate linguistic systems in the form of a diglossia, since sign
language and Swedish in written form often have different areas of usage with separate functions
and domains. With a background as a deaf and signing bilingual, PhD student Cole, with support
of his supervisor, Garcia, argues that sign bilingualism, despite the use of different modalities,
should also be considered a unified linguistic competence (Garcia & Cole, 2014). While the concept of translanguaging is presented as suitable and applicable to sign bilingual teaching, they
emphasise the need for research on the topic (Baker, 2011; Baker, Jones & Lewis, 2012). The
main question raised is how application of translanguaging in signed teaching contributes to bilingual development (Baker et al., 2012). An additional question is how translanguaging can be
visualised analytically in sign language dialogue.

10.4 Research questions
The main questions that this study seeks to shed light on are what role sign language plays in
relation to other modalities in a collaborative meaning-making process in the natural science
classroom, and what particular benefits sign language affords teachers in support of students’
meaning-making process in science. On the basis of the previously presented research and theoretical framework, specified research questions are presented below:
 What characterises sign bilingual dialogue in the natural science classroom?
 What potential does depicting signs have in furthering dialogue in the natural science
classroom?
 What characterises language shifting that can be identified in connection with meaningmaking in a sign bilingual classroom?
 To what extent, and in what way, does it contribute to meaning-making in sign bilingual
dialogue in the natural science classroom?
 How is cross-linguistic dialogue utilised on a meta-level in the sign bilingual natural
science classroom in order to develop reasoning on learning in science?
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10.5 Method
The group studied consists of two qualified mathematics and science teachers, and eight pupils
from the ages of 13-15. All members of the group are deaf or hard-of-hearing and are at least
bilingual, with sign language as their primary language. The furnishing of the science classroom
has a U-shaped layout aimed at facilitating visual communication between teacher and pupils
and amongst the pupils themselves. Three video cameras were placed so as to capture each participant from the front (see figure 2, p. 30).
During a period of about two months, a total of 17-hour long science lessons were filmed,
and during these lessons four scientific core themes were addressed: mechanics, organic chemistry, energy forms, as well as movement and inertia.
The annotation programme, ELAN, was used for the primary analysis (see Wittenburg,
Brugman, Russel, Klassman & Sloetjes, 2006). In the programme, videos from the same lesson
were run concurrently and group discussions could consequently be followed. All participants
are given fictitious names, and the teachers are given names with the initial letter L, as in “Lärare” (“Teachers” in Swedish): Lars and Lisa.
Specific sections, based on the research questions, were transcribed and analysed. The signed
dialogue between the participants constitutes the focal point of the analysis, which necessitates
an analytical process that partly accounts for all modalities available to the group, to outline their
relation, and partly focuses on the modality of sign language and its categories, to identify what
potential resources they represent. Any transcription of data, however, entails the risk of losing
crucial language instances related to the research questions. Visual and gestured sign language
lacks a cohesive writing system that necessitates an interpretation and translation rather than a
direct word-by-word transcription. Due to research ethical considerations requiring identity protection of the subjects, signs used in examples are reproduced by myself as a mode of transcription.

10.6 Result
Description of the results presented in chapters 5-8 in this summary is restricted by the difficulties of describing Swedish Sign Language in English written form, at the same time as the relation between Swedish Sign Language and written Swedish and the use of scientific language is
presented. For this reason, an overview of the result of each chapter is presented with certain
references to sign depictions in the transcription.
Complexity
Excerpts 1-5 in chapter 5 illustrate a classroom dialogue encompassing 9 minutes in total, which
can be described in terms of a long conversation. The lesson focuses on different energy forms,
and the teacher, Lars, introduces the concept of potential energy through writing on the board,
lexical signs, fingerspelling, as well as depicting signs. He also has a picture on the board that
depicts a sun and a cloud above a sea, and he uses a football as a model of energy conversion.
Potential energy is the point where the ball reaches its highest trajectory after having bounced off
the floor. Elastic energy occurs when the ball is compressed against the floor, which then causes
the ball to bounce back up again.
The dialogue can be described as very interactive with both teacher and students participating
in the conversation with statements that expand upon previous comments. On the basis of multimodal social semiotics, the excerpts depict a complex collaborative creation of meaning where
bilingualism, subject related language and the content of the subject itself are addressed.
