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Abstract 

Ett mått på hur väl ett skolämne definierar sig i förhållande till de övriga är klassifikation. 
Den ämnesdidaktiska forskningen tyder på att svenskämnet, bland annat genom en låg 
tillämpning av ämnesspecifik terminologi, kännetecknas av en svag klassifikation. Tre 
svensklärare vid gymnasiet intervjuades angående deras uppfattning om sitt eget ämnes-
relaterade språkbruk och observerades vid två lektionstillfällen var. Resultaten ger vid 
handen ett språkbruk som till största del präglas av termer som är ämnesrelaterade men 
inte hämtade från språk- eller litteraturvetenskapen. Detta indikerar en klassifikation av 
varken alltigenom svag eller stark grad. De uppfattningar som lärarna ger uttryck för i 
intervjuerna motsvaras endast delvis av den observerade undervisningen. 
 
Nyckelord: klassifikation, gymnasieelever, svenska, svensklärare, terminologi, ämnesdidaktik
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2 

Metaspråket behöver vara didaktiskt förankrat. […] 
Målet måste vara att varje elev, genom skolans 
försorg, ska uppnå en frihet att verka och påverka – 
som kritisk medborgare i ett samhälle som har 
ambitionen att utvecklas till något bättre.  

   Fredrik Hansson1 

1 Bakgrund 

Varje skolämne bär på en terminologi som är mer eller mindre specifik för det ämnet. Bara 
utifrån orden algoritm och exponent, grundämne och elektron eller disposition och etos kan vi 
sluta oss till vilket ämnesområde de är hämtade ifrån. Tillägnandet av dessa termer och 
kunskapen om hur och när de används är vanligen en förutsättning för att lära sig det stoff de 
representerar. Dessa ämnesspecifika språkkunskaper kallas med ett ord för ämneslitteracitet. 
   Beroende på hur konsekvent den ämnesspecifika terminologin används sägs ämnet ha en 
mer eller mindre stark klassifikation, en term hämtad från utbildningssociologen Basil 
Bernsteins teorier. Ett ämne med stark klassifikation avgränsar sig, bland annat genom sitt 
språkbruk, tydligt gentemot övriga ämnen. En aspekt av just svenskämnet som har 
förutsättningar att bidra till en stark klassifikation är tillgången till en språk- och 
litteraturvetenskaplig terminologi som gör att eleverna kan diskutera texter mer ingående och 
nyanserat än vad vardagsspråket medger. Sådant språk som används för att diskutera hur 
språket används kallas ibland för metaspråk. 
   Det finns emellertid forskare som menar att svenskämnet har en tämligen svag 
klassifikation. Lars-Göran Malmgren hävdar till exempel att det i viss mån är ”öppet 
gentemot andra ämnen i skolan, särskilt SO-ämnena” (återgivet i Hansson 2011, s. 27). 
Vidare kommer Fredrik Hansson i sin studie av svenskämnets språkdel fram till slutsatsen ”att 
svag inre klassifikation uttryckt genom avsaknaden av gemensamt metaspråk tycks vara något 
av ett kännemärke för gymnasieskolans svenskämne” (Hansson 2011, s. 201). 

Hansson utförde emellertid sin studie medan Lpf94 ännu var den aktuella läroplanen. 
Lpf94 har återkommande kritiserats för sina formuleringar av målsättningar och 
betygskriterier vilka upplevdes som otydliga. Det kan inte uteslutas att denna läroplan har 
bidragit till den svaga klassifikation som bland andra Hansson identifierat hos svenskämnet. 
Eftersom Lgy11 syftar till att vara tydligare utformad än sin föregångare framstår det som 
befogat att undersöka huruvida detta kan spåras i svenskämnets klassifikation. 

                                                
1 Hansson, F. (2011). På jakt efter språk: om språkdelen i gymnasieskolans svenskämne. Malmö: 206. 
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1.1 Ämneslitteracitetens förankring i styrdokumenten 

I syftesbeskrivningen för gymnasieskolans svenskämne framhålls till att börja med vikten av 
att ”eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta 
med texter” (Lgy11 s. 160). Detta mycket övergripande syfte yttrar sig bland annat i att 
eleverna ska ”tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv” men 
även ”utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i 
arbetslivet och för vidare studier”. Till de språkliga redskapen får rimligtvis olika typer av 
relevanta begrepp räknas. Kursplanen för Svenska 1, som läses av alla gymnasieelever, anger 
också att en del av det centrala innehållet är ”[g]rundläggande språkliga begrepp som behövs 

för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk” (Lgy11 s. 162). 
Dessa begrepp är särskilt betydelsefulla vid högskole- och universitetsstudier där det inte 
sällan ställs höga krav på den skriftliga kommunikationen. För att eleverna ska lära sig att 
”värdera andras muntliga framställningar och texter samt bearbeta sina egna muntliga 
framställningar och texter”, vilket också ingår i ämnets syfte, förutsätts rimligen någon typ av 
kvalificerad begreppsapparat, i synnerhet om detta arbete ska ske på ett ”metodiskt och 
strukturerat sätt”. 

Att Skolverket själva tillskriver dessa begrepp betydelse framgår inte minst i 
kommentarmaterialet till ämnesplanen som innehåller ett eget stycke med rubriken 
Grundläggande språkliga begrepp. Där konstateras att arbetet med språklig analys 
”förutsätter att man använder sig av lämpliga språkliga och språkvetenskapliga begrepp, och 
inte nöjer sig med allmänspråkliga ord och uttryck” (Kommentarmaterial till ämnesplanen i 
svenska i gymnasieskolan, s. 6). Vidare ges ett antal exempel på vilken sorts begrepp som kan 
vara aktuella: från språksociologins område prestige, omvänd prestige, schibboletfunktion och 
sociolekt; rörande textanalys disposition, inledning, avslutning och sammanhangssignaler; 
från grammatiken sats, bisats, tempus, subjekt och predikat. Redan i början av stycket 
återfinns för övrigt ett tillägg som tycks indikera fackterminologins svaga ställning inom 
svenskämnet: ”Det är självklart inom de flesta andra ämnen i skolan, inte minst de 
naturvetenskapliga, att man använder ämnesspecifika begrepp.” Uppenbarligen anser 
Skolverket att läsaren behöver övertygas om nyttan av sådana begrepp även i svenskämnet. 
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1.2 Syfte 

Mot bakgrund av detta syftar den här undersökningen till att besvara följande frågor: 

• I vilken mån använder sig svensklärare av begrepp som kan sorteras under 
kategorierna vardagsspråk, skolämnesspråk resp. vetenskaplig terminologi? 

• Hur överensstämmer denna praktik med lärarnas egen uppfattning om sitt språkbruk i 
klassrummet? 

1.3 Material 

Uppsala universitet ingår sedan 2017 i det nationella projektet ULF (Utveckling, Lärande, 
Forskning) vilket syftar till att minska avståndet mellan lärarnas yrkesverksamhet i skolan och 
den didaktiska forskningen. Som ett led i detta arbete har lokala avtal upprättats mellan 
universitetet och tre huvudmän: Uppsala kommun, Enköpings kommun samt NTI-
gymnasiet/AcadeMedia. För att testa förutsättningarna för dessa lokala samarbeten har 
undersökningen skett vid en gymnasieskola hos en av dessa huvudmän. 
   Två typer av material har insamlats: dels fältanteckningar från totalt sex observerade 
lektioner i svenska, dels en intervju var med de tre lärare som hållit i lektionerna. Varje lärare 
har observerats vid två lektionstillfällen. Intervjuerna ägde rum efter den första observerade 
lektionen med respektive lärare. För att säkerställa en korrekt återgivning av svaren har 
intervjuerna spelats in digitalt och i efterhand transkriberats. Av praktiska skäl har lektionerna 
inte spelats in; denna aspekt behandlas närmare i diskussionsavsnittet. För syftet med 
undersökningen har emellertid fältanteckningarna (jämte mina hågkomster från lektionerna) 
varit tillräckliga. 
 
 

 

 

 

Figur 1. En schematisk framställning av i vilken ordning materialet 
från respektive lärare har insamlats. 

Lektion 1 Intervju Lektion 2
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1.3.1 Lärarna 

Av etiska skäl har namnen på lärarna fingerats. 
Lärare 1, Marie, har närmare 20 års erfarenhet av läraryrket och har dessutom arbetat som 

rektor. Frånsett en kortare period om knappt två år har hon arbetat på den undersökta skolan. 
Hennes klasser består av elever från ekonomi-, fordons- och samhällsprogrammet. 

Lärare 2, Jonna, har sedan hon tog sin lärarexamen drygt två år tillbaks arbetat på den 
aktuella skolan. Hon undervisar klasser med inriktning bygg och anläggning samt barn och 
fritid. Hon är den enda av de tre undersökta lärarna som endast har elever från de 
yrkesförberedande programmen. 

Lärare 3, Daniel, avslutade sin lärarutbildning något senare än Jonna och har sedan dess 
arbetat på samma skola. Hans klasser går estet- och fordonsprogrammet; därutöver har han en 
blandgrupp med elever från både hotell och restaurang- samt estetprogrammet. 

1.4 Metod 

Insamlingen av data sker via två metoder: observation av undervisningen samt efterföljande 
intervjuer av lärarna. Avsikten har varit att jag under observationerna ska interagera så lite 
som möjligt med såväl läraren som eleverna. Min forskarroll kommer att vara öppet erkänd 
och kan med Martyn Denscombes terminologi betecknas deltagande som observatör 
(Denscombe 2009, s. 285). Detta innebär att jag undersöker deltagarna i deras normala miljö. 

