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 ”Language	is	the	essential	condition	
of	knowing,	the	process	by	which	
experience	becomes	knowledge.”	
 (Halliday 1993:94) 



Språket	och	lärande	

	Allt	vad	vi	vanligtvis	kallar	”kunskap”	är	språk.	Vilket	
betyder	att	nyckeln	till	förståelsen	av	ett	”ämne”	är	att	
man	förstår	dess	språk.	(…)	Det	är	mer	precist	att	säga	
att	vad	vi	kallar	ett	ämne	är	dess	språk.	En	”disciplin”	är	
ett	sätt	att	veta	och	vad	man	har	kunskap	om	är	
oskiljbart	från	de	symboler	som	kunskapen	är	kodifierad	
i.	(…)	
	(	

	Postman	&	Weingartner	1971)	
 



Språkets	roll	enligt	styrdokumenten	

•  Språket	är	av	grundläggande	betydelse	för	lärandet	och	en	
väg	till	kunskap.	Genom	språket	sker	kommunikation	med	
andra	och	genom	läsning	och	eget	skrivande	tillägnar	sig	
eleverna	nya	begrepp	och	lär	sig	att	se	nya	sammanhang,	
tänka	logiskt,	granska	kritiskt	och	värdera.	Genom	språket	
bildas	kunskap	och	genom	språket	görs	kunskapen	synlig	och	
hanterbar.	Förmågan	att	reflektera	över,	förstå,	värdera	och	
ta	ställning	till	företeelser	i	omvärlden	växer.	Svenskämnet	
har	i	samverkan	med	andra	ämnen	ett	ansvar	för	att	denna	
kunskapsutveckling	sker	och	att	eleverna	ser	en	meningsfull	
helhet	i	sin	utbildning	(…).	

	 	(ur	Kursplan	i	svenska	i	gymnasial	utbildning)	



Om	skolan	språkliga	krav	

•  Det	är	genom	språket	i	tal	och	skrift	i	
kombination	med	andra	uttrycksformer	som	
ämneskunskapen	görs	tillgänglig,	utvecklas	
och	bedöms.	I	skolans	kursplaner	betonas	
vikten	av	att	eleverna	ska	kunna	kommunicera	
med	hjälp	av	ett	ämnesrelevant	språk.	Det	
innebär	bland	annat	ämnesspecifika	sätt	att	
återge,	berätta,	beskriva,	instruera,	förklara,	
analysera,	värdera,	resonera,	diskutera	och	
argumentera	i	tal	och	skrift.		



Skolspråket	–	en	stötesten	för	
många	elever	

•  Mötet	med	skolspråket	innebär	ett	möte	med	en	ny	
språkkultur/nya	språkkulturer.	Det	gäller	även	elever	
med	svenska	som	modersmål.	

•  Eftersom	elevers	tidigare	erfarenheter	av	
skriftspråksbaserat	akademiskt/skolrelaterat	språkbruk	
varierar	till	följd	av	såväl	språklig/kulturell	som	social	
bakgrund	är	eleverna	mycket	olika	rustade	för	att	möta	
skolans	språkliga	krav. 



Ur	Stanford	Teacher	Education	Program	

”The	ability	to	use	the	specialized	language	of	the	academic	
sphere	is	like	a	gatekeeper:	it	opens	doors	for	those	who	
have	it,	and	fasten	them	shut	for	those	who	do	not.”	



Kritiska	övergångar	

•  Den	språkliga	klyftan	blir	successivt	alltmer	påtaglig	
genom	skolåren.	

•  Jfr.	den	s.k.	SO-chocken	då	eleverna	i	mellanstadiet	
ställs	inför	mötet	med	faktatexter	eller		the	”fourth	
grade	slump”,	ett	uttryck	som	i	USA	anspelar	på	den	
utslagning	som	kan	bli	resultatet	av	att	många	elever	
har	svårt	att	klara	denna	övergång	till	följd	av	brister	i	
läsförmågan.	

•  Även	övergången	mellan	grundskola	och	
gymnasieskola	innebär	en	eskalering	av	kraven	till	
följd	av	ett	betydligt	mer	abstrakt	och	förtätat	språk	i	
gymnasieskolans	läromedelstexter.		

8 



Språkligt	försprång	

•  För	en	stor	grupp	flerspråkiga	elever	i	den	
svenska	skolan	med	andra	modersmål	än	svenska	
utgör	språket	ett	avgörande	hinder	för	
skolframgång.		

