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LÄSANVISNINGAR 

• Med en språkinriktad aktivitet menas i studien en undervis-
ningsaktivitet där samtalande och eller skrivande avses vara 
det primära redskapet som eleverna använder för att genomfö-
ra aktiviteten. Aktiviteten är planerad, och samtalandet och el-
ler skrivandet är ett medvetet val av läraren. 
 

• Med typaktivitet (Danielsson 2010) menas i studien en aktivi-
tet som med tiden etablerats inom fysikundervisningen och 
som av läraren betraktas och behandlas som grundläggande 
och väsentlig och som därför är vanligen förekommande, ex-
empelvis introduktion av begrepp, genomförande av demon-
strationsexperiment och problemlösning. 

 
• I transkriberade sekvenser står fem mellanslag för en mycket 

kort paus och tio mellanslag för en kort paus. 
 
”Ska vi     skriva mekanisk energi?” 

”och sen mekanisk, tror jag räcker.          Tror jag räcker,  

men      eehh. Men” 

 

Ny rad i samma yttrande står för en längre paus: 
 
Prata mig nu igenom den här. Visa mig!  

Nu sa du något skitbra, men du sa inte det som kartan visar. 

 
… i slutet av ett yttrande markerar att talaren tystnar. 
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• Kursivering i den löpande avhandlingstexten används för att 
markera 1) citat från det empiriska materialet, det vill säga vad 
en lärare eller elev sagt eller skrivit, 2) ord och fraser på eng-
elska, 3) beteckningar för fysikaliska storheter, 4) studiens teo-
retiska begrepp första gången de förekommer i texten. 

 

• Källa som utgörs av det empiriska materialet anges på följande 
vis: 
 

 Observationsanteckningar  anteckningar förda då jag  
  observerat undervisningen 
 Logg anteckningar förda under  
  arbetsmöten eller informella  
  samtal 
 

• Förkortningar som förekommer i avhandlingen: 
 
SFG systemic functional grammar 
EDR educational design research 
BICS basic interpersonal communicative skills 
CALP cognitive academic language proficiency 
PCK pedagogical content knowledge 
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FÖRORD 

Den här avhandlingen är resultatet av många människors an-
strängningar, och den är slutprodukten av en process som pågått 
under lång tid. Alla ansträngningar har fokuserats på avhandling-
en, samtidigt som jag själv berikats av allas insatser. Jag har således 
stor anledning att rikta mitt allra varmaste tack till alla er som bi-
dragit till att avhandlingen nu är klar. 

Tack, Lärare Ett och Lärare Två! Listan över allt ni bidragit med 
ryms inte här, men jag vill ändå nämna er öppenhet och generositet 
genom att låta mig vara del av er fysikundervisning under nästan 
en hel kurs. Dessutom engagerade ni er i designprocessen på ett 
sätt som vida översteg vad tiden och andra arbetsuppgifter egentli-
gen lämnade utrymme för. Därjämte är det imponerande att ni 
hade tålamod att hjälpa mig att förstå fysik och fysikundervisning, 
en kunskap som är av stort värde för mig och som jag kanske inte 
kunnat få på annat sätt. 

Tack, alla elever i NA-klassen och TE-klassen! Ni var också ge-
nerösa genom att svara på frågor och berätta vad ni gjorde och ge-
nom att låta mig lyssna på era samtal och läsa era texter. 

Tack, Johan Elmfeldt, Maaike Hajer och Camilla Thurén! Ert 
handledarskap har inneburit stora uppoffringar i tid och engage-
mang, men inte vid något tillfälle har ni sparat på krutet: ni har 
ställt frågor, läst, resonerat, lyssnat och kommenterat. Ni har varit 
föredömliga i allt! 

Tack, smdi-seminariet! Alla ni som ingår där utgör en väsentlig 
del av forskarutbildningen, och den som deltagit i dessa seminarier 
vet att det är en stimulerande och lärorik miljö. Tack för värdefulla 
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synpunkter på mina texter och ert stora intresse för mitt avhand-
lingsprojekt. 

Tack, alla på nmdi som jag mött i kurser och på seminarier! Ni 
har också mycket frikostigt delat med er av er forskning och era 
kunskaper. Er öppenhet har berett mig möjligheter till inblick i na-
turvetenskapernas didaktik som jag annars inte kunnat få. 

Tack, Kristina Danielsson! Din genomlysning av mitt 90%-
manus blev avgörande för att jag skulle kunna göra nödvändiga 
förändringar. Tack, Mats Areskoug! Du granskade min text från 
ett fysikundervisningsperspektiv och hjälpte mig med både stort 
och smått. 

Tack, Jerry Ahlström! Du har som rektor gett mig möjligheter 
och visat mig förtroende som få, och utan detta hade det varken 
blivit forskarutbildning eller avhandlingsprojekt. 

Tack, Anna Karin Axelsson! Du har bidragit med kunskap och 
idéer i våra skype-diskussioner som berört allt från vetenskaplig-
het, syftes- och forskningsfrågeformuleringar och analysmetoder 
till struktur och avhandlingsskrivande. Tack för en mer än femtio-
årig vänskap, som nu alltså även omfattar vägen genom en fors-
karutbildning. 

Tack, Sara, Carolina, Annie och Tim! Ni har aldrig någonsin 
yppat ett klagande ord genom alla dessa forskarutbildningsår. 
Tack för att ni uppmuntrat mig och visat er stolthet. Det gör mig 
glad och stolt över er! 
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1 BAKGRUND, SYFTE  
OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

Språkinriktat har ju som syfte att skapa en bättre måluppfyllelse 

i kursen fysik […] Det är inte språkande för språkandets skull. 