   Denscombe rekommenderar att observatören ska koncentrera sig på händelser som 
inträffar i följd och inte samtidigt (Denscombe 2009, s. 277). Detta har efterlevts i och med att 
de händelser som här observeras, det vill säga lärarnas yttranden, endast kan inträffa en åt 
gången och inte samtidigt. 

   Desto mer utmanande har kravet om påtaglighet varit, eller med andra ord att det som 
observeras bara får kräva ”ett minimum av tolkning från forskarens sida” (Denscombe 2009, 
s. 276). Detta fordrar en viss omsorg vid utarbetandet av observationsschemat. Schemat 
behöver dels vara så tydligt att observationerna kan göras snabbt och säkert, dels vara så pass 
öppet att oförutsedda utsagor kan inordnas i det. Det finns här en uppenbar risk för förenkling 
(Denscombe 2009, s. 280 f.). 

I syfte att utpröva två olika metoder att föra anteckningar har jag därför utfört tre 
observationer på försök, en lektion var hos respektive lärare. Den ena metoden utgick ifrån ett 
enkelt schema med två spalter, Vardagsspråk resp. Metaspråk, i vilka jag under 
observationens gång sorterade lärarens yttranden. Den andra metoden kan snarare beskrivas 
som fria anteckningar utan något särskilt observationsschema. En uppenbar nackdel med den 
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första metoden var att den förutsatte en simultan tolkning av de observerade intrycken, något 
som med andra ord strider mot Denscombes krav om påtaglighet. Utöver detta medförde den 
även en hög kognitiv belastning. Den andra metoden verkade däremot tillfyllest och blev mitt 
val för de kommande fältanteckningarna. Det material som samlades in under dessa lektioner 
ingår inte i undersökningen. 

De fältanteckningar som ligger till grund för undersökningen har i efterhand fotograferats 
och lästs in digitalt. I en första fas har ämnesrelaterade uttryck identifierats och i en andra 
yttranden av vardagsspråklig karaktär. Dessa har sammanställts i tabeller för att skapa en 
överblick av materialet. Av samma skäl har jag även räknat antalet förekomster av 
ämnesrelaterade uttryck i anteckningarna. Detta innebär emellertid inte i strikt mening något 
kvantitativt förfarande, främst beroende på att fältanteckningarna utgör en ofullständig 
dokumentation av lärarnas yttranden. Däremot har sammanställningarna medgett en 
estimering av hur analyskategorierna storleksmässigt förhåller sig till varandra. 

Intervjuerna skedde som nämnts efter det första observerade lektionstillfället med 
respektive lärare. Till stöd för samtalet användes en mall med 11 frågor. Avsikten var att de 
skulle ställas i den mån samtalssituationen krävde det; i praktiken ställdes dock samtliga 
frågor till Marie och Jonna och alla utom fråga 3 och 6 till Daniel (se Bilaga A). Intervjuerna 
spelades in och transkriberades grovt i efterhand. Detta innebär att längden på pauser, 
samtidigt tal etc. ej har markerats i transkriptionen. När transkriptionerna citeras i 
undersökningen är det i en renodlad form, fri från tvekljud och upprepningar. 

1.5 Teori 

Ett kännetecken för elevernas språkutveckling är att de gradvis avancerar från ett språk som är 
konkret och förknippat med den omedelbara kontexten till ett abstrakt och kontextreducerat 
språk. Detta kan också beskrivas som utvecklingen från talat till skrivet språk. Enligt Pauline 
Gibbons är denna process en förutsättning för att eleverna ska kunna producera informations-
täta texter på en hög abstraktionsnivå. Gibbons refererar till spektrumet från talat till skrivet 
språk som mode kontinuum (Gibbons 2010, s. 86). Min analys kommer att vägledas av denna 
teoretiska modell så till vida att lärarnas yttranden kategoriseras utifrån dels hur 
kontextbundna de är, dels i vilken mån de termer som förekommer kan sägas tillhöra en 
vardagsspråklig, skolspråklig eller vetenskaplig domän. Med skolspråk avser jag sådana 
termer som förvisso är ämnesrelaterade och kan ha en relativt specifik innebörd men inte har 
hämtats från de språk- eller litteraturvetenskapliga terminologierna. 
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   Ett sätt att beskriva vilka olika delar som ingår i ett givet skolämne är att analysera det 
utifrån ämneskonceptioner. Dessa är renodlade analyskategorier som erhålls induktivt genom 
att studera läromedel och undervisning. Hansson framhåller att forskaren bör förhålla sig 
öppet och flexibelt inför ämneskonceptionerna eftersom ny (och motstridig) empiri kan fordra 
nya sätt att beskriva ämnet (Hansson 2011, s. 28). Konceptionerna utgör ett slags idealtyper 
eller med andra ord tänkta ”ideala” former av något visst studerat fenomen (i Hanssons fall 
svenskämnet i gymnasieskolan). Idealtyperna kan liknas vid ett slags arketyper eller platonska 
idéer som fångar de väsentliga dragen. De finns alltså inte i någon konkret bemärkelse utan 
formuleras utifrån de återkommande drag som forskaren observerar i sitt material. 
   Lars-Göran Malmgren har formulerat tre ämneskonceptioner: svenska som 
erfarenhetspedagogiskt ämne, färdighetsämne samt litterärt bildningsämne. Det 
erfarenhetspedagogiska ämnet beskriver Malmgren som ”öppet gentemot andra ämnen i 
skolan, särskilt SO-ämnena” (Malmgren 1996, s. 89). 
   Både Hansson och Norlund använder sig av Basil Bernsteins teorier. Bernstein myntade 
begreppet klassificering för att analysera en viss aspekt hos utbildningssystem. Klassificering 
är ett mått på hur unikt och väldefinierat t.ex. ett skolämnes innehåll är. En stark klassifikation 
innebär alltså att innehållet tydligt avgränsar sig från det hos andra ämnen medan en svag 
klassifikation tyder på ett mer allmänt innehåll. 

Begreppet klassificering antar ett slags systemperspektiv på utbildningen. Om den istället 
betraktas från elevens perspektiv kan vi ta ställning till i vilken mån denne görs medveten om 
undervisningens förutsättningar. Hur transparent är den hierarkiska maktrelationen mellan 
lärare och elever? Enligt vilka regler styrs undervisningen? Vilka kriterier måste nås för att 
uppnå ett godkänt betyg? I den mån dessa aspekter uttrycks explicit kan vi tala om en synlig 
pedagogik; ju mer implicita de är, desto mer osynlig blir pedagogiken (Hansson 2011, s. 45 f). 
Palmér utgår i sin PM Språk och lärande från sociokulturell teori. Hon hänvisar bl.a. till 
Vygotskij som menar att lärande inträffar när eleven befinner sig i sin s.k. proximala 
utvecklingszon, dvs när hon kan klara av en uppgift men endast med hjälp av en mer kunnig 
person. Palmér tar också upp Jan Anwards bok Språkbruk och språkutveckling i skolan där 
han beskriver hur barn under uppväxten lär sig alltmer komplext och varierat språk. 
Utvecklingen går från kontextbundna till gradvis mer kontextfria genrer (Palmér 2008, s. 8). 

1.5.1 Skolämnesspråk 

Förutom den vardagsspråkliga och den vetenskapliga språknivån förekommer även en tredje, 
mellanliggande nivå som förvisso är ämnesrelaterad men inte kan hänföras till någon 
vetenskaplig terminologi. Exempel på sådana uttryck är frågeställning, vetenskaplig 
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(karaktär, texttyp eller rapport), resonera och referat. Sådana uttryck observeras hos alla tre 
lärare, ett resultat som är förväntat och inte i sig problematiskt. Det är inte alldeles självklart 
vad denna språkliga nivå bör kallas. Gibbons talar genomgående om skolspråk och avser 
därmed alltifrån ett frekvent bruk av nominaliseringar till ämnesspecifik terminologi. Detta 
begrepp ter sig därför något för inkluderande för att vara adekvat i detta sammanhang. 

Hansson använder vid ett par tillfällen formuleringen ”vikarierande metaspråk”6 för att 
beteckna vardagliga ord som fyller en metaspråklig funktion, t.ex. att en författares stil 
beskrivs som trög eller engagerad (Hansson 2011, s. 152). Här framstår dock problemet som 
det omvända, nämligen att begreppet är för snävt; detta i och med att det endast refererar till 
de fall då en språkvetenskaplig term har ersatts av mer vardagliga motsvarigheter. Den 
mellanliggande språknivån innehåller ju i svenskämnets fall även uttryck som har med 
litteratur att göra. Dessutom förekommer det med all säkerhet uttryck även i övriga 
skolämnen som varken är att betrakta som vardagliga eller vetenskapliga. Det vore därför 
önskvärt att finna en beteckning som är tillräckligt generell för att appliceras på samma 
språkbruk oavsett skolämne men samtidigt syftar specifikt till terminologi. 