•  För	elever	som	inte	vuxit	upp	med	
undervisningsspråket	i	hemmet	kan	det	även	
under	gynnsamma	förhållanden	ta	5	–	10	år	att	
hämta	in	det	försprång	(”closing	the	gap”)	som	
majoritetsspråkseleverna	skaffat	sig	vid	
skolstaren.	(Thomas	och	Collier	1997)	



En	omöjlig	uppgift?	

•  Nej,	men	ingen	tid	får	gå	förlorad!	
•  Språkutveckling	måste	ske	i	alla	klassrum.	



Andraspråksanvändning	

•  Elever som studerar på sitt andraspråk upplever språkliga hinder 
inte bara när gäller språklig kompetens utan också i fråga om 
nedsatt processkapacitet. 

•  Till följd av ett svagare etablerat system i andraspråket kan de 
inte som i förstaspråket lika självklart och obehindrat lita till sin 

    intuition och automatiserade språkliga rutiner och mönster.  
 
•  Detta gör språkanvändningen mer krävande och leder till 
    en högre känslighet för stress, buller och kognitiv  
    belastning vilket i sin tur bl a påverkar läshastighet 
    liksom förmågan att hålla flera bollar i luften samtidigt.  

/		



En	dynamisk	syn	på	flerspråkighet	

Flerspråkiga	elever	måste	ges	möjligheter	att	
utnyttja	alla	sina	språkliga	resurser	även	i	sitt	
lärande	och	inte	tvingas	begränsa	sitt		
handlingsutrymme	till	endast	ett	av	de	språk	
som	ryms	i	deras	språkliga	repertoar.	
	
Modersmålet	och	andra	språk	liksom	ett	
multimodalt	arbetssätt	utgör	viktiga	
förutsättningar.	
	



Vad	säger	forskningen	om	
flerspråkiga	elevers	lärande?	

	
•  Man	lär	bäst	på	det	språk	man	kan	bäst!	
					Modersmålet	utgör	en	viktig	resurs.		
•  Språk-	och	ämnesintegrering	nödvändig,	
Språk	och	kunskap	måste	utvecklas	hand	i	
hand.	Parallell	utveckling	av	vardagsspråk	
och	skolspråk.	

•  Flerspråkighetssatsningar	måste	vara	
långsiktiga,	och	omfatta	alla	lärare.	
Isolerade,	kortsiktiga	lösningar	fungerar	
inte.	

	
/		



Om	att	erövra	skolspråket	

•  Vardagsspråk	och	skolspråk	utgör	inte	mer	eller	mindre	
betydelsefulla	sätt	att	använda	språket	på.	Det	handlar	i	
stället	om	olika	register,	dvs.	olika	sätt	att	använda	
språket	på	som	vart	och	ett	har	sin	speciella	funktion.		

•  Att	utveckla	skolans	specialiserade	språk	handlar	inte	om	
att	överge	eller	”korrigera”	elevernas	vardagliga	
språkbruk	utan	om	att	utvidga	deras	språkliga	repertoar	
med	nya	register.	

•  Behärskning	av	skolspråket	är	en	förutsättning	för	
skolframgång.	



Språk	och	lärande	i	olika	kontexter	

/		

I förskolan 
Språket ackompanjerar lärandet.  
Lärandet och språket är situationsbundet 
och konkret. 

I skolan 
Språket är en oskiljaktig del av lärandet . 
Lärandet och språket blir allt mer situations- 
oberoende och abstrakt ju högre upp i  
årskurserna man kommer. 



Lärande i förskolan 
  

Intervjuaren: 	Lärde	ni	er	om	natur	i	skolan?	
Marie:	 	 	Lite	om	blad	och	så.	
Intervjuaren: 	Lärde	ni	er	om	natur	i	förskolan	också?	
Marie:	 	 	Ja,	mycket,	mycket.	
Intervjuaren: 	Vad	lärde	ni	er	då?	
Mari: 	 	 	Hur	det	var	förut	i	stenåldern	och	så	fick	
	 	 	 	 	man	ju	…	vi	hade	en	grotta	med	djur.		
	 	 	 	 	Om	man	gjorde	en	grotta	så	fick	man	göra	 	 	
	 	 	 	en	grotta	man	skulle	…	man	göra	ett		
	 	 	 	 	skinntält,	så	fick	man	ju	arbeta	med	pinnar	

	 	 	 	 	 	och	sånt	och	gå	ut	och	hämta	pinnar,	skinn	
	 	 	 	 	 	fanns	ju	därinne.	
Intervjuaren: 	Tycker	du	att	du	lärde	dig	mer	om	natur	i		
	 	 	 	 	förskolan	än	du	gör	i	skolan?	