When the pupils are introduced to potential energy they fail to follow Lars’s explanation of
how radiation energy heats water, which then reaches clouds as condensation and takes on the
form of potential energy. This reflects a common situation even with hearing pupils, namely that
pupils often associate illustrations and examples with things that are not in line with the aims of
the teacher’s reasoning (compare Caravita & Halldén, 1994; Edwards & Mercer, 2012; Halldén,
2002; Osborne & Freyberg, 1985). The consequence can become a guessing game where the
pupils enter a line of thought that is different to the one that the teacher had planned. This is what
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happens when pupils Alice, Erika and Maja in this study answer in terms of how water refracts
light, or when another pupil, Katrin, discusses the water cycle instead of reasoning around
energy conversion, which is what Lars has intended. Lars shifts between dialogical and authoritative methods in his dialogue with the pupils so as to steer the continued discussion towards a
focus on the different energy forms.
In sign language dialogue, a broad linguistic and multimodal repertoire is used as a potential
mediating resource where depicting signs and language shifts take on central roles in meaningmaking. Language shifts appear in the form of shifts between signs, fingerspelling and pointing
to writing on the board. Lars introduces the term “potential energy” by pointing to the term on
the board, naming it by signs and by spelling the term. He then continues by depicting the sign
for “potential” in a somewhat raised position and describes that it acts as if on a plateau (see sign
depictions in statement 1, excerpt 1, p. 37). The participants appear fully comfortable moving
between languages, which they do by shifting between signing and spelling different terms, such
as the terms “elastic” and “energy”. They sometimes choose to sign and sometimes to spell the
terms without any discernible pattern. The pupil, Robin, describes in a creative manner with
depicting signs, how the highest point of the ball’s trajectory can be indicated. With the same
depicting signs, the teacher, Lars, shows the ability to follow Robin’s reasoning (see sign depictions in statements 41 and 43, excerpt 4, p. 44). Besides linguistic ability, the example shows the
potential of depicting signs as a resource in the meaning-making process.
Depicting signs also constitutes an important resource in dialogue, where Lars, on the one
hand, discusses how radiation energy heats water, while the pupils, on the other hand, discuss
light refraction and the water cycle (see sign depictions in statements 2-6, excerpt 2, p. 39). The
example illustrates a situation where the pupils misunderstand the teacher, and the misunderstanding is highlighted through the use of clarifying depicting signs. The example also shows, even
though this is outside of the lesson plan, what knowledge the pupils have on the topic of light
refraction in water as well as on the water cycle.
When the class discusses the concept of elastic energy, depicting signs are used to describe
how the ball is compressed and springs back up the moment it bounces on the floor (see sign
depictions in statement 29, excerpt 3, p. 42). The sign evolves in the continued dialogue into a
form of lexical sign. When a stone is used as an example instead, a problem arises with the
newly created sign for elastic energy, and the pupils question the plausibility of stones having
elasticity. The sign consequently works well when the example is a ball, but less well when it is
a stone. At the same time as the example shows how sign language has great potential as a mediating resource, it also shows how sign language is bound by context. Signs that work in one
context can work less well in another, thus indicating the role of depicting signs in relation to
lexical signs in dialogue.
When Katrin discusses the water cycle, she uses depicting signs that reflect the illustration
common in textbooks (see sign depictions in statement 25, excerpt 2, p. 40). From a multimodal
perspective, the example shows how different modalities complement each other.
In conclusion, the character of sign bilingual dialogue can be described as rich in nuance, due
to the use of a broad repertoire of linguistic and multimodal resources with seamless transitions
between the resources. This creates a basis for an argumentation for translanguaging as an
obviously important function in this linguistic environment. Even depicting signs appear as central to the scientific meaning-making process.
Depicting signs
Chapter 6 illustrates how depicting signs act as a driving force for dialogue and the common
meaning-making process, but also as an obstacle if the visual and gestured description is seen as
incorrect, incomplete or likely to be misunderstood. The potential of depicting signs as a mediating resource is here presented from the perspective of teacher, pupil and group.