Av de termer som jag har bekantat mig med i samband med undersökningen förefaller Gun 
Hägerfelths skolämnesspråk vara den som bäst möter dessa kriterier. I sin avhandling 
Språkpraktiker i naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum använder hon denna 
beteckning för ett språkbruk som skiljer sig från såväl vardagsspråk som ”vetenskapliga 
begrepp” (Hägerfelth 2004, t.ex. s. 57). Hennes användning av termen ger dock vid handen att 
skolämnesspråket kan innehålla (delar av) det vetenskapliga språket. Jag kommer däremot att 
använda ordet i en mer specifik bemärkelse, nämligen för att referera till det slags terminologi 
som skiljer sig tillräckligt mycket för vardagsspråket för att anses som kvalificerad men inte 
kan härledas till en vetenskaplig domän. Dessa termer tycks ibland skilja sig från de 
vetenskapliga även i funktionellt hänseende, till exempel i så måtto att de beskriver aspekter 
av kunskapskraven snarare än någon vetenskaplig teori. I Svenska 1 fordras till exempel för 
godkänt betyg att eleven resonerar översiktligt ”om attityder till någon form av språklig 
variation” (Lgy11 s. 163). Detta resonemang förväntas rimligen inte uppfylla några 
akademiska kriterier utan tjänar till att demonstrera en grundläggande förtrogenhet med 
ämnet. 

                                                
6 Hansson definierar metaspråk som ”språkvetenskapliga begrepp som skiljer sig från vardagsspråket” (Hansson 
2011, s. 13). 
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1.5.2 Skillnaden mellan skolämnesspråk och vetenskaplig terminologi 

I denna undersökning låter jag således termen skolämnesspråk beteckna en språklig kategori 
som skiljer sig från såväl vardagsspråk som vetenskaplig terminologi. Intentionen är med 
andra ord att dessa kategorier ska vara ömsesidigt uteslutande, det vill säga att en term som 
har identifierats i materialet endast kan tillhöra en kategori. Detta val grundar sig delvis i 
behovet av operationalisering: för att kunna diskutera vilken nivå en lärares språkbruk 
befinner sig på underlättar det att tillämpa mer renodlade analyskategorier. 

I praktiken finns det emellertid åtskilliga fall då ett ord på goda grunder kan tillföras fler än 
en kategori. Ett exempel är inledning som är vanligt förekommande i tidningstexter och annan 
prosa som eleverna kan förmodas vara bekanta med. Även om ordet inte definieras eller på 
annat sätt förklaras i detta vardagsspråkliga sammanhang tillägnar sig eleverna med all 
sannolikhet en grundläggande förståelse av vad som avses med inledning i samband med 
textproduktion. Detta skiljer sig emellertid från hur ordet används i svenskämnets terminologi 
där det vanligen placeras i en vidare kontext som har med textens disposition att göra: en 
skoluppsats sägs till exempel bestå av de tre delarna inledning, avhandling och avslutning. 

Vissa uttryck förekommer med andra ord både i en vardaglig och gymnasial kontext. Åter 
andra uttryck används i såväl skolan som forskningen, däribland genre och texttyp. 
Språkforskaren Per Ledin förklarar att genrebegreppet ”utgår bl.a. från texters sociala 
funktioner i olika sammanhang” medan en texttyp ”definieras av språkinterna funktioner i 
texten, ofta dess semantiskt-funktionella uppbyggnad på en abstrakt nivå” (Ledin 2001, s. 9). 
Som exempel på en vanlig texttypologi anför han Werlichs som gör skillnad på berättande, 
beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter (de svenska 
översättningarna hämtade från Hjertén 2009, s. 19). En konsekvens av denna begreppsapparat 
är att en text i en viss genre kan innehålla flera texttyper och att en och samma texttyp kan 
återfinnas i flera genrer (Ledin 2001, s. 10). Han exemplifierar detta med de journalistiska 
genrerna som även om de domineras av en viss texttyp (en nyhet är typiskt sett berättande, en 
debattartikel argumenterande) i olika utsträckning kan ha beskrivande inslag som en 
gemensam nämnare. 

Denna distinktion mellan genre och texttyp tillämpas emellertid inte i gymnasiets 
svenskämne; istället används termen genre ”endast om de litteraturvetenskapliga genrerna 
prosa, poesi och dramatik” och texttyp ”i den mer övergripande och allmänna betydelsen ’typ 
av text’” (Skolverket, s. 5). Även om termerna förekommer både i svenskämnet och de 
vetenskapliga disciplinerna används de med andra ord i så olika bemärkelser att det här finns 
anledning att hänföra dem till olika språkliga nivåer. När uttryck som utredande eller 
argumenterande text återfinns i materialet kommer jag således att hänföra dem till den 
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skolämnesspråkliga nivån (förutsatt att de inte presenteras inom ramen för en vetenskapligt 
förankrad begreppsapparat). 

2 Resultat 

2.1 Lärare 1: Marie 

2.1.1 Intervju 

Marie har en klar bild av att kärnan i svenskämnet utgörs av ”språk och litteratur” och betonar 
särskilt stoffets betydelse. Hon framhåller att ett väl valt stoff skapar intresse hos eleverna och 
behöver varieras beroende på gruppsammansättningen. 

En av frågorna handlar om hur läraren kan finna balansen mellan att utgå från elevernas 
språkliga nivå och att utmana dem att nå den nästa. Hennes lösning är att varva svåra ord med 
”lite enklare synonymer”. Det kan även handla om att behandla vissa närliggande begrepp 
tillsammans ”så att man låter dem förekomma i ordgrupper”. Hon hänvisar till den första 
observerade lektionen då hon ”hamrade in” beteckningarna på de olika vetenskapliga 
texttyperna: rapport, utredande text och PM. Uppfattningen om repetition och disposition som 
två viktiga komponenter i undervisningen återkommer senare i intervjun när hon påpekar att 
det är viktigt att ha ”en struktur på hela lektionen” med en ordentlig avslutning för att befästa 
”de uttryck eller det budskap … man vill få fram”. 

Efter Svenska 3 förväntar sig Marie att eleverna ska ha en förståelse för ”skillnaden mellan 
formellt språk och informellt språk” och ”att man anpassar sitt språk utifrån olika situationer”. 
Hon betonar särskilt vikten av att anpassa språket till läsaren i de mer kontextreducerade 
genrerna. Några av de begrepp som eleverna brukar ha svårt att förstå är disposition, 
nyanserad, PM, text av vetenskaplig karaktär, syfte och metod. När en elev inte förstår ett ord 
brukar hon ”ta ett kliv tillbaka” och förtydliga dess innebörd. En annan lösning är att skriva 
upp ordet på tavlan och ”låta dem associera kring det”. 

Marie svarar utan att tveka att hon ändrar sitt språkbruk beroende på vilken klass hon leder. 
Om eleverna reagerar negativt på ett alltför formellt språk ”modifierar” hon det ”så att det blir 
enklare och mer direkt”. Ett exempel på detta är att ordet disposition till stor del kan ersättas 
med ordning eller struktur. Hon tillägger dock att hon alltid försöker se till att nämna de mer 
formella orden så att eleverna ”utsätts” för dem. Detta går i linje med hennes syn på 
svenskans fackterminologi som viktig. Hon förklarar att eleverna bör få med sig de 
ämnesrelaterade orden ”eftersom de ska kunna resonera och reflektera kring olika språkliga 
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företeelser” men också för att det ”ur ett samhällsperspektiv” är betydelsefullt att känna till att 
”människor kanske talar olika beroende på varifrån de kommer”. Denna värdering svarar i 
stort mot den som kommer till uttryck i kommentarmaterialet till svenskämnet, nämligen att 
reflektioner ”över språkets roll vid möten med andra människor främjar den personliga 
utvecklingen och ger eleverna redskap för att reflektera över grupptillhörighet och språkbruk” 
(Kommentarmaterial till ämnesplanen i svenska i gymnasieskolan, s. 6). Därmed betonar hon 
skolans uppdrag att ”fostra [eleverna] till medborgare som klarar sig i samhället”. 

Marie ger uttryck för ett holistiskt synsätt när det gäller bedömningen av den språkliga 
förmågan. Hon framhåller styrdokumenten som grund för bedömningen, ”inte bara 
kunskapskraven” utan även ämnets syfte och centrala innehåll. Samtidigt menar hon att 
styrdokumenten kan vara ganska ”allmänt hållna och fyrkantiga” vilket gör att de inte fångar 
vissa kvaliteter i elevernas formuleringar. 

Elevernas egna åsikter och frågor anser Marie vara viktiga. Om det rör ”någonting som alla 
kan ha nytta av” brukar hon göra ett avbrott och ”ta upp det till allmän diskussion”. 

2.1.2 Lektion 1 

Kurs: Svenska 1. Klass: ekonomi. 
Denna lektion fyller ett tvåfaldigt syfte. Å ena sidan är den ett tillfälle för eleverna att 

fortsätta arbeta med en uppgift som är gemensam för samhälls- och svenskämnet. Eleverna 
har skrivit en rapport om något samhällsrelaterat ämne och ska med hjälp av Maries 
återkoppling revidera denna. Å andra sidan behöver de öva inför morgondagens nationella 
prov i uppsatsskrivning. 

Marie projicerar instruktionerna för dagen på vita tavlan: de ska läsa om ”konsten att 
skriva” i läroboken Svenska Impulser 1 samt göra uppgifterna på de anvisade sidorna. 
Dessutom ska de repetera ett avsnitt i boken som handlar om att skriva referat och rapporter. 
Hon förklarar att de som får tid över dessutom ska repetera hur en utredande respektive 
argumenterande text är uppbyggd. De som får tid över ska parvis beskriva detta för varandra. 
Om de hinner klart även med detta diskuterar de i grupper om 2–3 vilka fel de brukar göra när 
de skriver, lista dessa med vägledning av den återkoppling de fått från Marie och jämföra 
dessa listor med varandra. 