Det är måluppfyllelse i fysik. (Lärare Två) 

 
I skolan är det till syvende och sist resultatet av det som sker i 
klassrummet som räknas, och resultatet relateras till samspelet mel-
lan lärarens undervisning och elevernas lärande (Liberg, af Geijer-
stam & Folkeryd 2011:84). Detta samspel är avhängigt en rad fak-
torer, och denna avhandling redovisar en studie om en aspekt av 
fysikundervisning på gymnasiet som kan antas vara väsentlig för 
det samspelet: elevernas samtalande och skrivande i fysik. Centralt 
i avhandlingen är en undersökning av den process där två fysiklä-
rare och jag som svensklärare/språkdidaktisk handledare utformar 
och iscensätter språkinriktade undervisningsaktiviteter. Denna pro-
cess kallas i avhandlingen designprocess. Fysiklärarnas och min 
målsättning för de språkinriktade aktiviteterna är att dessa ska ge 
eleverna fler tillfällen att samtala och eller skriva som en del av ar-
betet med fysiken. Avsikten är även att aktiviteterna ska ge dem 
möjligheter till längre, mer komplexa och sammanhängande ytt-
randen och eller texter, gärna med viss grad av självständighet i 
formuleringarna. De val av aktiviteter som de två lärare som ingår 
i studien gör bygger på antagandet att samtalande och skrivande är 
medierande redskap för elevernas meningsskapande i fysik. Dess-
utom förväntas designprocessen vara en kunskapsprocess för lä-
rarna vad gäller undervisningens och lärandets språkliga dimen-
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sion, och avsikten är att deras didaktiska repertoar därigenom ska 
utvidgas. 

Designprocessen innebär en rad preciseringar, vilket är typiskt 
för professionella verksamheter, som exempelvis undervisning 
(Carlgren 2011:75). Sådana preciseringar som avses här rör ämnes- 
och elevspecifika förhållanden och förutsättningar, exempelvis hur 
ett ämnesbegrepp behöver följas upp och redas ut i en viss elev-
grupp utifrån texter som eleverna skrivit. Preciseringarna utmärks 
av att vara både ”allmänna och unika och som därför kräver pro-
fessionellt skolade omdömen” (ibid.). Ingrid Carlgren menar att i 
forskning om sådan verksamhet ”genereras kunskaper genom spe-
cificering”, inte genom generaliseringar ”i statistisk mening” och 
påståenden med universella anspråk (a.a. s. 73-76, Håkansson & 
Sundberg 2012a:4). Specificeringarna kan även beskrivas genom 
att de utgör svaren på de tre didaktiska frågorna om vad, vem och 
hur i undervisningssituationen med en särskild avgränsning mot 
fysikundervisningens språkliga dimension.  

Studien tar således upp språk, didaktik och fysik. Språket är 
svenskan som redskap för eleverna i deras arbete med att lära sig 
fysik. Didaktiken är den didaktik som rör fysikundervisningens 
språkliga dimension, här kallad språkdidaktik, och fysiken är den 
fysik som ingår i kurs 1 på gymnasiet. Genom att lärarnas design-
process utgör stommen i studien har avhandlingen ett lärarperspek-
tiv, men även elevernas samtalande och skrivande i fysiken ingår. 

 
Interventionen 
Iscensättningen av de språkinriktade undervisningsaktiviteter som 
studien redovisar kan ses som en intervention i två lärares fysikun-
dervisningspraktik. Med intervention menas här att något tillförs 
med avsikt att förändra en aspekt av deras undervisning. (Begrep-
pet intervention tas upp mer utförligt i kapitel 2 under rubriken 
Formativa interventioner.) Interventionen iscensätts och genomförs 
av de två fysiklärarna tillsammans med mig (svensklära-
re/forskarstuderande) i kursen Fysik 1 under tre terminer på den 
skola där vi alla tre arbetar, och den har sin grund i tre förhållan-
den: för det första, fysiklärarnas och min nyfikenhet och vilja att 
lära oss något som vi kommit att se som väsentligt för deras un-
dervisning och därmed för elevernas lärande i fysik, särskilt för de 
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elever vi mött på vår skola det senaste decenniet; för det andra, vår 
uppfattning att ägande av uppgiften är en förutsättning för me-
ningsfullhet, funktionalitet och hållbarhet; för det tredje, vår erfa-
renhet av skolledningens önskan och tro på att lärare kan initiera 
och genomföra didaktiskt utvecklingsarbete.   

Interventionen och studien var nästa steg i vår utvecklingssträ-
van, nu för att närmare, mer precist och helt konkret i det egna 
klassrummet se hur fysikundervisningen skulle kunna språkinrik-
tas. Kriterier för designen var att språkinriktningen skulle vara 
funktionell och integrerad i undervisningen och därmed hållbar i 
ett längre perspektiv. Vi bedömde att språkdidaktisk handledning 
var en nödvändig förutsättning, vilket var min uppgift i designpro-
cessen. Dessa tre begrepp utreds i korthet i följande avsnitt.  

 
Funktionell 
Med funktionell menas här ändamålsenlig, nyttoinriktad och inte-
grerad i sammanhanget, alltså som ett redskap för att uppnå målen 
i fysikundervisningen. Nytta är en kvalitetsaspekt kopplad till an-
vändning, och ”nytta är att få utbyte av något” (Karlsson Vestman 
2011:38). Den kan vara både praktisk och konceptuell och röra 
alla delar av verksamheten, inte bara ett slutresultat eller utfall 
(a.a. kap. 3). Funktionell betyder således att språkinriktningen är 
en del av fysikundervisningen så som andra moment är det: talking 
physics är fysik så som doing physics är fysik (Lemke 1990, Carlo-
ne 2003). Matchning av mål och medel innebär att språkinrikt-
ningen i vissa situationer, för vissa syften och med ett visst ämnes-
innehåll avser att på ett konstruktivt och effektivt sätt bidra till 
måluppfyllelse. 