Excerpt 6 presents a situation where the teacher, Lisa, describes the process whereby a hydrocarbon molecule with a double bond transitions into single bonded hydrocarbon. Through the
use of depicting signs, the process becomes more vivid, compared to how structural formulas
describe the transition in textbooks. Lisa shows how the bonds are broken apart and two new
hydrogen atoms are “taken in” (see sign depictions in statement 1, excerpt 6, p. 52). The different modalities formulas in textbooks and Lisa’s linguistic representation complement each ot133

her. However, pupil, Robin, misunderstands Lisa’s depicting signs as if two separate hydrocarbons are created, and they both carry on a conversation on how to understand the chemical reaction (see sign depictions in statement 2, excerpt 6, p. 53). Depicting signs appear as a vital resource in the discussion concerning Robin’s misunderstanding, since, on the one hand, it gives
Lisa the opportunity to follow through with Robin’s idea, and, on the other hand, Robin can
“see” his own discussion. While Robin’s (incorrect) reasoning using depicting signs can be seen
as an obstacle, depicting signs as a potentially mediating resource also presents possibilities for
visually reasoning oneself towards a correct model.
Since depicting signs are inherently visual and gestural in their depiction, demands are placed on the speaker with regard to how phenomena and processes are presented. This demands
not just linguistic competence, but also comprehensive scientific understanding. Lisa describes
how a petrol engine works without the support of a model or an illustration (see sign depictions
in excerpt 7, pp. 55-58). She describes how the petrol is sprayed in as a fine mist and how a piston in a cylinder compresses the gas towards the sparkplug. There is a spark and the gas explodes, which presses the piston back down again. At the same time as the depicting signs in this
case constitute a powerful resource, they become an obstacle if the teacher does not know what
the different components in a petrol engine look like, and how they work. It also becomes an
obstacle if the teacher is not able to handle the complexity required to depict form and function
through abstract representations, or what hand postures and movements should be used in
depicting signs.
Excerpts 7 and 8 also show that teachers do not stress the importance of how a sparkplug is
signed. They merely note that there are several alternative lexical signs and then proceed in their
discussion. Depicting signs has a greater importance for the common meaning-making process
than establishing a lexical sign in this dialogue.
It is possible to see the interaction of a long conversation as an evolution of representations,
where, amongst other things, depicting signs are used as a mediating resource. These signs are
introduced, reused, adjusted or refined as the dialogue progresses. Excerpts 9-13 (pp. 62-72) present examples of a dialogue on how a modern train propelled via magnetic fields really is constructed, if the train is floating freely or if there is something that keeps it on the rails. Both teachers and pupils participate in the dialogue and contribute by suggesting alternative models and
perspectives. In the dialogue different combinations of representations are used in various ways,
where some representations appear to have stronger explanatory value since they are reused,
whilst others disappear in the continued dialogue.
A shared trait of the different examples in the chapter is that they portray what possibilities
depicting signs confer on discussions and collaborative meaning-making in natural science. This
category within the modality of sign language facilitates the possibility of developing natural
scientific dialogue further. Additionally, incorrect use of visual representations in sign language
reveals misunderstanding or ignorance of a particular process.
Language shifts
Chapter 7 illustrates different situations where the participants use both their languages in dialogue with each other. The actual use of both languages can be described as a continuum where
the speaker moves smoothly, gradually, but also simultaneously, back and forth between languages, employing depicting signs, fingerspelling and “signed Swedish”, as well as pointing to
Swedish writing on the board, as part of a single system of communication. Language shifts appear as both spontaneous and as strategic methods during teaching. Based on chapter 5, where
translanguaging is seen as the most prominent feature of sign bilingual dialogue, chapter 7 discusses language shifting in terms of translanguaging.
In several situations, translanguaging appears to function as a natural part of the dialogue,
where transitions between different language resources are barely noticeable. The participants
appear wholly comfortable with these language shifts and no participant appears to show signs of
questioning.
The results also present translanguaging as an essential tool in driving the dialogue forwards,
where situating of different resources acts as a function in the arguments. Rapid language shifts
occur when Lisa in excerpt 14 introduces a new section in the pupil’s textbooks by reading the
title of the unit: “Carbon – something to build upon”. She points to the text on the board, signs
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the sentence in Swedish, word by word, and describes the meaning using depicting signs (Carbon is built UPON, VARIOUS “building blocks” are used and different effects APPEAR with
different building blocks). This seamless use of different resources, without any compromise
made, in Swedish or in sign language, can be seen as an essential bridge into the scientific content of the subject.