En rad skolämnesspråkliga uttryck förekommer: referat, rapport, recension, krönika, 
argumenterande (text), utredande (text), avhandling (i bemärkelsen ”huvuddel i uppsats”) och 
formell. 

Den enda vetenskapligt förankrade termen som noteras är disposition. 
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2.1.3 Lektion 2 

Kurs: Svenska 1. Klass: ekonomi. 
Lektionen börjar med att Marie går igenom planeringen både för dagen och de kommande 

veckorna, understödd ett textdokument som projiceras på tavlan. Eftersom detta är en 
parallellklass till den som deltog i den första observerade lektionen med Marie får de också i 
uppgift att revidera sina rapporter utifrån hennes återkoppling. När de är klara fortsätter de att 
arbeta med en filmanalys. Efter genomgången ägnar Marie resten av lektionen åt att hjälpa, 
motivera och ibland ge någon mildare tillrättavisning till eleverna som annars arbetar på egen 
hand. 

Genomgången är mest av logistisk natur och innehåller därför endast några få ord som 
relaterar främst till skolämnet svenska: revidera, struktur, rapport och filmanalys. Hon 
förklarar att revidera betyder att ”man ändrar på det”, oftast genom att korta ned texten. Den 
muntliga återkoppling som Marie ger individuellt präglas till stor del av ett vardagsnära och 
kontextbundet språkbruk med anvisningar av typen ”börja med det här” eller ”det ser bra ut”. 
Ibland får hon diskutera aspekter av texterna som snarare relaterar till samhällsämnet; vid ett 
tillfälle råder hon uttryckligen en flicka att ”tänka om” från samhälls- till svenskämnet. Några 
av de ord som Marie använder när hon diskuterar elevernas texter är källa, källhänvisning, 
frågeställning, slutsats, struktur, frågeställning och sammanfattning. 

2.2 Lärare 2: Jonna 

2.2.1 Intervju 

Jonna anser att skrivandet är centralt för svenskämnet. Hon tillägger att eleverna oftast har 
svårast för skrivandet vilket gör att det blir ”mycket jobb kring det”. Ett uttryck för detta är att 
hon behöver arbeta mycket med moment ”som de kanske borde haft redan på grundskolan”: 
”versal och punkt”, ”de och dem” och rättstavning. Som en följd av detta avser hennes 
förväntningar på elevernas språkbruk i allt väsentligt hur de uttrycker sig i skrift. Hon finner 
det mycket lättare att bedöma deras färdigheter därvidlag eftersom det är ”mer finare ord 
kopplade till det skriftliga”. Även förmågan att anpassa sig till formella situationer är ”sådant 
som de måste lära sig”. 

Vilken betydelse de ämnesspecifika termerna har beror enligt henne på huruvida de kan 
komma att användas i situationer utanför skolan. Hon ger disposition som exempel på ett 
sådant ord. Däremot anser hon det vara mindre viktigt att eleverna memorerar ord som är 
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starkt kopplade till en skolsituation men sällan förekommer i andra sammanhang: ”Det är ju 
inte så ofta du sitter hemma och skriver en analys på en film själv.” 

I likhet med Marie försöker hon tänka på att inte ”förenkla så pass att man tar bort 
begreppet”. Det är därför hon ”fortsätter att rabbla ethos, logos och pathos”, det vill säga ord 
som alla hennes elever har svårt att minnas och förstå, istället för att helt ersätta dem med de 
enklare motsvarigheterna trovärdighet, fakta och känsla. Hon förklarar att detta är något som 
hon diskuterat med sina kollegor när de har arbetat med de olika modulerna i Läslyftet, en 
fortbildningskampanj från Skolverket. Inom ramen för Läslyftet har hon och de övriga 
svensklärarna på skolan arbetat med bland annat skönlitteratur och vetenskapligt skrivande. 

På frågan hur det är möjligt att avgöra när en elev har uppnått sin språkliga potential svarar 
hon att det är ”jättesvårt” att bedöma när det gäller muntliga förmågor. I skrift underlättas 
bedömningen av att den är kopplad till ”fina begrepp och ordförråd”. 

Hon gör inga medvetna ansatser att ändra sitt språkbruk beroende på vilken klass hon har 
utan ”försöker att prata på samma sätt med alla”. Om eleverna inte förstår ett ord ger hon 
”någon förenklad förklaring” till det: till exempel ”’struktur’, ’att du har en inledning och 
avslut’” istället för disposition. 

På en av de observerade lektionerna fick eleverna delta genom att lägga till ord i ett så 
kallat ordmoln. I övrigt ställer hon mera sällan frågor till hela klassen eftersom de ofta 
resulterar i tystnad: ”det är ju lite läskigt att ställa en fråga som ingen svarar på.” Om en elev 
däremot har en fråga till henne kan hon be de andra eleverna att besvara den (även om de inte 
alltid vågar det). 

2.2.2 Lektion 1 

Kurs: Svenska 2. Klass: barn och fritid, vård och omsorg, bygg och anläggning. 
Jonna inleder med att projicera ordet dystopi på tavlan och be om elevernas associationer 

till ordet. Eftersom alla i klassen tycks ha en smart mobiltelefon sker detta genom att eleverna 
lämnar in sina svar via onlinetjänsten Menti varpå de läggs till ett ordmoln som också visas på 
tavlan. Vissa svar är mer användbara än andra, däribland ”motsats utopi” och ”negativ 
samhällsvision” (till skillnad från till exempel ”falcon” eller frågor om när lektionen slutar). 
Därefter håller hon en föreläsning som handlar om genrens kännetecken och några exempel 
på dystopiska verk: Dmitrij Gluchovskijs Metro 2033, novellen Examensdagen samt 
konstnären Simon Stålenhags målningar. Hon redogör för ett antal litteraturvetenskapliga 
begrepp och exemplifierar dessa. De är avsedda för den examinerande uppgift som hon också 
introducerar för dem. Uppgiften är att demonstrera deras förståelse för vad som kännetecknar 
en dystopi, detta i valfri presentationsform: till exempel en PM, film, raplåt eller bild. Jonna 
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instruerar eleverna att hämta några kopierade textutdrag och läsa dem i syfte att ”hitta 
dystopiska drag”. Under tiden diskuterar hon närmare villkoren för de olika 
presentationsformerna med vissa av eleverna. 

Eftersom lektionen handlar om genren dystopi är det också den mest använda 
ämnesspecifika termen. De litteraturvetenskapliga begrepp som aktualiseras under den 
allmänna genomgången är tema, motiv, berättarperspektiv, in medias res, platta resp. runda 
karaktärer, statiska resp. dynamiska karaktärer samt antites. Hon klargör för eleverna att 
begreppen är hämtade från litteraturvetenskapen men även kan användas vid analys av film, 
musik med mera. Samtliga begrepp ges en förklaring både skriftligt i Powerpoint-
presentationen och muntligt av Jonna. Givet att de skriftliga förklaringarna ibland är 
omfattande och visas under relativt kort tid är det sannolikt den muntliga förklaringen som 
gör störst intryck på eleverna. Flera av begreppen illustreras med olika exempel, däribland 
Pippi Långstrump som får förkroppsliga en statisk karaktär. 

2.2.3 Lektion 2 

Kurs: Svenska 3. Klass: bygg och anläggning, el och energi. 
Lektionen utgör en förberedelse inför det muntliga nationella provet som har formen av ett 

argumenterande tal. Utöver detta ägnas cirka 30 minuter åt enskilda samtal med några av 
eleverna. Dessa samtal hålls i ett separat rum där endast Jonna, eleven och jag närvarar. 

Under den första delen av lektionen, vilken omfattar genomgången i helklass, förekommer 
ett antal termer som är typiska men inte unika för svenskämnet: argumenterande (tal), 
utredande, referera, redovisa, diskutera och vetenskaplig karaktär. De ämnesspecifika 
termerna används något mindre frekvent och främst i samband med de enskilda samtalen med 
eleverna: PM, dystopi, tema, tes, försättsblad, disposition, löpande text, vers och satsradning. 
Eftersom de enskilda samtalen handlar om vad eleverna behöver arbeta med och vilket betyg 
de har fått på sina inlämningar används dessa begrepp dels för att klargöra vilken uppgift det 
handlar om, dels vilka aspekter som saknas eller behöver redigeras. 

2.3 Lärare 3: Daniel 

2.3.1 Intervju 

Daniel anser att kärnan i svenskämnet är ”skriv- och talkompetens”, främst ”förmågan att … 
uttrycka sig i skrift”. Han framhåller vikten av att kunna formulera sig och disponera sin text. 
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Inför eleverna motiverar han den senare kompetensen med att en välstrukturerad text 
underlättar för dyslektiker, oavsett om det är läraren eller eleven som har dyslexi. Detta har i 
sin tur att göra med att många av hans elever har ”någon form av diagnos”, däribland ADHD 
och dyslexi. 

Efter att ha läst kursen Svenska 3 förväntar sig Daniel att eleverna ska ha ”en idé om vad 
det innebär att skriva vetenskapligt”. Liksom Jonna vill han att de ska förstå att ”det är 
skillnad på att skriva för en publik” eller med andra ord en mottagare bortom den omedelbara 
kontexten. Som en följd av detta menar han att eleverna ska kunna skriva ”så tillgängligt som 
möjligt men ändå professionellt”. Han likställer emellertid inte det professionella skrivandet 
med ”att man skriver svåra ord”. 