Marie:	 	 	Mycket	mera.	
	 	 	(…)	
	 	 	(Pramling,	Klerfelt	&	Williams	Graneld	1995).		



Verbal	och	nominal	stil	

	Hur	det	var	förut	i	stenåldern	och	så	
fick	man	ju	…	vi	hade	en	grotta	med	
djur.	Om	man	gjorde	en	grotta	så	fick	
man	göra	en	grotta		man	skulle	…	man	
göra	ett	skinntält,	så	fick	man	ju	
arbeta	med	pinnar	och	sånt	och	gå	ut	
och	hämta	pinnar,	skinn	fanns	ju	
därinne.	

	

	Näringarna	förutsatte	flyttning	från	en	
boplats	till	en	annan	i	enlighet	med	
fångstens	cykliska	natur.	På	platser	med	
fördelaktigt	läge	bodde	man	året	om.	De	
tidigaste	kända	bostäderna	består	av	
lämningar	av	kåtkonstruktioner.	Som	
täckningsmaterial	för	bostäder	användes	
skinn	eller	näver.	

/		



/		

Generella	drag	i	skolspråket	
 Språkbruk	skriftspråkligt,	skolrelaterat	språk	kännetecknas	av	drag	som	
bidrar	till	ett	mer	abstrakt	och	distanserat	språkbruk		

	
•  Hög	lexikal	täthet	(mer	kompakt	information,	färre	ord)	
•  (platser	med	fördelaktigt	läge)	

•  Elaborerade	och	utvidgade	nominala	grupper		
	(fångstens	cykliska	natur,	de	tidigaste	kända	bostäderna,	från	en	
boplats	till	en	annan	)	

	
•  Lexikala	referenser	(näringarna	– fångsten;	bostäder-kåtkonstruktioner)		

•  Passivkonstruktioner	med	dolda	aktörer		
							(som	täckningsmaterial	användes	skinn	eller	näver)	

•  Frekvent	bruk	av	substantiv	som	representerar	handlingar,	processer	
och	kvaliteter	snarare	än	konkreta	ting	(fångst,	jordbruk,	flyttning,	läge)		

•  Abstrakta	verb	(ofta	partikelverb)	för	att	beskriva	handlingar	processer	
och	tillstånd		(förutsätta	,	bestå	av,	utvinna,	avta,	föra	med	sig,	
påverka)		

	



Närspråk	och	fjärrspråk	
(Teleman	1979)	

 
Fjärrspråk/skolspråk	
•  Situationsoberonde	
	(oberoende	av	tid	och	rum)	

•  Monologiskt	
•  Explicit	och	självbärande	
•  Strukturellt	fullständigt	
•  Överregionalt,	

standardiserat	
•  Talar	med	”anonym	tunga”!	
•  Abstrakt		

Närspråk/vardagsspråk	
•  Situationsbundet		
	(förankrat	i	tid	och	rum)	

•  Dialogiskt		
•  Implicit	(vagt)	
•  Fragmentariskt		
•  Varierat	(plats,	ålder,	kön,	

klass)	
•  Personligt	
•  Konkret	
 



Funktionell	grammatik	och	registervariation	
Halliday	1985	

•  Nära	koppling	mellan	språk	och	kontext.	

•  Språket	erbjuder	olika	val	att	skapa	betydelser	beroende	på	i	
vilket	sammanhang	och	vilken	situation	vi	befinner	oss	i.		

•  Karakteristiska	drag	i	en	viss	situation	motsvaras	på	ett	
funktionellt	sätt	av	en	viss	uppsättning	språkliga	drag	som	
tillsammans	karakteriserar	vad	som	här	kallas	ett	språkligt	
register.		

•  Det	handlar	också	om	ett	ömsesidigt	förhållande	mellan	språk	
och	kontext;	språket	både	formar	och	formas	av	kontexten.	
Halliday	(1985)	

	



Språk	och	kontext:	Språklig	variation	utifrån	ett	registerperspektiv	
Halliday	1985	



Dekonstruktion	och	“uppackning”	av	texter	

•  Rörlighet	utefter	registerskalorna		
•  Stöttning	I	utvecklingen	mot	skalornas	högersidor		
•  Ett	fokus	på	språket	i	skolämnenas	texter	ger	
modeller	och	strukturer	för	olika	texttyper	och	
verktyg	att	läsa	mellan	raderna	och	
”avtäcka” /”packa	upp”	de	olika	betydelser,	
bilder	och	synsätt	som	ligger	inbäddade	och	
dolda	i	texterna.		