Lars-Göran Malmgren beskriver ett funktionellt sammanhang 
som ett där elever samtalar och eller skriver för att ”skaffa sig kun-
skaper om både sin egen inre värld och om världen runt omkring. 
Språket görs till redskap för tänkande och begreppsbildning” 
(Malmgren 1996:62, 63). Han menar vidare att ”språk- och kun-
skapsutveckling fungerar tillsammans” (ibid.). Caroline Liberg ta-
lar om språkets funktion i undervisning som intellektuellt utma-
nande: ”att få konstruera sin förståelse genom att delta i djuplo-
dande samtal och samspel med andra. Man ges också möjlighet att 
transformera eller omskapa kunskap” (Liberg 2012:224). Att be-
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döma i vad mån en uppgift eller, som i detta fall, språkinriktade 
aktiviteter, är funktionella tillhör således de didaktiska val en lära-
re kan göra, och dessa rör både lärarens undervisning och elever-
nas lärande. 

 
Hållbar och handledd 
Hos oss tre, de två fysiklärarna och jag, fanns redan från början en 
ambition att arbetet med de språkinriktade undervisningsaktivite-
terna skulle vara hållbart i ett längre perspektiv. Hållbarhet är en 
kvalitet med två aspekter: tid och styrka. Över tid behåller något 
exempelvis sin form, sitt innehåll, sin smak, sin spänst eller sin 
skärpa genom att stå emot påfrestningar, slitage eller kritik. De två 
fysiklärarnas och min avsikt var således att både de språkinriktade 
aktiviteterna och det som framkom i själva designprocessen skulle 
vara av sådan karaktär att det skulle kunna användas igen och ingå 
i planeringen och genomförandet av framtida undervisning. En 
förutsättning för hållbarhet, i vår uppfattning, är förekomsten av 
ett kontinuerligt växelspel mellan teori och praktik, det vill säga att 
prövandet av de språkinriktade aktiviteterna skulle kunna fördjupa 
förståelsen av det vi gör. Helen Timperley framför liknande tankar 
vad gäller det hon kallar professionellt lärande: 

 
Professionellt lärande är inte en process som handlar om att 

först lära sig nya saker och därefter hur man tillämpar dem. 

Tillämpningen är en del av hur man lär sig något och förstår det 

mer ingående. (Timperley 2013:71-72) 

 

Enligt henne utmärks lärande av ett engagemang som kräver en in-
tensiv inre process då man interagerar med nytt stoff och ”utmanar 
tidigare föreställningar och skapar nya innebörder” (a.a. s. 28). 
Hon hävdar att lärares lärande förstått på detta sätt är avgörande, 
”eftersom man för att lösa djupt rotade pedagogiska problem mås-
te förändra undervisningen på djupet snarare än att bara tillföra 
nya element” (ibid.). Designprocessens hållbarhet förutsätts således 
ha att göra med kvaliteten på lärarnas delaktighet i både de teore-
tiska och praktiska aspekterna av processen. 

Hållbarhetsintentionen fordrar även att det fysikdidaktiska per-
spektivet som de två fysiklärarna företräder får samverka med ett 
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språkdidaktiskt, och därför var min roll att i designprocessen 
handleda vad gäller interventionens språkliga aspekter. Utöver att 
handledningen skulle kunna bidra till att utmana fysiklärarnas be-
fintliga erfarenheter och teoretiska ställningstaganden motiverades 
den av uppfattningen att lärares lärande behöver stöttas på mot-
svarande sätt som elevers lärande behöver det (jfr Timperley 2013). 
Även stöttningen av lärarnas lärande med målet att utvidga deras 
fysikdidaktiska repertoar med ett språkdidaktiskt perspektiv om-
fattar både de teoretiska aspekterna och de praktiska. Didaktisk 
repertoar avser här den kunskap och uppsättning verktyg, redskap, 
förhållningssätt, handlingsmönster, färdigheter och förmågor som 
läraren utvecklat en viss vana och skicklighet i att använda i de-
signprocessens samtliga delar: planering, genomförande och upp-
följning.  

En annan förutsättning för att kunna uppnå hållbarhet är att 
mitt språkdidaktiska perspektiv i handledningen utmanas och an-
passas till de två fysiklärarnas konkreta och specifika fysikunder-
visningspraktik och till fysikämnet i sig, det vill säga att handled-
ningen kontextualiseras. Sammantaget gör dessa tre aspekter av 
den intervention som planeras att studien kan knytas till educatio-
nal design research (EDR), (se kap. 2 under rubriken Formativa in-
terventioner och inledningen av kap. 3). 

 
Studiens bakgrund och motiv 
Bakgrunden till denna studie om språkinriktad fysikundervisning 
på gymnasiet står på en övergripande nivå att finna i tre förhållan-
den som rör lärares undervisning och elevers lärande eller möjlig-
heter till lärande. Dessa utgörs av språkliga förhållanden i samhäl-
let och i skolan, styrdokumentens krav på undervisning som vilar 
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800 
Skollagen) och av lärarnas roll i utveckling av sådan undervisning. 
Dessa förhållanden kan ses som förändringar i villkoren för lärares 
uppdrag, vilka i hög grad bestäms av politiska beslut, strukturer 
och reformer (exempelvis Gustafson 2010, Sjöstedt 2013). Ändra-
de villkor kan även relateras till ”omfattande kulturella föränd-
ringar”, även de på en mer övergripande nivå: medialisering, 
mångkulturalitet, nya mönster för socialisation och identitetsbyg-
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gande och nya symbolsystem för meningsskapande (Bergman 
2007:13). 