Vad beträffar den ämnesspecifika terminologin anser han det viktigare att eleverna förstår 
innebörden av orden snarare än orden i sig, till exempel att actio betyder ”hur man framför 
nånting” oavsett om de själva använder ordet actio. Vidare förklarar han att även om de 
yrkesförberedande eleverna förmodligen inte kommer att behöva termerna i sina framtida 
karriärer kan de ändå ha nytta av färdigheterna som en del av en uppsättning med ”life skills”, 
däribland att kunna argumentera vid löneförhandlingar. Detta poängterar han även inför 
eleverna. 

Eleverna själva verkar också vara mer benägna att ta till sig begreppen istället för de 
specifika termer som betecknar dem. Daniel ger ett exempel från hans andra ämne, 
religionskunskap: 

När man går igenom etiska teorier, och etiska modeller, då går vi igenom pliktetik, 
konsekvensetik, sinnelagsetik, dygdeetik och de här delarna. Och de drar sig för att använda de 
begreppen. Det är väldigt sällan jag hör från elever att ”en konsekvensetiker skulle kunna tänka 
så här”, utan när jag däremot frågar ”Hur tänker en konsekvensetiker?” – då kommer det fram. 
Men att de själva använder begreppen… Det känns som att de tror att jag – Daniel, läraren – 
äger begreppet, och jag bara lånar ut det till dem, på ett sätt. Och det tycker jag är ganska 
frustrerande, ärligt talat. Så det kan jag tycka också är ett problem, att många elever vill inte 
använda begreppen, för de tror att de kommer använda dem fel. Och jag tror inte det är rättvist 
mot eleverna att säga. Jag tror inte de är rättvisa mot sig själva. 

Däremot händer det att eleverna ställer frågor, vilket Daniel säger sig uppmuntra så länge de 
är relevanta och ämnesrelaterade. 

Några exempel på uttryck som brukar vara svåra att förstå för hans elever är “disposition”, 
”resonera” och ”dra slutsatser”. De tenderar även att tolka ordet ”diskutera” i en bokstavlig 
bemärkelse, det vill säga som ett samtal mellan flera personer: ”De har inte mött det där 
konceptet att en diskussion kan ske i en text i dialog med en själv.” I likhet med både Marie 
och Jonna brukar Daniel förklara svåra ord med en kortare beskrivning. Ett mera allmänt 
exempel på detta är hans förklaring av kontroversiellt som "någonting som kan göra 
människor upprörda”. 
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På frågan om han brukar ändra sitt språkbruk beroende på klass svarar han ”definitivt”. 
Resten av svaret bör dock rimligen tolkas så att det är uppförandet i stort som avses; 
Fordonseleverna påstås till exempel vara i behov av mer ”ordning och reda” än hans övriga 
klasser. 

2.3.2 Lektion 1 

Kurs: Svenska 3. Klass: estet. 
Denna lektion ägnas åt förberedelser inför nationella provet. Uppgiften är att skriva en PM, 

en genre som går i linje med kursens fokus på vetenskapligt skrivande. Lektionen har formen 
av en genomgång i helklass där Daniel diskuterar både de textuella aspekterna och praktiska 
detaljer som vad de får ta med sig till provet. Syfte, disposition och stildrag hos en utredande 
text beskrivs. 

Lektionen präglas i hög grad av skolämnesspråkliga uttryck, däribland skrivsituation, 
inledning, frågeställning, källor, neutralt [språk], presentera, resonera, referera, slutsats, 
stycke(s)indelning och vetenskapligt skrivande. De vetenskapliga termer som noteras är PM, 
tema, verb och referatmarkörer. 

2.3.3 Lektion 2 

Kurs: Svenska 1. Klass: estet, restaurang. 
Daniel förklarar inledningsvis att de ska arbeta med litteratur. Eftersom temat är nostalgi 

ber han eleverna att berätta vilka filmer, datorspel, klädmärken etc. som väcker nostalgi hos 
dem. Svaren skrivs upp på tavlan i form av en tankekarta. Den får sällskap av en motsvarande 
karta över hans egen nostalgi, vilken till stor del fylls på genom att han lotsar eleverna till rätt 
svar. När båda tankekartorna är färdiga konstaterar han att de skiljer sig åt, följt av det 
skeptiska tillägget ”Inte så mycket” från en av flickorna. Därefter presenterar han dagens 
uppgift: att med utgångspunkt från ett textutdrag av Sigge Eklund skriva en kort berättelse om 
”vad som är nostalgiskt för [deras] generation”. Deras texter ska i likhet med förlagan inledas 
med orden ”Jag ligger i sägen och stirrar upp på…”. Instruktionen presenteras dels muntligt, 
dels genom att Daniel skriver upp den i punktform på tavlan. Resten av lektionen ägnas åt 
enskilt arbete med uppgiften. 

Det inledande momentet präglas av ett vardagsnära språk. I den skriftliga instruktionen 
kallas textutdraget helt enkelt för ”texten” vilken eleverna ombeds läsa och skriva om från 
sina perspektiv. Den muntliga instruktionen är relativt likartad; där framgår att de har fått ett 
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”utdrag” av Eklund utifrån vilket de ska skriva ”en liten liknande berättelse”. Daniel ber dem 
också att försöka härma Eklunds ”stil”, även om det är ”lite överkurs”. När han senare går 
runt och hjälper eleverna benämner han (spel)konsol som ett ”låneord” från latin. I likhet med 
inledningen handlar de enskilda interaktionerna till stor del om dator- och tv-spel eller andra 
nostalgiska inslag från både Daniels och elevernas livsvärld; vid något tillfälle diskuteras även 
vissa större politiska händelser. 

3 Analys 

Resultaten från intervjusvaren och de observerade lektionerna kommer nu att analyseras med 
utgångspunkt från Bernsteins klassifikationsbegrepp, Gibbons perspektiv på språkdidaktik 
samt övriga teoretiker som sammanhanget kräver. Först kommer lärarnas yttranden, såsom de 
framkommer i fältanteckningarna, analyseras utifrån de tre språknivåerna vardagsspråk, 
skolämnesspråk och vetenskaplig terminologi. Därefter sätts intervjusvaren i relation till det 
språkbruk som har observerats under lektionerna. 

3.1 Vardagsspråk 

Det är förväntat att en stor del av den muntliga kommunikationen i klassrummet kommer att 
röra sig på en vardagsspråklig nivå. Det intressanta för syftet med denna undersökning är 
emellertid inte själva andelen vardagsspråk i sig, detta på grund av att vissa yttranden 
antingen saknar alternativa formuleringar på en högre språklig nivå eller att alternativen inte 
tillför något i sammanhanget. Att ordet text används i en vardaglig bemärkelse utgör med 
andra ord inte skäl nog att inkludera det i analysen, till skillnad från när det fungerar som en 
vardagsspråklig synonym till texttyp (till exempel formuleringen ”olika texter” istället för 
”olika texttyper”). De vardagsspråkliga uttryck som har beaktats uppfyller med andra ord 
följande kriterium: det finns åtminstone en alternativ formulering som kan hänföras till de 
högre språkliga nivåerna skolämnesspråk eller vetenskaplig terminologi. 

   Att det i varje enstaka fall finns alternativ innebär emellertid inte att samtliga vardags-
språkliga yttranden hade kunnat ersättas av dessa. Inte sällan beror detta på att de nya, svårare 
uttrycken förklaras med ord som eleverna redan känner till. Under Maries lektion 1 
kompletterar hon till exempel termen disposition med den vardagliga beskrivningen ha en röd 
tråd. Främst märks emellertid detta bruk av vardagsspråk i samband med Jonnas lektion 1 
under vilken en rad litteraturvetenskapliga begrepp introduceras. Bland annat beskrivs dystopi 
som en negativ samhällsvision, in medias res med förklaringen att man hamnar mitt i 
händelsen, antites med att man sätter ytterligheter mot varandra samt begreppet platt 
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karaktär med exemplet den goda fén är där bara för att vara god. Denna strategi går i linje 
med Gibbons uppfattning om att arbetet med att tillägna sig litteracitet i skolan underlättas av 
att eleverna ”går från tidigare, konkreta erfarenheter och vardagsrelaterat språk till ett mer 
specialiserat och abstrakt ämnesspecifikt språk” (Gibbons 2010, s. 97). 

   Vid andra tillfällen förekommer dock vardagsspråket utan att vara en förklaring av ett 
uttryck på en högre språklig nivå. Detta sker ett flertal gånger under Maries lektion 1 där 
uttryck som uppbyggd eller strukturerad används snarare än disponerad, detta i såväl den 
projicerade instruktionen i början av lektionen som när hon talar med eleverna individuellt. 
Med Hanssons formulering kan detta betecknas som en sorts ”vikarierande metaspråk” 
(Hansson 2011, s. 17). I själva verket förekommer detta framför allt under Maries lektion 2 i 
samband med att hon hjälper eleverna skriva sina rapporter; den muntliga återkopplingen är 
då av utpräglat kontextbunden karaktär. Denna tendens kan illustreras med följande utdrag 
från fältanteckningarna: 

Det är jättebra frågor. När du sen skriver rent det kan du baka in det där, 

med den [pekar]. Jag kan skumma, bara. Bra! Jättebra. Det där ser bra ut, 

kör på det! 