Excerpt 15 presents a different example of the use of translanguaging as a didactic resource.
Lisa shifts strategically to spelling the word “atmosphere” despite the existence of an established
sign for the term. Since sign language is visually revealing, Lisa’s strategy can be seen as a
method intended to “neutralise” the sign by spelling it, so as to check the pupils’ knowledge of
the term and what it entails. Lisa additionally indicates to the pupils that merely reproducing the
lexical sign of the term is not enough, but also requests a longer explanation, something that is
done primarily through the use of depicting signs. Even in this case neither the teacher nor the
pupils restrict themselves to a single lexical sign for the term “atmosphere” in their dialogue, but
rather show a clear acceptance of the use of up to four different variants. The term “atmosphere”
in Swedish is consequently referred to through fingerspelling, variations of lexical signs, as well
as depicting signs. A broad repertoire of linguistic and modal resources is consequently used in
meaning-making, something which, in this case, is seen as translanguaging.
Filip’s switch towards spelling the word “machine” can be understood as translanguaging
with a different function. The clear purpose of the shift is namely to rectify the misunderstanding
that the previous use of the sign for machine has created. The same sign can be perceived as meaning “factory”, which is what Lisa first assumed (compare sign depictions in statements 27 and
30, excerpt 16, pp. 84-85). The ambiguity of a sign can act as an obstacle in the continued dialogue, if misunderstood, but with translanguaging as a clarifying method dialogue can proceed in
the direction that was first intended.
At the same time as the chapter presents aspects of translanguaging as a potential resource in
meaning-making, especially as a pedagogical tool, the chapter also highlights apparent instances
where this potential can be further developed. When Erika sees the term “friction” in a text on
the board, she asks Lars what it means. Lars replies by signing the term (see sign depictions in
statement 3, excerpt 17, p. 87). The term “friction” in Swedish does not give Erika any clue as to
what the word represents and what the concept means. The sign for the word can be likened to
the sign for “tearing”, and the sign should therefore, in this case, be seen as misleading and of
little use in a direct translation from Swedish to sign language (compare “labelling way”, Sutton,
1992, p. 49). The apparent consequence of this interlocution is that Erika wonders if “friction”
means that car tires are worn, and the dialogue consequently moves in a direction aside from the
lesson’s intended goal. Seven lessons later the term reappears, this time as the theme of the lessson. Even if Erika now seems familiar with the sign for the term, it is not obvious if she is capable of expanding on the function of the concept. This can be compared to Katrin, who transfers
the knowledge of the lesson to her own experience of pulling a sled with passengers of different
weight.
The example thus illustrates a situation where the designation of a term does not automatically result in an increased understanding of the function of the term, either in sign language or
in Swedish. Translanguaging is consequently not the sole solution to bilingual development. Instead, the example highlights the need to complement translanguaging with cross-linguistic shifts,
where the mediating aspects of the languages are explicitly discussed.
Meta-dialogue
The excerpts in chapter 8 illustrate three aspects of cross-linguistic meta-dialogue:
The first emphasises the importance of knowing terms also in Swedish, even if the term’s
meaning is understood in sign language. When the Swedish terminology for double and triple
bonding between carbon atoms is enquired about in a discussion mentioned above, the issue is
not translanguaging with its seamless shifts between the languages. When Lisa has a metadialogue on the benefits of sign language of visually portraying different bonding patterns
between carbon atoms, but that it is also important to know these terms in Swedish, a distinct
difference is drawn between the languages. Sign language consequently acts as a semiotic resource for a discussion of scientific terminology in Swedish through so-called contrastive language teaching (compare Skolöverstyrelsen (National Board of Education), 1991; Svartholm, 2006;
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Yoxsimer Paulsrud, 2014). In this case, the meta-dialogue takes on an important role in the process towards an understanding, as well as usage, of scientific concepts in both languages.