Förhållandena på den övergripande nivån må vara svåra för den 
enskilde läraren att påverka, men alla lärare måste ändå förhålla 
sig till dem. Därför beskrivs dessa i följande avsnitt för att fördjupa 
bilden av studiens bakgrund och motiv.   

 
Språkliga förhållanden 
Språkliga förhållanden i samhället och i skolan motiverar behovet 
av det vetenskapliga studiet av språkinriktad ämnesundervisning. 
Ett första sådant förhållande är att på nationell nivå har ungefär 
20 % av skolans elever ett annat förstaspråk än undervisnings-
språket svenska (Magnusson 2011:1). På vissa orter, i vissa skolor 
och på vissa gymnasieprogram är emellertid den språkliga hetero-
geniteten betydligt större. Den differentieras ytterligare av sådant 
som ankomstålder, antal år i grundskolan, antal år i skolan över 
huvud taget, vilket språk som mest talas i hemmet, socio-
ekonomiska förhållanden och föräldrarnas utbildningsnivå. Fler-
språkighet är generellt en tillgång, men när undervisningsspråket är 
ett annat än det språk man själv identifierar som sitt förstaspråk 
innebär det ändå vanligtvis ”särskilda språkliga förutsättningar för 
lärande i skolan” (ibid., Otterup 2005, Nygård Larsson 2011). 
Dessa rör framför allt två förhållanden, vilka kan sägas vara relate-
rade till varandra. Det ena är undervisningens specialiserade skol-
ämnesspråk, som i flera avseenden är annorlunda än det språk som 
är funktionellt i vardagssammanhang. Det andra är skolans text-
bundenhet, det vill säga att undervisningens innehåll, arbetsformer 
och sätt att skapa mening är nära sammanvävda med och beroende 
av texter, oavsett om de är tryckta eller digitala. Detta gäller även 
ämnen med laborativa inslag och där andra representationsformer 
än verbalspråket är framträdande, som i fysik.  

I ett av Skolverkets introduktionsmaterial till GY11 förklaras 
exempelvis att högskoleförberedelse, vilket gäller de två program-
men i den här avhandlingen, NA- och TE-programmet, innebär 
”kritiskt tänkande och källkritiskt förhållningssätt, digital kompe-
tens, hantera stora textmängder, kommunikativ kompetens, rap-
portskrivning” (Naturvetenskapsprogrammet. Skolverket). Dessa 
aktiviteter, kompetenser och förhållningssätt är språkliga och krä-
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ver ett både specialiserat och avancerat språk som är både muntligt 
och skriftligt. De språkliga förutsättningar för lärande som gäller 
elever med svenska som andraspråk torde även gälla elever som 
har svenska som förstaspråk men där skolans mer specialiserade 
kunskapsspråk ändå upplevs som främmande eller ovant, helt eller 
delvis (Liberg 2010:82). 

Ett annat språkligt förhållande med betydelse för gymnasiet är 
samhällets förväntningar om scientific literacy. Olika definitioner 
betonar olika aspekter av begreppet, men dess framväxt förklarar 
något om varför skolan måste förhålla sig till det: ”The word lite-
racy appeared as social demands concerning the use of language 
became more varied and complex, that is, the new word corres-
ponded to a new social reality” (Martins 2011:93). Isabel Martins 
menar att scientific literacy förstått flexibelt i olika sammanhang 
och för olika syften är besläktat med meningsskapande. Även om 
scientific literacy omfattar hantering av en rad symbolsystem av be-
tydelse inom naturvetenskapen är ändå verbalspråkliga kompeten-
ser centrala (a.a. s. 96). 

Ett tredje språkligt förhållande som lärare på gymnasiet har att 
förhålla sig till är EU:s nyckelkompetenser, där kommunikation är 
en (Nyckelkompetenser för livslångt lärande. En europeisk refe-
rensram 2007). Kommunikation beskrivs som  

 
[f]örmågan att i både tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, 

tankar, känslor, fakta och åsikter (dvs. att lyssna, tala, läsa och 

skriva) samt språklig interaktion i lämplig och kreativ form i en 

rad olika samhälleliga och kulturella sammanhang. (ibid.) 

 
Även i denna beskrivning ses samtalande och skrivande som red-
skap för meningsskapande. 

 
Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet  
Skollagen motiverar fördjupat studium av språkinriktad ämnesun-
dervisning. Enligt skollagen 2010 ska inte bara undervisningens in-
nehåll utan även dess utformning och genomförande vila på veten-
skaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800, kap 1§5). 
Skolverket förtydligar på sin hemsida om forskning och skolut-
veckling att lagen ”innebär att undervisningen ska vara forsk-
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ningsbaserad – det ska finnas stöd i forskningen för de metoder 
skolan använder och de kunskaper som skolan lär ut” (Vetenskap-
lig grund, beprövad erfarenhet och evidens). Denna utvidgning av 
skollagen kan förstås på så sätt att ämnesinnehållet och undervis-
ningen nu ses som lika betydelsefulla för elevers lärande. När  
ämnesplanen i fysik för gymnasiet nämner att undervisningen ska 
behandla ”teoriers och modellers utveckling, begränsningar och 
giltighetsområden”, när den påtalar att fysik ständigt utvecklas ”i 
ett samspel mellan teori och experiment” och när den föreskriver 
att undervisningen ska ”bidra till att eleverna utvecklar förmåga 
att kritiskt värdera och skilja mellan påståenden som bygger på ve-
tenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund” rör detta fysikäm-
nets vetenskapliga kunskapsbas (Ämnesplanen i fysik 2011). De 
krav på vetenskaplighet som gäller fysikämnet måste således ge-
nom skollagen SFS 2010:800 nu även gälla fysikämnets undervis-
ning.  