Det är med andra ord inga tvivel om att det i hög grad förekommer ett språkbruk av 
vardagsnära och talspråklig karaktär. Här gör sig emellertid en metodologisk begränsning 
påmind, nämligen att jag från min fasta observationspunkt i klassrummet inte kan ta del av 
den fullständiga kontexten. Eftersom återkopplingen i dessa fall förutsätter kännedom om den 
omedelbara kontexten är det omöjligt att avgöra vad yttrandena refererar till och vilka 
ämnesspecifika termer som hade kunnat användas istället. På samma sätt blir det svårt att 
skilja på återkoppling och beröm. Även om dessa yttranden inte kan analyseras i samma detalj 
som de övriga står det emellertid klart att en återkoppling som till stor del saknar 
ämnesspecifika begrepp bidrar till en svag klassifikation av svenskämnet. 

   I några enstaka fall förekommer ett slags informella varianter på etablerade uttryck. 
Under Daniels lektion 1 frågar en pojke om de under nationella provet måste uttrycka sig i 
flytande text, med vilket sannolikt avses löpande text. Daniel svarar då jakande genom att 
upprepa elevens svar snarare än att introducera den gängse termen. Vid ett annat tillfälle 
förtydligar Jonna innebörden i termen berättarperspektiv genom att ställa frågan ”Vem är det 
som berättar?” följt av ”Är det en jag-person?”. Det etablerade uttrycket torde här vara 
[berättat i] första person. En viss mångfald får dock anses rimlig med tanke på att Nordlund i 
sin förklaring av begreppet berättarperspektiv använder sig av termen jagberättare (Nordlund 
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2013, s. 46). Principiellt sett kan det emellertid finnas skäl att betrakta dessa fall som ett slags 
milda förvanskningar av den vetenskapliga terminologin. De bidrar således i en mycket ringa 
utsträckning till en svagare ämnesklassifikation. 

   Å ena sidan används alltså vardagsspråket för att överbrygga avståndet till skolämnes-
språket och den vetenskapliga terminologin, å den andra på ett sådant sätt att det ersätter 
begreppen från dessa högre språkliga nivåer. Sammantaget tycks bruket av vardagsspråkliga 
uttryck därmed indikera ett svenskämne som varken har en svag eller stark klassifikation. 

3.2 Skolämnesspråk 

Gibbons menar att en av de viktigaste förmågor som elever tillägnar sig under skoltiden är att 
kunna uttrycka sig ”på ett allt mer formellt, abstrakt och distanserat sätt” (Gibbons 2010, 
s. 86). Annorlunda uttryckt sker en progression från talat till skrivet språk, eller med 
Cummins’ terminologi från kontextbundet till kontextreducerat språk (återgivet i Gibbons 
2010, s. 87). Övergången mellan det talade och skrivna språkbruket är inte plötslig utan sker 
gradvis i vad Gibbons kallar ett mode kontinuum. En stor del av de uttryck som är typiska för 
skolan utan att för den skull utgöra någon vetenskaplig terminologi bidrar sannolikt till att 
överbrygga avståndet mellan elevernas vardagliga språk och ett ämneslitterat språkbruk. 
Gibbons ger själv exempel på hur detta kan gå till, till exempel genom att läraren kompletterar 
elevens vardagsspråkliga svar med ämnesadekvata termer (Gibbons 2010, s. 102 ff).7 
Utgångspunkten är således att skolämnesspråket kan fylla en viktig funktion i undervisningen. 

   Även om Hanssons undersökning publicerades 2011 handlar den om hur svenskämnet 
såg ut innan Lgy11 hade trätt i kraft. Som nämndes i inledningen motiveras denna 
undersökning delvis av frågan i vilken mån läroplanen har betydelse för svensklärarnas 
språkbruk. För att erhålla en indikation på detta har jag undersökt hur många av de 
observerade uttrycken som även förekommer i kursplanerna för Svenska 1–3 i Lgy11. 

   I analysen av huruvida en term kan anses som förankrad i läroplanen har jag lagt stor vikt 
vid de exakta ordvalen. Mer precist uttryckt har jag prioriterat de lexikala aspekterna framför 
de semantiska, något som ger till följd att vissa semantiskt relevanta passager i kursplanerna 
förbises. Ett exempel härvidlag är att uttrycket argumenterande text i detta sammanhang 
betraktas som förankrat i läroplanen eftersom det där återfinns i denna ordalydelse (inklusive 
böjda former som argumenterande texter) medan argumenterande tal inte räknas med på 
grund av att uttrycket tal i bemärkelsen ”(enskilt) muntligt framträdande” helt saknas i 

                                                
7 Gibbons gör emellertid ingen skillnad på skolämnesspråk och vetenskaplig terminologi utan kallar de med ett 
gemensamt uttryck för ämnesspecifikt språk. Det anförda exemplet innehåller således termer som i denna 
undersökning betecknas som vetenskapliga, inte skolämnesspråkliga. Eftersom metoden i princip syftar till att 
kombinera uttryck från olika positioner i kontinuum är den dock tillämplig även för skolämnesspråkliga termer. 
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läroplanen; istället används termen muntlig framställning. Skälet för denna tämligen strikta 
tolkningsprincip är att semantiskt närliggande uttryck fortfarande kan ha olika konnotationer 
eller användningsområden. I detta fall utgör muntlig framställning en vidare kategori än tal 
eftersom begreppet även kan referera till exempelvis ett samtal. Ett sista tillägg i denna 
diskussion är att ord med samma rotmorfem, däribland referat och referera, när de syftar till 
samma färdighet (som att producera ett referat) också betraktas som varianter på ett och 
samma ord. 

   Av de skolämnestermer som utifrån ovanstående tolkning kan anses förankrade i svensk-
ämnets kursplaner är det två som används av samtliga lärare under minst en lektion. Den ena 
av dessa termer är källa. Detta är möjligen förväntat med tanke på att den förekommer i alla 
tre kursplaner. I kunskapskraven kan dessutom en progression urskiljas från kravet att 
”värdera och granska källor kritiskt” i Svenska 1 (Lgy11, s. 163) och ”samla, sovra och 
sammanställa stora mängder information från olika källor” i Svenska 2 (Lgy11, s. 169) till 
kraven i Svenska 3 som dels innehåller de två föregående, dels formulerar ett tredje: 
”Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån 
källmaterialet” (Lgy11, s. 176). Källa är således ett för svenskämnet centralt begrepp. Det är 
sett till sin användning besläktat med den andra termen som används av alla tre lärare, 
nämligen referera. Förekomsterna noteras under de lektioner som anknyter till svenskämnets 
språkdel, vilket sammanfaller med de lektioner som ägnas åt förberedelser inför nationella 
proven: Maries båda lektioner, Jonnas lektion 2 samt Daniels lektion 1. 

   Ett svårbedömt fall är ordet referenser som används under Jonnas lektion 1 med litterär 
inriktning. I sammanhanget används det för att beskriva intertextualitet; fältanteckningen 
lyder ”Referenser till andra verk får oss att skapa den här bilden”. Det är tveksamt om denna 
användning bör anses som ytterligare en förekomst av referera som både i kursplanerna och 
under de språkrelaterade lektionerna syftar till aktiviteten att korrekt återge en annan skribents 
uppfattning. I det centrala innehållet sorteras denna färdighet under formuleringen ”Citat- och 
referatteknik” för Svenska 1 (Lgy11, s. 162) och ”referat och kritisk granskning av texter” för 
Svenska 2 (Lgy11, s 169). Av detta skäl betraktas referenser här inte som förankrat i 
läroplanen. 

    Att det i kursplanerna förekommer kunskapskrav som avser behärskandet av olika 
texttyper, inte minst texter som är utredande, argumenterande och av vetenskaplig karaktär, 
kan tydligt spåras i språkbruket hos alla tre lärare. Ibland sker detta med termer som ordagrant 
återfinns i kursplanerna, ibland med lätta variationer. Jonna beskriver under sin lektion 2 
texter av vetenskaplig karaktär och citerar vid ett tillfälle en instruktion som uppmanar 
eleverna att använda ett språk ”som är anpassat till den vetenskapliga texttypen”. Båda dessa 
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formuleringar korresponderar direkt mot läroplanens terminologi. Daniel kallar det istället 
vetenskapligt skrivande under sin lektion 1. Även om kursplanen för Svenska 3 talar om ”den 
vetenskapliga texttypen” i singularis medger kommentarmaterialet att det finns ”många olika 
typer av vetenskapliga texter”; syftet är snarare att eleverna ska lära sig ”centrala drag som är 
gemensamma för och typiska för olika former av texter av vetenskaplig karaktär” 
(Kommentarmaterial till ämnesplanen i svenska i gymnasieskolan, s. 8). 
   Den allmänna tolkningen av termen texttyp som framgår av Skolverkets kommentarmaterial 
kan även den urskiljas i den observerade undervisningen. I slutet av Maries lektion 1 ber hon 
eleverna att repetera vilka texttyper (hon använder även benämningen texter) de hittills har 
skrivit under kursen; dessa visar sig vara sammanfattning, referat, recension, argumenterande 
text, krönika samt rapport. Referatet beskriver Marie som en sammanfattning med formellt 
språk och källhänvisningar. Av detta kan utläsas ett genrebegrepp som bland annat tar hänsyn 
till stildrag. Detta gäller även krönikan som ”kan vara personlig och inte särskilt formell”. 
Krönikan karaktäriseras även utifrån vad den handlar om, nämligen samhällsfrågor. Ett tredje, 
strukturellt kriterium tillkommer vid genomgången av den argumenterande texten som sägs 
innehålla delarna inledning, huvuddel (eller avhandling) samt avslutning (eller slutsats). 
Utifrån de riktlinjer som Ledin beskriver skulle troligen alla de nämnda formaten betecknas 
som genrer, om inte annat beroende på att det saknas en konsekvent uppsättning av kriterier 
för att kategorisera dem språkligt. Han ger följande förklaring av skillnaden på de två 
begreppen: 