•  På	så	sätt	fördjupas	förståelsen	av	
ämnesinnehållet	samtidigt	som	elevernas	kritiska	
tänkande	utvecklas.	



Vägen	från	vardaglig	till	vetenskaplig	diskurs		

	 	Marie		 	 	 	 	Läroboken	
 
    Vardaglig diskurs            Vetenskaplig diskurs 
					”hur det va förut i          	 	 	 	Näringarna förutsatte  

stenåldern”                flyttningar från en         
                                       boplats till en annan 
           

	
	 	 	 	 									



Men	skolspråket	är	inte	enhetligt	

Skolämnena	utgör	ett	slags	textkulturer	där	
man	talar,	läser	och	skriver	enligt	
ämnesspecifika	mönster.		
     
It	is	not	possible	to	“do”	science,	“do”	
economics	or	“do”	mathematics	with	only	
ordinary	language	(Halliday	&	Martin,	1993;	
Lemke,	1990).		
	
One	must	“do”	discipline-specific	work	with	
	academic	and	discipline-specific	language.	



Ämnespecifika	register:	NO	

•  Språket	i	NO-undervisningen	används	för	
klassifikationer,	taxonomier	och	för	att	uttrycka	
logiska	samband	mellan	abstrakta	eller	
generaliserade	termer	och	processer.	

•  Naturvetenskaperna	tenderar	att	distansera	sig	från	
personliga	intressen	och	erfarenheter	i	en	ambition	
att	vara	vetenskapligt	korrekta	och	stringenta.	

•  Det	naturvetenskaplig	språket	är	därför	opersonligt,	
distanserat	och	abstrakt.		

(Lemke,	1990;	Molander	2017)	



Lexikala	nätverk	och	lexikal	
samband	

•  Orden	i	en	text	och	deras	inbördes	
semantiska	relationer	bidrar	starkt	till	
den	innehållsliga	kontinuiteten	i	en	text	
och	förståelse	av	tematiska	mönster.		

•  Förtrogenhet	med	de	enskilda	orden	
såväl	som	förmåga	att	identifiera	de	
semantiska	relationerna	mellan	ord/
grupper	av	ord	i	en	text	blir	därför	
avgörande	för	läsarens	förståelse	av	
texten.		



Lexikal	kohesion	på	andraspråket	

•  Risken	för	att	de	lexikala	sambanden	i	texten	går	
läsaren	förbi	till	följd	av	lexikala	luckor	är	betydligt	
större	vid	läsning	på	ett	andraspråk	än	på	
förstaspråket.		



	
Lexikala	referenser	i	biologitexter	
Nygård	Larsson	(2011:139)	
		
”Ofta	kan	inte	individer	från	olika	arter	fortplanta	
sig	med	varandra	därför	att	olikheter	i	
könsorgan,	könsceller	eller	kromosomuppsättningar	
hindrar	befruktning	eller	normal	fosterutveckling.	
När	sådana	artbarriärer	finns	uppstår	inga	hybrider	/…/.”		
	
olikheter	i	könsorgan,	könsceller	eller	
kromosomuppsättningar	hos	olika	arter	hindrar	
befruktning	=	artbarriär	
	



Intrikata	lexikala	samband	i	gymnasieskolans	
biologitexter	(Nygård	Larsson	2011)	
	
”Den	klocklika	formen	som	kännetecknar		
nässeldjur	som	simmar	med	nedåtriktad	mun	kallas	
medusa.	Nässeldjur	kan	även	vara	formade	som	
polyper.	Då	lever	de	stillasittande	på	något		
underlag	och	riktar	munnen	uppåt.”	
 
formen	"	formade	
	
											nässeldjur		 	 									
	 										

medusa			←→					polyper						 		
	
simmar	≠	lever	stillasittande	
	
nedåtriktad	mun	≠	riktar	munnen	uppåt		



Ämnesspecifika	register:	Historia	
	

 Historieämnet	handlar	om	händelser	över	tid,	vad	
som	förorsakar	dem	och	vad	de	resulterar	i	där	
inbyggda	tolkningar	utgör	en	oundviklig	del.		
	Det	handlar	t.ex.	om	hur	man	framställer	vad/vem	
eller	vilka	som	ligger	bakom	en	viss	händelse,	och	om	
hur	orsakssamband	och	resultatet	av	olika	
handlingar	och	skeenden	presenteras.		
	(Schleppegrell	2004)	