Skollagens utvidgning om vetenskaplighet får konsekvenser för 
skolans och lärarnas relation till forskning om undervisning och 
lärande, det vill säga att det nu har blivit än mer aktuellt att förhål-
la sig till vetenskapliga studier som rör undervisningen i respektive 
ämne, även sådana aspekter som exempelvis literacy och språk & 
ämne (Carlgren 2009). Språkvetenskaplig kunskap är ett sådant 
område som har relevans för fysikundervisningens utformning, och 
kunskap om exempelvis de naturvetenskapliga skolämnenas språk-
liga karaktär och vilka språkliga krav ämnena ställer på eleverna 
har betydelse för respektive ämnes didaktik. Detsamma gäller 
språkvetenskaplig kunskap relaterad till teorier om lärande och de 
konsekvenser språkets roll i lärandet kan få för undervisningens 
utformning. Detta förhållande innebär att en fysiklärare har anled-
ning att ta hänsyn till språkdidaktisk kunskap när de fysikdidak-
tiska frågorna vad, hur och vem besvaras och när grunden för sva-
ren anges.  

 
Lärarnas roll i utveckling av skolans verksamhet 
Ansvar för utvecklingen av undervisningen i skolan har successivt 
förts över till lärarna, bland annat genom de senaste decenniernas 
decentraliseringsprocesser. Detta utökade ansvar i kombination 
med styrdokumentens skärpta krav på undervisningens vetenskap-
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liga förankring ger lärarna två alternativ eller en kombination av 
dessa: att konsumera och implementera forskarsamhällets kunska-
per, mer av ett ovanifrån-perspektiv, eller att själva delta i kun-
skapsproduktionen, mer av ett underifrån-perspektiv (Timperley 
2011, Carlgren 2011). De två perspektiven kan ses som komple-
mentära, men deltagarperspektivet ger lärare nya eller förnyade 
möjligheter: att än mer få fokusera på kärnverksamheten och att få 
fördjupa arbetet med den egna undervisningen och därigenom med 
elevernas lärande. 

Carlgrens resonemang om behovet av kontextuellt förankrad 
forskning som tar hänsyn till undervisningens innehåll och situe-
ring utgår från uppfattningen att ”[u]ndervisning är […] mycket 
mer än att använda en metod” (Carlgren 2011:74). Just detta för-
hållande – undervisningens karaktär – väckte min nyfikenhet och 
fångade mitt intresse för att undersöka och förstå vad lärare gör 
för att skapa förutsättningar för samspel mellan undervisning och 
lärande, mellan läraren och eleverna, och hur en sådan designpro-
cess kan gå till. Det är emellertid undervisningens värde och bety-
delse som ytterst drivit på nyfikenheten och intresset, medan kun-
skapen varit en nödvändig utgångspunkt och en förutsättning för 
förändring. Studien motiveras därför närmast av det som är sko-
lans raison d’être: elevernas lärande, det vill säga att de utvecklar 
kunskaper och förmågor i olika ämnen och att de lär sig fungera i 
olika verksamheter, bland annat genom att lära sig hantera de red-
skap som förekommer där, exempelvis språkliga. 

Ett annat för mig högst konkret skäl att vilja utforska och beskri-
va hur lärare kan utveckla och pröva undervisningsaktiviteter med 
avsikt att ge eleverna fler och mer omfattande tillfällen att samtala 
och skriva om ämnesinnehållet är min tidigare studie av kemiunder-
visning på gymnasiet (Kouns 2010). I den framkom att det lärarled-
da helklassamtalet dominerade, och förutom laborationer där ele-
verna arbetade i par – doing science – förekom få undervisningsakti-
viteter som gav dem tillfälle att samtala och eller skriva – talking  
science – om det kemiinnehåll de mötte. Trots att lärarens genom-
gångar karaktäriserades av hög grad av interaktivitet, inskränktes 
elevernas deltagande till att företrädesvis fylla i korta, slutna luckor i 
lärarens muntliga text. Deras yttranden bestod exempelvis av ett tal, 
ett värde, en formel, ett ämnesnamn, en enhet eller en kemisk be-
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teckning. Läraren i studien förklarade att struktur, tempo och enga-
gemang i helklassamtalet var en medveten undervisningsstrategi för 
att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande, men trots lång 
undervisningserfarenhet omfattade detta inte språkligt aktiva elever 
utöver dessa kortare och enklare bidragen. 

Avslutningsvis, de tre förhållandena på en mer övergripande nivå 
som här redovisats – språkliga, utökade direktiv i skollagen, lärares 
utvecklingsansvar – kan på en lägre verksamhetsnivå översättas till 
ett motiv för studien. Detta rör ett kunskapsbehov inom både aka-
demin och skolan om hur lärare utvecklar och prövar undervis-
ningsaktiviteter i fysik, vilka avser att ge eleverna möjlighet att 
samtala och eller skriva om fysikkursens innehåll för att uppnå 
styrdokumentens mål. Kunskapsbehovet rör därför även hur språ-
ket skapar betydelse i fysikämnet. 