En texttypologi ses som en utpräglat teoretisk konstruktion. I en texttypologi uppstår 
textsorterna som en konsekvens av att vissa klassificeringsprinciper renodlas. Detta 
kontrasteras mot en genreindelning, som utgår från de beteckningar på texter som redan finns i 
vårt allmänna språkbruk. Genrer förutsätts vara något som språkbrukarna använder. En 
genreindelning blir inte lika systematisk som en regelrätt texttypologi, eftersom vi som 
språkbrukare använder en rad olika kriterier för att särskilja olika texter. Poängen med en 
genreindelning är att man får en naturlig anknytning mellan olika textsorter och verksamheter 
och att indelningen speglar de distinktioner som människor faktiskt gör inom ett textsamfund. 
(Ledin 1996, s. 11 f) 

3.3 Vetenskaplig terminologi 

Det förefaller finnas en relativt bred enighet vad beträffar ämneslitteracitetens betydelse i 
undervisningen. När Palmér sammanfattar forskningen om elevers språkutveckling hävdar 
hon till exempel att ”[k]unskap om ämnesspecifika ord och begrepp utgör en viktig del i varje 
skolämne” och att eleverna därför ”behöver möta de ämnesspecifika orden och begreppen i 
olika slags texter, förklara dess betydelser och själva få tillfälle att använda dem” (Palmér 
2008, s. 41). 
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Den största svårigheten när det gäller att identifiera förekomsten av vetenskapliga termer i 
materialet består i att klargöra huruvida det observerade uttrycket bör anses vara främst 
förankrat i en vetenskaplig eller skolämnesspråklig begreppsapparat. Till understödjandet av 
denna analys har ett flertal källor konsulterats. Till att börja med har Skolverkets kommentar-
material varit till stor hjälp; där ges uttryck för vissa generella tolkningsprinciper och i bästa 
fall även konkreta fall på lexikal nivå. Termen disposition betraktas till exempel i detta 
sammanhang som vetenskapligt grundad eftersom den tolkas som analog med 
kommentarmaterialets dispositio. vilken där beskrivs som det tredje stadiet av sex i den 
retoriska arbetsprocessen (Kommentarmaterial till ämnesplanen i svenska i gymnasieskolan, 
s. 4). På motsvarande sätt betraktas termerna argumenterande resp. utredande text som 
skolämnesspråkliga eftersom Skolverket uttryckligen menar att de inte används i en 
vetenskaplig bemärkelse (se diskussionen i teoriavsnittet på s. 8). 
   Benämningar på vetenskapliga discipliner, främst grammatik och litteraturvetenskap, 
betraktas inte som vetenskapliga termer i detta sammanhang. De får antas vara så spridda och 
vanligen användas i en så ospecificerad bemärkelse att deras blotta förekomst inte bör tas som 
intäkt för en vetenskaplig begreppsapparat. Det är möjligt att tänka sig undantag från denna 
princip såsom mer specifika beteckningar på underavdelningar, till exempel deskriptiv resp. 
preskriptiv grammatik. Dessa observeras dock inte i materialet. 

Jonnas lektion 1 är den som i högst grad präglas av ett vetenskapligt förankrat språkbruk. 
Eftersom lektionen handlar om litteratur är det också från den litteraturvetenskapliga 
terminologin som de flesta begreppen är hämtade. Bruket av dessa begrepp i samband med 
litteraturanalys förordas vidare av Skolverket som menar att analysen ska ske med hjälp av 
”litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg för att göra en textnära litterär analys” 
(Kommentarmaterial till ämnesplanen i svenska i gymnasieskolan, s. 9). 

I uttrycken platta, runda, statiska resp. dynamiska karaktärer har den svenska 
beteckningen (litterär) figur fått ge vika för anglicismen karaktär. Även om detta bruk kan 
diskuteras ur språkvårdssynpunkt utgör det synbarligen inga hinder för elevernas förståelse av 
begreppen. Snarare förefaller de snabbt lära sig vad de betyder och uttrycker även en viss 
nyfikenhet för hur begreppen förhåller sig till varandra; en pojke frågar till exempel om en 
figur kan vara ”rund och statisk samtidigt”. Sannolikt speglas också användningen av ordet 
karaktär i elevernas eget språkbruk. 
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3.4 Lärarnas språkbruk i förhållande till intervjusvaren 

I intervjun säger sig Marie variera sitt språkbruk beroende på vilken klass hon har. Detta 
framgår också av den observerade undervisningen som ju sker inför två parallellklasser med 
mycket olika gruppdynamik: under den första lektionen förekommer en klart högre andel 
skolämnesspråk. Det kan även bekräftas att termen disposition, som eleverna enligt Marie 
brukar ha svårt att förstå, i viss utsträckning ersätts med enklare uttryck som strukturerad 
eller delas upp. Däremot ger observationerna ingen entydig bild av att de ämnesspecifika 
termerna på ett rutinmässigt sätt skulle förekomma i samband med deras vardagsspråkliga 
motsvarigheter. För de interaktioner som sker i helklass tycks detta vara fallet. I de enskilda 
samtalen med eleverna framträder dock snarare ett i hög grad kontextbundet språkbruk utan 
ämnesspecifika begrepp.  

   Även när det gäller Jonnas intervjusvar förefaller observationerna både bekräfta och 
utmana vad som där framkommer. Å ena sidan ser hon på den ämnesspecifika terminologin 
som betydelsefull, något som yttrar sig i hennes ansats att alltid exponera eleverna för dessa 
termer i någon utsträckning. Hon förklarar vidare att bedömningen av elevernas språkliga 
utveckling särskilt tar hänsyn till huruvida de ger prov på ”fina begrepp och ordförråd” i 
skrift. Mot bakgrund av detta är det inte överraskande att det största bruket av vetenskapliga 
termer observeras under hennes lektioner. Å andra sidan framgår det även av intervjun att hon 
ofta behöver arbeta med mer grundläggande färdigheter som rättstavning, bruk av skiljetecken 
m.m. Mot bakgrund av detta framstår målsättningen att lära ut en kvalificerad begrepps-
apparat som ambitiös. I denna mening kan alltså den observerade undervisningen sägas skilja 
sig från den som Jonna ger uttryck för i intervjun. 

   Av Daniels lektioner behandlar den första i hög grad terminologi medan den andra inte 
aktualiserar några begrepp över huvud taget, frånsett de få termer som förekommer spontant i 
samtal med enskilda elever. Vidare utgör lektion 1 en förberedelse inför nationella provet 
vilket ställer särskilda krav på att eleverna ska bekanta sig med vissa termer. Det är därför 
svårt att ta ställning till huruvida vissa av Daniels uppfattningar kan utläsas i undervisningen, 
däribland inställningen att det är viktigare att eleverna förstår de ämnesspecifika termernas 
innebörd snarare än att memorera benämningarna i sig. Däremot kan avsaknaden av 
terminologi under lektion 2, som har litterär inriktning, tas till intäkt för att inte varje lektion 
behandlar denna aspekt av svenskämnet. För övrigt ger lektionerna helt olika intryck i 
förhållande till hans uppfattning att det är viktigt att eleverna tillägnar sig färdigheterna att 
formulera sig och disponera text. Lektion 1 innehåller en grundlig genomgång av den 
utredande texttypen, alltifrån dess övergripande kännetecken till konkreta förslag på 
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sambandssignaler. Detta står i skarp kontrast till lektion 2 som nästan helt saknar en 
diskussion om språket i elevernas texter. 

   En attityd som alla tre lärare ger uttryck för är att de ämnesspecifika termerna behöver 
finnas med i undervisningen, i Jonna och Daniels mening främst de uttryck som eleverna kan 
förväntas behöva även utanför en typisk skolkontext. En inledande, mycket försiktig slutsats 
är att denna subjektiva uppfattning inte kan generaliseras till en för varje lektion observerbar 
praxis. Både under Marie och Daniels lektioner varierar kraftigt bruket av skolämnesspråkliga 
och vetenskapliga termer. Jonnas lektion 1 innehåller ett förhållandevis stort antal 
vetenskapliga termer avsedda för litteraturanalys, en aktivitet som för många elever – och 
kanske yrkesförberedande elever i synnerhet – får antas vara närmast uteslutande förknippad 
med skolmiljön. Det finns med andra ord vissa icke försumbara diskrepanser mellan lärarnas 
uppfattade och realiserade språkbruk. Några uppenbara tendenser härutöver är emellertid 
svåra att finna. 

4 Slutsatser 

Sammantaget ger resultaten vid handen att skolämnesspråket dominerar under de sex 
observerade lektionerna. Detta är sant både med avseende på den lexikala variationen och 
termernas totala frekvens. De vanligast förekommande skolämnesspråkliga termerna är källa 
(inklusive källhänvisning), frågeställning och tal. Att just dessa termer dominerar, som ofta 
används i samband med produktion och bearbetning av sakprosa, beror delvis på att fyra av 
lektionerna relaterar till språk och endast två till litteratur. 