Den	språkliga	progressionen	i	
historieämnets	texter	

 Progressionen	i	historieämnets	texter	kan	ses	som	en	
utveckling	från	berättande→beskrivande/
förklarande→utredande	texter	som	successivt	innebär	

•  En	förtätning	av	innehållet		
•  Fler	nominaliseringar	
•  Fler	abstrakta/institutionella	”aktörer”	
•  Flera	passiveringar	(”anonyma	”aktörer”)		
•  Fler	”dolda”	orsakssamband	som	kräver	tolkningar	och	

inte	uttrycks	explicit	med	språkliga	markörer	som	“därför	
att”,	“på	grund	av”	etc.	

 



Ett	land	i	kris	
Utdrag	ur	läromedel	från	grundskolans	senare	år	

 Ludvig	XVI	hade	blivit	kung	1774.	Han	skulle	styra	en	av	
världens	stormakter.	Men	han	var	inte	särskilt	intresserad	av	
politik.	När	han	fick	chansen	smet	han	ut	på	jakt.	Han	var	gift	
med	Marie	Antoinette	från	Österrike.	Hon	var	ännu	mindre	
intresserad	av	politik.	Däremot	intresserade	hon	sig	mycket	
för	smycken,	vackra	kläder	och	dyrbara	nöjen.	Nej,	
kungaparet	kunde	inget	göra	åt	krisen	i	Frankrike.		

	(Nilsson	et	al.	2003:43f.)	



Den	ekonomiska	krisen	
Utdrag	ur	historieläromedel	från	gymnasiet	

	Bakom	den	vackra	fasaden	var	Frankrike	vid	1700-talets	mitt	ett	
land	i	kris.	De	långa	krigen	och	framför	allt	hjälpen	till	de	
nordamerikanska	kolonisterna	i	kriget	mot	Storbritannien	hade	
ökat	statsskulden	oerhört.	Det	franska	näringslivet	led	också	av	
konkurrensen	från	Storbritannien.	Massarbetslöshet	drabbade	
de	franska	textilstäderna.	När	skördarna	slog	fel	i	slutet	av	1780-
talet	blev	katastrofen	ett	faktum.	Tusentals	arbetslösa	drog	fram	
på	vägarna.	Missväxt	förde	med	sig	att	priset	på	bröd	steg	
kraftigt.	(Almgren	et	al.	2005:151)	



Konkreta, personliga resp. abstrakta, 
avpersonifierade aktörer 

Aktörer i text 1 
Ludvig XVI 
 
Han 
 
Han 
 
Han 
 
Marie Antoinette 
 
Hon 
 
Hon  
 
Kungaparet 
 

Aktörer i text 2 
Frankrike 
 
De långa krigen och framför allt hjälpen till de 
nordamerikanska kolonisterna i kriget mot Storbritannien 
 
Det franska näringslivet 
 
Massarbetslöshet 
 
Skördarna 
 
Katastrofen 
 
Tusentals arbetslösa 
 
Missväxt 
 
Priset på bröd 
 
 



Ordförrådets	betydelse	

 
•  Ordförrådet	är	den	enskilt	viktigaste	
faktorn	för	flerspråkiga	elevers	
skolframgång	(Saville-Troike	1984,	
Viberg	1993).	

•  Ordförrådets	storlek	har	ett	starkt	
samband	med	läsförmåga.		
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Ordförrådets	utveckling	under	skolåren	
•  ca	8.000	–	10.000	ord	vid	skolstarten	hos	enspråkiga	

elever.	Flerspråkiga	elevers	ordförråd	fördelat	på	flera	
språk.	Stor	variation	i	svensk	ordförråd.	