 
Studiens syfte och forskningsfrågor 
Denna avhandlings syfte är att utforska och beskriva hur lärare 
kan utveckla och pröva språkinriktade undervisningsaktiviteter, 
med avsikt att ge eleverna möjlighet att samtala och eller skriva om 
fysikkursens innehåll. Syftet rymmer en förändringsdimension, och 
den utveckling som ska beskrivas möjliggörs av designprocessen i 
vilken de språkinriktade undervisningsaktiviteterna planeras, 
genomförs och följs upp. Processen kan i den här studien ses ut-
ifrån två olika tidsperspektiv: ett kortare som är begränsat till ett 
undervisningsförlopp som pågår några veckor då ett visst kursav-
snitt eller del av ett avsnitt behandlas; ett längre perspektiv som 
omfattar den sammantagna designprocessen som pågår under mer-
parten av tre terminer då en stor del av kursens centrala innehåll 
behandlas. Av detta följer att grundenheten för analysen i studien 
är de språkinriktade aktiviteterna inom ett undervisningsförlopp 
(jfr Säljö 2009): hur de planeras, genomförs och följs upp.  

Utifrån syftet har följande forskningsfrågor formulerats: 
 

1. Vad utmärker lärarnas designprocess – planering, genomfö-
rande, uppföljning – av de språkinriktade undervisningsaktivi-
teterna i fysikkursen? 

2. Hur utvecklas lärarnas språkdidaktiska repertoar under de-
signprocessen? 
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3. Vad utmärker elevernas samtalande och skrivande i de språk-

inriktade undervisningsaktiviteter som lärarna utvecklar och 
prövar i fysikkursen? 

 
För att utifrån frågornas formuleringar konkretisera vad som ska 
undersökas kan tilläggas att det som antas ingå i designprocessen 
är följande: vilka språkinriktade undervisningsaktiviteter som even-
tuellt utformas och i så fall, vad som motiverar just dessa aktivite-
ter och vad som utmärker dem. I processen antas även ingå vilka 
överväganden lärarna gör, och i så fall, vad som motiverar just 
dessa och vad som utmärker dem. Av detta förhållande måste de-
signprocessen och den språkdidaktiska repertoaren ses som aspek-
ter av det som sammantaget utgör lärarnas undervisning.  

 
Studiens språkdidaktiska perspektiv 
Studiens syfte innebär att ett språkdidaktiskt perspektiv har valts, 
vilket förklaras av att avhandlingen rör svenska språkets funktion i 
undervisning och lärande i skolsammanhang. Avhandlingen utfors-
kar den svenskdidaktik eller språkdidaktiska kompetens som lärare i 
andra ämnen behöver för att möta både styrdokumentens krav och 
elevernas behov. Härigenom harmonierar syftet med den ambition 
gällande förutsättningar för elevers språkutveckling i alla ämnen, 
som Tor Hultman och andra hade då forskarutbildningsämnet 
svenska med didaktisk inriktning inrättades (Hultman 1996).  

Avhandlingen ansluter till tanken om språkbruk som praktiker, 
exempelvis literacypraktiker och skriftspråksberoende praktiker, 
och Liberg har i flera arbeten diskuterat språket ur denna aspekt 
(Liberg 2003, 2005, 2010, Liberg & Säljö 2012). Synsättet innebär 
att man i samtalande och skrivande återskapar, omskapar och 
nyskapar mening, deltar och är medskapare av ett ämnesinnehåll, 
är aktiv deltagare och aktör, intar eller utgår från en position för 
deltagandet och utvecklar en repertoar av sådana positioner. Li-
berg utgår från subjektets position och agentskap och att deltagan-
de ses i termer av externaliserad språklig produktion. Med detta 
menas att samtala och skriva i det ämne eller ämnesområde verk-
samheten rör, alltså inte bara i skolämnena svenska eller svenska 
som andraspråk.  
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Studiens plats i mellanrummet mellan skola och akademi 
Avslutningsvis, ett annat perspektiv som valts för den här studien 
är att se den som hemmahörande i det mellanrum som avståndet 
mellan akademi och skola utgör (Carlgren 2011). Ett visst avstånd 
kan vara naturligt och önskvärt, och avståndet kan delvis förklaras 
av skilda uppdrag och avnämare. Likväl är både skolan och aka-
demin i behov av kunskap som är inriktad på den konkreta under-
visningspraktiken: att besvara de frågor lärarna har och lösa de 
problem de identifierar, för att de ska kunna förbättra sin under-
visning och därigenom stärka elevernas förutsättningar för lärande.  

Studien tar plats i mellanrummet av flera anledningar. En är att 
den utgår från lärarnas behov av kunskap som ska kunna bidra till 
konkreta förbättringar i deras egen praktik, exempelvis genom ut-
veckling av undervisningsmaterial och verktyg som kan utvidga 
och förfina deras språkdidaktiska repertoar. En annan anledning är 
att studien bygger på ett långtgående samarbete mellan de två fy-
siklärarna och mig som lärarkollega och forskarstuderande: både 
den fysikdidaktiska och den språkdidaktiska kunskapen behövs för 
en språkligt utvecklad fysikundervisning. Dessutom är avsikten att 
studien ska generera språkdidaktisk teori för fysikundervisning. 
Konsekvensen av en sådan här mellanrumsposition är att studien 
skulle kunna vara en länk som bidrar till att binda samman aka-
demin och skolan. Båda parters resurser utnyttjas och vinsten för-
utsätts komma båda till godo (Carlgren 2011). Studien kan genom 
positionen även betecknas som utpräglat praxisnära (Karlsson 
2008, Eklund 2011). 
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2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