   Svaret på vilken kategori som storleksmässigt följer på skolämnesspråket är avhängigt 
vilket kriterium som tillämpas. Sett till den lexikala variationen är vardagsspråket näst största 
kategori. Detta framstår som rimligt med tanke på att de högre språkliga nivåerna tenderar att 
innehålla ett begränsat antal termer med specifik innebörd medan vardagsspråket kan uttrycka 
samma koncept med närmast obegränsad variation, åtminstone så länge flerordiga fraser 
räknas in. Till exempel kan termen revidera, med formuleringar hämtade från fält-
anteckningarna, uttryckas med de vardagsspråkliga varianterna bearbeta, gå igenom, dra 
igenom eller ändra på det, oftast till det kortare. Med hänsyn till antalet förekomster utgör 
emellertid de vetenskapliga termerna en större kategori än vardagsspråket. Som en följd av 
den lägre variationen upprepas vissa av de vetenskapliga termerna tämligen frekvent. De 
enskilda termer som observerades i högst grad är PM och dystopi. Särskilt i fallet med dystopi 
torde undersökningens begränsade storlek bidra till utfallet. 
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   Det bör emellertid betonas att det som i denna undersökning betecknas som 
vardagsspråk är avgränsat efter ett tämligen strikt kriterium, nämligen att yttrandet ifråga har 
minst ett tänkbart alternativ på någon av de högre språkliga nivåerna. Vid de tillfällen jag av 
metodologiska skäl inte har kunnat fastställa den nödvändiga kontexten har således yttrandet, 
om så än av uppenbart vardaglig karaktär, inte ingått i den detaljerade analys som jag ovan 
redogör för. Det finns därmed en icke försumbar sannolikhet för att en fullständigt känd 
kontext skulle ge vid handen en större andel vardagsspråkliga yttranden.  

   Att skolämnesspråket har en framträdande plats i undervisningen kan tolkas på olika sätt. 
Ur ett rent epistemologiskt perspektiv vore det idealiska troligen en direkt kunskapsöverföring 
från de akademiska disciplinerna, vilket talar för att värdera den vetenskapliga terminologin 
högre än skolspråket som ofta är förknippat med en vagare eller mer mångtydig 
begreppsapparat. I praktiken behöver lärandet emellertid ske successivt och i varje steg 
anknyta till elevernas redan befintliga kunskaper. Detta uttrycks vanligen med hjälp av 
Vygotskijs begrepp zonen för närmaste utveckling (ibland kallad den proximala eller 
närmaste utvecklingszonen) som betecknar den kunskapsnivå från vilken eleven kan tillägna 
sig nya kunskaper endast med lärarens eller klasskamraternas hjälp (återgiven bl.a. i Palmer 
2008, s. 14). När det gäller språkutveckling sker detta som tidigare nämnts i progressionen 
från muntligt till skriftligt språk över ett mode kontinuum. Eftersom denna utveckling sker 
gradvis är det rimligt att tillämpa vissa förenklingar på vägen mot de allra mest kontext-
reducerade genrerna. Här tycks skolämnesspråket ha en viktig funktion att fylla. 

   Utbildningen syftar emellertid till mer än ren kunskapsförmedling. Donald Broady 
diskuterar exempelvis skolans samhälleliga funktioner och avser härmed ”att sortera eleverna 
och förbereda dem för livet som lönearbetare och samhällsmedborgare” (Broady 2007, s. 39). 
För att verkställa denna ”sortering” används betygen som ett urvalsinstrument eller med 
Anders Jönssons ord ”ett sätt att avgöra vem som ska få komma in på en viss utbildning eller 
vem som ska få ett visst jobb” (Jönsson 2013, s. 178). I praktiken kan denna sorterande 
funktion komma att konkurrera med målsättningen att bedriva en undervisning som vilar ”på 
vetenskaplig grund”, vilket anges som ett av skolans grundläggande värden (Lgy11, s. 5). Ett 
konkret exempel på detta är termen texttyp som i språkvetenskapen har en specifik innebörd 
men i svenskämnet bör förstås ”i den mer övergripande och allmänna betydelsen typ av text” 
(Kommentarmaterial till ämnesplanen i svenska i gymnasieskolan, s. 5). Denna tolkning 
vägleds uppenbarligen av någon annan princip än vetenskaplig grund. Sannolikt handlar det 
istället om att underlätta för läraren som i stoffurval, utformandet av uppgifter och i sista hand 
bedömningen av dessa inte behöver förhålla sig till en komplex begreppsapparat utan kan 
hålla sig till en mera skolintern terminologi. 
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   I den mån skolämnesspråket används för att skapa en för skolan exklusiv språkdomän 
motverkar det rimligtvis syftet att förbereda eleverna för den ämneslitteracitet som fordras av 
arbetslivet och högre studier i ämnet. I sin studie av gymnasieelevers skriftproduktion 
konstaterar också Catharina Nyström att ”skolskrivandet starkt präglas av ett skrivande som 
inte är så gångbart utanför denna kontext” (Nyström 2000, s. 232). Hon nämner utredande 
rapport som ett exempel på en typisk skolgenre. En sådan uppgift förekommer också under 
Maries lektioner där eleverna skriver en rapport på ett samhällsrelaterat tema. Frågan är 
emellertid i vilken utsträckning det skolinterna skrivandet kan förklaras med hänvisning till 
den enskilde lärarens val; det framstår snarast som ett så utbrett och långlivat fenomen att det 
rimligen bör härledas ur tendenser på systemnivå. 

4.1 Diskussion 

Som nämnts har valet av metod medfört vissa begränsningar. Det handlar dels om att 
dokumentationen av lärarnas yttranden med nödvändighet har varit ofullständig, detta på 
grund av svårigheten i att nedteckna allt det som sägs i ögonblicket, dels att jag från min fasta 
observationspunkt i klassrummet tvingats göra iakttagelser av enskilda samtal med elever på 
ett visst avstånd. Detta medför att materialet ibland blir av något mer fragmentarisk karaktär. 
   Även om det står klart att en mer omfattande dokumentation hade främjat analysen finns det 
emellertid vissa hänsyn som försvårar en verkligt ambitiös ansats. Det hade för det första varit 
tänkbart att även spela in lektionerna och transkribera dessa i efterhand. Till skillnad från 
inspelningarna av intervjuerna, vilka ägde rum i avskildhet från en fast position, skulle dock 
motsvarande ansats i klassrummet fordra en lösning som medger att läraren kan röra sig fritt 
medan denne blir inspelad. Läraren skulle i så fall behöva förses med en mikrofon, något som 
riskerar att göra den redan obekväma situationen att bli observerad än mer påtaglig. Under en 
längre studie hinner de involverade troligen vänja sig på ett sätt som bättre gynnar 
undersökningen. 

För det andra hade transkriptionen tagit orimligt mycket tid i anspråk. För intervjuerna 
gäller att varje inspelad timme tagit omkring 5 timmar att transkribera noggrant. Även om 
denna tidsåtgång halverades skulle det för 6 lektioner à 1 timme resultera i 15 timmars 
ytterligare arbete endast för att färdigställa transkriptionerna. Därtill kommer arbetet med en 
mer omfattande kategorisering av materialet. Detta hade av praktiska skäl varit mycket svårt 
att åstadkomma. 

Ett alternativ hade varit att följa efter läraren vid de enskilda interaktionerna med eleverna 
och anteckna på stående fot. Även här föreligger dock en risk för att i onödan påverka både 
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läraren och eleverna. Redan situationen att bli observerad kan i sig vara nog så påtaglig, något 
jag märkte på att alla tre lärare kom med förklarande eller urskuldande kommentarer på sitt 
språkbruk eller andra aspekter av sin undervisning. 

Med detta sagt vore det förstås betydelsefullt att genomföra en mer noggrann studie, inte 
minst i syfte att tillämpa vissa kvantitativa analyser på materialet. I denna undersökning har 
jag exempelvis inte tagit hänsyn till huruvida lärarens språkbruk har någon effekt på hur 
eleverna uttrycker sig. Genom att inkludera elevernas perspektiv kan en metodologisk 
triangulering erhållas och därmed en högre reliabilitet. 
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6 Bilaga A. Mall för intervjufrågor 

1. Berätta lite om dig själv. Hur länge har du arbetat som lärare? Hur länge på den här 
skolan? 

2. Vad tycker du utgör kärnan i svenskämnet? 
3. Det kan finnas en balans mellan att utgå från elevernas språkliga nivå och att utmana 

dem att nå den nästa. Hur tror du att man som lärare hittar den balansen? 
4. Vilken språklig nivå tycker du att man kan förvänta sig av eleverna efter Svenska 3? 
5. Hur viktigt tycker du det är att eleverna kan ord som är kännetecknande för svensk-

ämnet? 
6. Hur kan man som lärare avgöra när en elev har uppnått sin språkliga potential? 
7. Vilken roll spelar elevernas reaktioner och inpass under lektionerna? 
8. Finns det några ord som eleverna brukar ha svårt för? 
9. Vad gör du när en elev inte förstår ett ord? 
10. Brukar du ändra ditt språk beroende på vilken klass du har? 
11. Finns det något du vill säga som vi inte har tagit upp? 

 