The other aspect of the chapter concerns the risk of misunderstanding concepts due to word
similarity. The lexical sign for “photosynthesis” is a compound sign where the first stage is
signed as “taking a photograph” (see sign depictions in statement 2, excerpt 20, p. 97). The sign
“photosynthesis” is perceived by some students as connected to photography in particular, and
both teachers, Lars and Lisa, have a cross-linguistic discussion on the term in their teaching. Lars
chooses to primarily spell the term, despite the existence of an established lexical sign. Lars’s
decision to spell “photosynthesis” instead of using a sign can be interpreted as a cautionary strategy intended to give the group time to reach a common understanding of the term. The second
time the concept is mentioned, Lars initially signs the term but since it is not clear that the pupils
understand the meaning of “photosynthesis”, Lars switches to spelling out the word. When Lisa,
a few lessons later, has revision with the pupils she also points out the confusion regarding similarity between the words, as well as the “incorrect” sign, but goes on to state that that is how the
term happens to be signed. Even hearing students being taught in their native language could
quite possibly make similar mistakes in their interpretation of the word “photosynthesis”. The
misunderstanding that photosynthesis is linked to photography is however especially clear when
the term is signed in sign language. Nevertheless, the “incorrect” sign can be considered a semiotic resource since it highlights a problem and thereby acts as a foundation for a discussion on
a meta-level.
From a third perspective, the meta-dialogue acts as a negotiation regarding the lack of a sign
for the concept of “inertia”. As has been described previously, it is normal to spell words that
lack lexical signs, and signs can evolve naturally through usage over time. Excerpts 24-28 illustrate a 14-minute long conversation, primarily focused on the meaning of the term “inertia”, as
well as personal experience connected to the concept. The pupils describe bodies that are affected when cars go round corners, buses that accelerate or brake and other experiences that can be
linked to “inertia”. The teacher, Lars, proposes that they first should discuss the meaning before
perhaps together creating a sign for it, something which in itself can be considered a metadialogue. When Lars somewhat later returns to the question of ascribing a sign for “inertia”, he
proposes a few variations where one sign could be associated to in terms of weight or gravitation, and the other sign to terms such as “gliding sluggishly” or “high friction” (see sign depictions in statement 29, excerpt 27, p. 105). However, both Erika and Katrin express doubts regarding his suggestions and instead propose a compound sign where the first stage consists of the
sign for “dull”, or “obtuse” (see sign depictions in statement 30, excerpt 27, p. 105). Despite
obvious hesitation, Lars does not present a clear argument as to why his suggestion would be
better than the pupils’, but instead asks if the group simply could accept his proposal. After a few
more discussions, Katrin uses the concept of “inertia” in her reasoning. She explains that she is
aware of the agreed sign, but that she could just as well use the compound sign since “we all
understand anyway”.
The group appears to encounter difficulties in agreeing on a sign and the discussion seems to
lose traction when there are no descriptions or arguments regarding the possible meaning of the
different signs. Nevertheless, the use of fixed lexical signs should not be deemed redundant; the
example only illustrates the difficulty in creating signs especially if the sign is to connote the
scientific definition of the term. This also illustrates the need for supporting both teacher and
students in order to understand the process entailed in creating a link between scientific meaning
and the possible interpretation of the sign. Whether meta-dialogue leads to increased use of scientific terminology in the discussions is not completely obvious, but it is reasonable to assume
that that would be the case.

10.7 Discussion
Sign bilingual dialogue in the natural science classroom is characterised by a complex linguistic
situation where sign language and Swedish integrate and interact, at the same time as everyday
language usage clashes with scientific usage. Depicting signs, the contextual restrictions of sign
language, as well as translanguaging act as essential elements in the collaborative meaning136

making process. The contextual restrictions of sign language often result in a need to discuss the
possible meaning of signs, which of course takes time from the lesson itself. However, I argue
that these side-tracks are necessary since they create a dynamic in the dialogue which can foster
the scientific meaning creation process. The challenge for teachers is to provide enough space for
the pupils to participate in such reasoning and then use the discussion to link back to the focus of
the lesson.
Apart from lexical signs, the issue whether other categories of sign language contribute to the
creation of scientific meaning has not been previously explored. In this study, however,
depicting signs appear to act as a potent mediating resource, presenting both teacher and pupils
with the possibility of switching back and forth between perspectives in their reasoning. Findings
from previous studies have resulted in proposals of databases indexing lexical signs of scientific
terms to support the teacher. However, based on results of this study there is reason to draw attention to the dangers of use of indexes of lexical signs as teaching aids, since lexical signs in the
dialogues described above often end up in the periphery. Depicting signs, however, facilitate
creative reasoning and often contribute to the development of the discussion, and consequently
have a considerable potential for scientific meaning-making. As a result, depicting signs can be
seen as essential elements of scientific learning in the multilingual and multimodal classroom,
while other elements contribute to scientific learning in Swedish.