In my interpretation, the point of a theory does not lie in its 

correspondence with the world […] but rather in its explanato-

ry power in relation to a set of issues. (Säljö 2009:204) 

 
Det ämne som den här studien undersöker är hur lärare utvecklar 
och prövar språkinriktade aktiviteter i sin egen fysikundervisning 
med avsikt att ge eleverna tillfälle till samtalande och skrivande i 
fysik. För att beskriva och förklara vad som då sker har jag valt 
sociokulturell teori som det övergripande teoretiska perspektivet. 
Valet grundas inte bara i att sociokulturella begrepp kan tillskrivas 
förklaringspotential, utan även i att de skulle kunna tillskrivas för-
ändringspotential. Förändringsaspekten har betydelse för den in-
tervention som lärarna i studien utarbetar och genomför, då inter-
vention ses som genomförande av en förändringsinsats.  

 
Sociokulturell teori 
I sociokulturell teori är begreppet aktivitet centralt, och människan 
ses som verksam i ett historiskt och kulturellt sammanhang. I verk-
samheternas aktiviteter ses hon företrädesvis som meningssökande, 
och i processer vari mening skapas har behovet av redskap upp-
stått. Exempelvis kan verbalspråket ha utvecklats ur ett behov av 
att kommunicera på ett sätt som går utöver vad andra ljud och ges-
ter möjliggör (Gärdenfors 2000, 2009, Gärdenfors & Wallin 
2008). Verbalspråket har sedan tillsammans med andra symbol-
system kommit att bli ”a resource for meaning making in thinking 
and in interaction with others” (Säljö 2009:207). 
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Meningsskapandet innebär tolkning och konstruktion, och enligt 
Bruner ansåg Vygotskij att människans mentala resurser är inrik-
tade på att skapa mening av upplevelser och erfarenheter: 

 

Vygotsky never conceived of mind as expressing a logical calcu-

lus. Mind, rather, comprised process for endowing experience 

with meaning. Meaning making, in Vygotsky’s view of the mat-

ter, requires not only language but a grasp of the cultural con-

text in which language is used. (Bruner 1997:68) 

 

Tolkningen och konstruktionen av erfarenheter sker, utifrån Bru-
ners uppfattning ovan, med språket som redskap och det sker ut-
ifrån kontext och situering. Kulturkontexten anger aktiviteternas 
lokalisering i tid och rum, vilket innebär att verksamheten är en si-
tuerad praktik. 

Meningsskapande och redskap förutsätter begreppet mediering, 
och med det menas att människan erfar världen indirekt och att 
kulturella redskap utgör länken mellan individens handlingar och 
sammanhanget vari aktiviteten sker: ”[H]uman beings relate to 
their world in indirect ways, using the tools of their culture” (El-
bers 2010:279). Tillämpat på lärande skulle mediering innebära att 
lärande ses i termer av hur kulturens och verksamhetens redskap 
används i en verksamhet, exempelvis språkliga redskap som samta-
lande och skrivande i fysikundervisning. Vilket lärande som kan 
ske i en situation är då en fråga om vilka medierande redskap som 
förekommer och hur de görs tillgängliga, när de görs tillgängliga 
och för vem. Redskap skulle med detta synsätt kunna frigöra och 
möjliggöra, men de skulle även kunna begränsa och förhindra. 

Medierande redskap uppfattas vara av två slag, fysiska och sym-
boliska, och de symboliska används för representation (ibid.). 
Inom fysiken är grafiska och matematiska uttryck betydelseska-
pande representationsformer, men betydelseskapande är även 
språket, alltså ord, fraser, satser, talflöde i samtal och i tankar och 
texter. Dolly van Eerde och Maaike Hajer skriver att “Vygotsky 
[…] differentiated two functions of language: language as a psy-
chological tool for thinking on the intrapersonal plane; and lan-
guage as mediator for communication on the interpersonal plane” 
(van Eerde & Hajer 2009:271). Inom en sociokulturell teoriram ses 
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därför ämnesbegrepp, exempelvis fysikens begrepp energi, värme 
och elektrisk laddning som språkliga medierande redskap. Deras 
funktion kan vara både enklare och mer avancerad: allt ifrån utpe-
kande och namngivande till mer resonerande och utforskande.  

En anledning att fokusera på de medierande redskapen är att de 
ofta är mycket centrala i aktiviteten, till och med av så avgörande 
betydelse att aktiviteten inte skulle finnas utan redskapet. En annan 
anledning att fokusera på redskapen i just den här studien är att 
andra faktorer i en klassrumssituation är svåra att definiera och 
fånga, vilket bland annat gäller begreppet kultur: ”The notion of 
cultural mediation is very useful here, because it suggests concen-
trating on the cultural tools in use, rather than on culture as a ge-
neric concept” (Elbers 2010:280).  
 