•  Utvidgas	med	ca	3000	–	4000	nya	ord	/år	
•  Fackord	(magnetism,	fotosyntes,	erosion),	skriftspråksord	

(utgöra,	föremål,	avsevärd,	följaktligen)	→	→	
•  Receptivt	→	produktivt	ordförråd	
•  Precisering,	differentiering	av	begrepp	(flod-älv-bäck-å)	
•  Konkret	→	abstrakt,	överförd	betydelse	(tung	väska	–

tungt	besked)		
•  Stilistiskt	färgade	synonymer			
	(köpa,	shoppa,	handla,	tjacka,	införskaffa,	anskaffa,	
förvärva,	inhandla)		

	

→ 



Lexikal	utveckling		

kan	relateras	till		
A 	ordförrådets	bredd/storlek	(kvantitativa	aspekter)	
B 	ordförrådets	djup	(kvalitativa	aspekter)	
	
A.  Hur	många	ord/fraser	i	språket	man	behärskar		
B.  Hur	väl	man	behärskar	de	enskilda	orden	(djup)	

och	deras	inbördes	relationer	(lexikala	
	nätverk)		

	



Ordförrådet	hos	elever	med	svenska	
som	andraspråk	

	

o  Skillnader på flera tusen ord mellan enspråkiga 
och flerspråkiga elevers ordförråd i 
undervisningsspråket vid skolstarten 

o  Ordkunskapen i andraspråket tenderar att vara 
grundare än i förstaspråket 

o  De lexikala nätverken är ofta svagare utvecklade i 
andraspråket 
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•  95	–	97	%	av	orden	i	en	text	bör	vara	kända	för	att	man	ska	kunna	
läsa	med	behållning.	(Nation	2001)	

•  Ca	80	%	av	alla	ord	i	en	text	tillhör	de	2000	mest	frekventa.	

•  Ett	ordförråd	på	ca	5000	–	6000	ord	ger	90%	täckning	för	de	flesta	
texter.	

•  De	återstående	10	%	varierar	starkt	med	textens	ämne	och	är	ofta	
lågfrekventa.	

•  En	ytterligare	ökning	av	ordförrådet	med	4000	ord	ger	bara	ca	3	%	
högre	täckning,	ytterligare	6000	ord	därutöver	bara	2	%	högre	
tackning.		

Ordförrådets bredd och läsförståelse 



Ordklassifikation	i	projektet	Ord	i	Läromedel	
(Lindberg	&	Johansson	Kokkinakis	2008)	

 
1.	Ämnesöverskridande,	högfrekvent	allmän	vokabulär	
a.  Allmän	högfrekvent	vokabulär	Ex.	ha,	komma,	sak,	stor,	

på,	då,	bo,		möjlig,	plats,	människa,	barn,	äta	
b. 	Ämnesöverskridande,	akademisk,	ofta	abstrakt	

vokabulär.	Ex.	avta,	påverka,	framträdande,	resurs,	
fenomen,		drabba,	föra	med	sig,	avse,	bebo,	uppta	

	
2.	Ämnesrelaterad,	snedfördelad	vokabulär	
a.  Allmänspråklig	medel-mindre	frekvent	vokabulär	

relaterad	till	visst	ämne.	Ex.	företag,	hamn,	mäktig,	
helig,	magnet,	skatt,	fördom,	tälja,		

b.  Tekniska	facktermer,	ofta	unika	för	specifika	ämnen.	
Ex.	osmos,	kromosom,	kopplingsschema,	
barrskogsbälte	,	kärnklyvning,	stämjärn,	bräsera		
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	Läroboksutdrag,	biologi		
1.	Högfrekventa	ord	
	
	Vegetarianer	är	människor	som	äter	enbart	mat	från	
växtriket.	Detta	är	en	modern	företeelse.	Människan	har	varit	
allätare	och	ätit	kött	så	länge	hon	har	funnits.	De	proteiner	
som	människan	består	av	liknar	mer	djurens	än	växternas	
proteiner.	Proteiner	från	spannmål	och	baljväxter	bör	ingå	i	
varje	måltid	och	kompletteras	med	protein	från	
bladgrönsaker,	nötter	och	näringsjäst.	



Läroboksutdrag,	biologi		
2.	Abstrakta,	skriftspråkliga	ord	
	

	Vegetarianer	är	människor	som	äter	enbart	mat	från	
växtriket.	Detta	är	en	modern	företeelse.	Människan	har	
varit	allätare	och	ätit	kött	så	länge	hon	har	funnits.	De	
proteiner	som	människan	består	av	liknar	mer	djurens	än	
växternas	proteiner.	Proteiner	från	spannmål	och	baljväxter	
bör	ingå	i	varje	måltid	och	kompletteras	med	protein	från	
bladgrönsaker,	nötter	och	näringsjäst.	