In addition, dynamic usage of several languages and modalities has proven to be an important resource, since the languages are allowed to interplay and interact in the signed dialogue.
By switching seamlessly between sign language, “signed Swedish” and fingerspelling, the discussion makes use of the whole language repertoire. Through these language shifts, scientific
terms as well as phrases in Swedish are highlighted in the signed dialogue. The use of isolated
terms in either Swedish or sign language does not in itself constitute a scientific language usage,
but based on the high frequency of translanguaging and earlier studies indicating the benefits of
scaffolding language shifts (see, for instance, Kamberelis & Wehunt, 2012; Maybin, 2007;
Olander, 2010) conditions for development of a scientific language usage amongst these students
should still be considered favourable.
Through cross-linguistic meta-dialogues, similarities and differences are observed between
the languages and what different structures mediate in the different languages. Such metadialogue occurs when the discussion stops, due to uncertainty or misunderstanding of a term.
This means that meta-dialogue regarding linguistic representations and relations between sign
language and Swedish acts as an essential pedagogical scaffolding. The process that results in
comparison of the different languages can be equated with contrastive language teaching (compare Skolöverstyrelsen, (National Board of Education) 1991; Svartholm, 1990; Yoxsimer Paulsrud, 2014) where the languages are seen as different and separate systems. Therefore, spontaneous, dynamic and seamless language shifting, as well as cross-linguistic dialogue on a metalevel, where the languages are treated as separate systems, both fulfil important functions in the
sign language science classroom.
While the group appears comfortable discussing Swedish names of science terms and comparing these with existing lexical signs, they apparently have difficulties discussing and arguing for
different alternative signs, proposed as representations of an abstract concept, such as “inertia”.
On the basis of the concept of scaffolding, I argue that even teachers need knowledge concerning
how they, in turn, can support and guide their multilingual students through meta-dialogues that
lead to discussions on the origins of terms and what these mediate. To develop a dialogue that
fosters scientific learning in a signing multilingual classroom requires a teacher who is conscious
of linguistic and multimodal dynamics. In addition, the results illustrate the importance of a teacher with a high level of sign bilingual competence for the development of a dialogical teaching
method where pupils can use and perfect their arguments.
The general insights that this study has generated are, in my opinion, applicable in other
contexts, for instance, sign bilingual teaching in other subjects. This is especially the case in the
way dynamic language shifting, depicting signs and cross-linguistic dialogue on a meta-level can
support and advance learning in sign bilingual teaching. This study can also complement other
previous studies focusing on multilingualism, translanguaging and multimodality. With respect
to a bilingual learning environment, which, in this case, entails a rapid switching between languages, where physical pointing to words and oral reasoning is accompanied by high usage of mul137

timodal resources, the study can also be applicable to hearing multilingual pupils. Much in line
with what I have previously argued about the dangers of placing too much relevance on providing completed dictionaries of lexical signs for scientific terms and concepts in the teaching of
natural science, I also warn about oversimplifying multilingual teaching by letting pupils speak
in their native language. Teaching a subject is not just about using a specific language, but there
is also a need to reflect upon the language usage of the subject – regardless of language.
There are several suggestions for future research. Translanguaging is still an unexplored concept and additional research needs to be undertaken in order to increase knowledge of how language shifting can foster learning and serve as a tool in teaching. Scientific meaning-making in
this study has also shown the importance of clarifying thematic patterns through the use of varying linguistic means (compare Laursen, 2006; Lemke, 1990), as demonstrated above in the reasoning on the atmosphere, where both lexical and depicting signs were used to represent the
shape and function of the atmosphere. How different signs, together with scientific terms in
Swedish, complement each other in meaning-making needs to be explored in order to expand
knowledge of the role that thematic pattern plays in sign bilingual meaning-making. The benefits
of further studies are many, especially for our signing multilingual pupils. Further research will
provide better foundation from which to improve the possibility for pupils to move freely in a
continuum of everyday to scientific language usage in both languages. That linguistic mobility is
vital for the meaning-making process in natural science is one of the most significant conclusions of this study.
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