	
1.  Högfrekventa			
2.   Skriftspråkliga	
	
	



Läromedelsutdrag,	biologi		

3.	Ämnesrelaterade/snedfördelade	ord	
	

	Vegetarianer	är	människor	som	äter	enbart	mat	från	växtriket.	
Detta	är	en	modern	företeelse.	Människan	har	varit	allätare	och	
ätit	kött	så	länge	hon	har	funnits.	De	proteiner	som	människan	
består	av	liknar	mer	djurens	än	växternas	proteiner.	Proteiner	
från	spannmål	och	baljväxter	bör	ingå	i	varje	måltid	och	
kompletteras	med	protein	från	bladgrönsaker,	nötter	och	
näringsjäst.	

1.  Högfrekventa			
2.  Skriftspråkliga	
3.   Ämnesrelaterade	
	
	



	Läroboksutdrag,	biologi		
	
	

	Vegetarianer	är	människor	som	äter	enbart	mat	från	växtriket.	
Detta	är	en	modern	företeelse.	Människan	har	varit	allätare	och	
ätit	kött	så	länge	hon	har	funnits.	De	proteiner	som	människan	
består	av	liknar	mer	djurens	än	växternas	proteiner.	Proteiner	
från	spannmål	och	baljväxter	bör	ingå	i	varje	måltid	och	
kompletteras	med	protein	från	bladgrönsaker,	nötter	och	
näringsjäst.	

	
1.  Högfrekventa			
2.  Skriftspråkliga	
3.  Ämnesrelaterade	
4.  Fackord	



Ämnesrelaterade  ord 
•  Geografi: tall, trål, äng, kvist 
•  Fysik: magnet, koppla, spola, ballong, 

snöre, diskho 
•  Biologi: svamp, frö, slem, ärva, näbb, 

svullna, byte,  
•  Samhällskunskap: fördom, krympa, 

skatt, rösta, granska, överdos 
•  Religion: frälst, psalm, nunna, vigsel, 

syndig 
•  Historia: teg, salong, dagsverke, 

plundra, uppror 
•  Matematik: jämförpris, ränta, moms, 

kalkyl, tjog, toppfart 
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Försåtliga	vänner	i	skolspråket:	
vardagliga	ord	i	ny	betydelse:		

teckna	avtal	
tanken	rymmer	3000	liter	
sluta	fred	
ringa	kostnad	
fatta	beslut	
bråk	
inhemsk	
sortera	efter	färg	
	
 
 

/		



Homografi	och	polysemi	–		
en	utmaning	för	andraspråkstalare/läsare	

•  65	%	av	orden	i	de	flesta	texter	är	homografer	(samma	
form,	flera	betydelse):	bar,	så,	får,	docka,	axel,	under,	
var,	få,	röra,	kalla	etc		

•  Till	följd	av	ytligare	lexikal	kunskap	och	begränsad	
tillgång	till	ledtrådar	till	hjälp	för	tolkningen	utgör	
homografi	och	polysemi	en	särskild	utmaning	för	L2	
läsare.	



Homografi	och	polysemi	i	läroböckerna	
 		
	ledare	i	fysik,	historia	och	svenska	
	’en	elektrisk	ledare’	i	fysik	
	’en	grym	ledare’	i	historia	
	’en	intressant	ledare’	i	svenska	

		
	häftig	i	historia	och	SO	
	’En	häftig	attack’	i	historia		
	’En	häftig	drog’	i	SO	

	
	avverka	i	matte	och	geografi	
	’avverka	en	sträcka’	i	matte	
	’avverka	skog’	i	geografi	

	
	byte	i	samhällskunskap	och	biologi	
	’vid	byte	av	arbete’	
	’dödar	sitt	byte’	

	
	
	
	

	



	
Metaforer	i	läromedel:	geografi	

	
	
•  slå	vakt	om	demokratin	
•  ta	hand	om	soporna	
•  kläcka	idéer	
•  bilavgaserna	är	den	värsta	boven	
•  tågen	rusar	fram	
•  tunnelbanenätet	
•  stadskärnan	
•  staden	breder	ut	sig	
•  gator	binder	samman	staden	



Metaforisk	användning	av	tung	

Samhällskunskap	
•  tungt	missbruk		
•  tunga	kommentarer		
•  tunga	kommunala	områden		
Geografi	
•  mörkret	ligger	tungt	över	landet		
•  tung	trafik		
Religion	
•  tungt	allvar		
 /		



/		

Nominalisering	i	läroböckerna	

•  som	håller	länge	
•  tåg	som	kör	fort	
•  bra	när	man	ska	smälta	maten	
•  problem	som	har	att	göra	med	man	väger	

för	mycket	
•  när	solen	gick	ner	
•  om	det	uppstår	en	farlig	situation	
•  om	det	skulle	bli	krig	
•  jag	tycker	
	

•  med	lång	hållbarhet	
•  höghastighetståg	
•  gynnar	matsmältningen	
•  p.g.a.	övervikt	
	
•  vid	solnedgången	
•  vid	annalkande	fara	
•  i	händelse	av	krig	
•  enligt	min	åsikt	
	



Långa ord: historia och 
samhällskunskap 

•  självständighetsförklaringen  
•  transportmöjligheterna  
•  revolutionsparollerna  
•  postorderkatalogerna  
•  nationalförsamlingen  
•  invigningsceremonier  
•  yttrandefrihetsgrundlagen  
•  Jämställdhetsombudsmannen 
•  utbildningsdepartementet 
•  tryckfrihetsförordningen  
•  självständighetsrörelse   



Från	vardagsspråk	till	vetenskaplig	diskurs		
(Mercer	1995)	

	”Teachers	are	expected	to	help	their	students	develop	ways	
of	talking,	writing	and	thinking	which	will	enable	them	to	
travel	on	wider	intellectual	journeys,	understanding	and	being	
understood	by	other	members	of	wider	communities	of	
educational	discourse:	but	they	have	to	start	where	learners	
are,	to	use	what	they	already	know,	and	help	them	go	back	
and	forth	across	the	bridge	from	’everyday	discourse’	to	
’educated	discourse’.	(p83) 



Kontextuellt	och	interaktivt	stöd	och	kognitiv	nivå		
(Cummins	1983)	

		
Utmaningszon	
(kategorisera,	jämföra,	
generalsiera	etc)	

Mycket kontextuell stött- 
ning: Följsam interaktiv och  
multimodal stöttning som successivt 
avtar. 
 

Lite kontextuell   
stöttning 

Hög kognitiv nivå 

Låg kognitiv nivå 

Vardagsspråk	
namnge,	beskriva,		
återberätta	etc.	

Avancerat	skolspråk	
(analysera,	argumentera,	
kritiskt	värdera	etc.)		

Undvik	aktiviteter	här!	
Kopiera,	upprepa,	fylla	i	



Stöttningens	betydelse		
(Vygotsky	1963,	Bruner	m.fl	1976,	Walqui	2006,	

Gibbons	2010)		

Syftar	till	lärarens	”överlämnande”	och	elevernas	
”övertagande”	av	auktoritet	och	ansvar	genom	en	
undervisning	som	utmärks	av	
•  Systematisk	och	stegvis	progression	i	planering	av	innehåll	

och	aktiviteter.	
•  Genomtänkt	och	transparent	struktur	med	tydliga	mål,	

uttalade	syften	och	förväntningar.	
•  Flexibel	anpassning	av	aktiviteter	utifrån	elevernas	behov.	
•  Ett	interaktivt	arbetssätt	och	en	nära	dialog.		
•  Multimodalitet	(bilder,	film,	figurer,	laborativa	inslag,	

aktivering	av	alla	sinnen	etc.)	
•  Kontinuerlig	återkoppling.	



En	inkluderande	och	språkmedveten	undervisning	
i		alla	klassrum		

•  Utgår från och bekräftar elevernas varierande språkliga och 
kulturella erfarenheter.  

•  Bygger på medvetenhet om lärandets språkliga dimensioner 
och kunskap om vad det innebär att lära på ett andraspråk. 

•  Uppmuntrar användning av modersmålet! Ger de flerspråkiga 
eleverna möjlighet att använda och utveckla hela sin 
språkliga repertoar.  

 



•  Tydliggör och ger explicita modeller för förväntat  ämnesrelaterat språkbruk, 
(labbrapporter, redogörelser, argumenterande texter, instruktioner, faktatexter 
etc) 

•  Avlastar språket med interaktiva, aktiva, laborativa och utforskande 
arbetssätt. 

•  Systematiserar, konkretiserar och kontextualiserar med hjälp av grafer, bilder, 

föremål, figurer, rollspel, film etc. 

•  Ger utrymme för alternativ diagnostisering och kunskapsbedömning. 
•  Bygger på ämnesintegrering och samarbete mellan ämneslärare, lärare i 

praktisk-estetiska ämnen,  modersmålslärare och lärare i svenska och sva 