Språk och ämne 
Inom ramen för ett sociokulturellt perspektiv är det grundläggande 
att se språk och ämne som integrerade och att se språk som ett red-
skap för meningsskapande i sociala praktiker, exempelvis fysikun-
dervisning på gymnasiet (Mohan & Slater 2006). Sociokulturell te-
ori medför ett funktionellt perspektiv genom att det är just språkets 
nytta i aktiviteterna och i praktiken som helhet som fokuseras, mer 
bestämt den betydelse som språket skapar däri. Härigenom förs 
språk och ämne samman, och hur dessa förhåller sig till varandra 
kan utforskas. Emellertid, för att kunna beskriva, och kanske för-
stå, den mening som skapas språkligt i en verksamhet, det samta-
lande och skrivande som sker där, behövs en grammatik, det Mi-
chael Halliday kallar 
 

a theory of wordings […] Meanings are realized through word-

ings; and without a theory of wordings – that is, a grammar – 

there is no way of making explicit one’s interpretation of the 

meaning of a text. (Halliday 1994:xvii) 

 
Den grammatik som används i den här avhandlingen är systemic 
functional grammar, SFG, där ett av de framträdande dragen är att 
språket skapar betydelse och att olika språkliga val realiserar olika 
betydelse.   
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Språkets funktionalitet 
Med SFG ses språkande som en handling med en viss funktion i ett 
sammanhang: språket begreppsliggör det människan upplever, och 
det finns ett systemiskt samband mellan den verksamhet man del-
tar i och de språkliga val man gör för att utföra verksamhetens ak-
tiviteter. Zhihui Fang ställer frågan varför det naturvetenskapliga 
språket är så viktigt för att lära sig naturvetenskap, och i det svar 
hon ger knyts språk och ämnesinnehåll ihop genom att språket ses 
som redskapet med vilket den naturvetenskapliga kunskapen ska-
pas: 

 
Systemic functional linguistics […] reconceptualizes language as 

a semiotic tool intimately involved in the negotiation, construc-

tion, organization, and reconstrual of human experiences. It 

demonstrates how linguistic choices (i.e., grammar) contribute 

in a systematic way to the realization of social contexts. In this 

conception, language is more than a conduit of meaning; it is a 

principal resource for making meaning. (Fang 2004:336) 

 

Det naturvetenskapliga språket är i likhet med andra verksamhe-
ters språk typiska, och med det menas här att karaktärsdrag är 
identifierbara, återkommande och förutsägbara. Sambandet kan 
även förstås som att språket varierar med verksamheten och funk-
tionen, och att verksamheten och funktionen varierar med språket. 
Denna typiskhet kommer av att språket antas ha utvecklats utifrån 
verksamhetens behov och syften och av att det har utvecklats i 
verksamheten. Därför är det även rimligt att olika verksamheter 
har olika språk (a.a. s. 337). 

En konsekvens av det verksamhetstypiska språket är att det finns 
sätt att språkligt delta i verksamheten som till en högre eller lägre 
grad är lämpligt eller inte är lämpligt, det vill säga att det till en 
högre eller lägre grad är funktionellt eller inte är funktionellt i 
sammanhanget. Ovanstående förhållande och resonemang visar 
hur ett funktionellt perspektiv på språk ser en relation som förenar 
språk och verksamhet, språk och ämne, och av detta kan följande 
slutsats dras: ”learning the specialized language of science is syno-
nymous with learning science” (Fang 2004:337). På detta följer att 
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språkutveckling på något sätt och till någon grad är kunskapsut-
veckling (Seah, Clarke & Hart 2010:870).  

Relationen mellan språk och ämne synliggörs således i de språk-
liga val som Fang nämner ovan, och ett exempel på en typ av 
språkliga val som kan göras är hur separata enheter binds samman 
till större och mer omfattande enheter. Språkliga samband kan 
vara av olika slag, exempelvis kausala, temporala eller additiva, 
och sambanden ordnar och länkar information och begrepp så att 
de i sin sammankopplade form bildar ett ämnesområde eller ett 
ämne. De språkliga realiseringarna av samband är bland annat vad 
som skapar logik och sammanhang i en text eller i ett muntligt re-
sonemang (Holmberg & Karlsson 2006:kap. 5). Om uttryck för 
samband emellertid saknas skulle det kunna bero på att det inte 
finns några samband mellan delarna, att de inte är kända eller att 
hur de uttrycks inte är känt för den som skriver eller talar. En kon-
sekvens av detta förhållande i ämnesundervisning i skolan som 
lyfts fram i citatet nedan är att längre yttranden och eller texter 
förutsätter att elever använder språkliga uttryck för samband. I 
citatet nedan står LG för lexico grammatical. 

 
Science learning involves acquiring not isolated “facts,” but a 

conceptual framework that links together the various concepts 

and propositions related to a topic. Failure to use this type of 

LG resources (e.g., because, so) may mean that either students 

are unaware of the interrelationships or simply not adept at us-

ing these LG resources. Either way, this may limit teachers’ as-

sessment of a student’s conceptual understanding […] Encour-

aging students to formulate more extended responses will neces-

sitate the use of such LG resources. (Seah m.fl. 2010:871) 

 
Enligt resonemanget ovan antas således att kunskap som är sam-
manhängande utvecklas då tillfällen till längre yttranden ges eller 
till och med krävs, förutsatt att det är den typen av kunskap som 
värderas. Motsatsen vore en typ av kunskap där begrepp och in-
formation och fakta helt eller delvis ses eller upplevs som isolerade 
från varandra, alltså mer eller mindre till synes lösryckta och icke 
sammanhangsanknutna. Exempel på sådan uppbruten kunskap 
vore listor med begrepp, fackord, namn, formler och siffror men 
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likaledes kortare och mer kompakta textsekvenser som staplats 
ovanpå varandra utan sammanbindande länkar. Även i aktiviteter 
med andra semiotiska resurser eller representationsformer såsom 
diagram eller begreppskartor kan de logiska betydelserelationerna 
explicitgöras språkligt i det samtalande och skrivande som ofta ac-
kompanjerar eller kompletterar sådana aktiviteter (Seah m.fl. 
2010:871). 

 
Språk och ämneslärande 
Funktionell språkteori kan belysa aspekter som rör språkets roll 
som meningsskapande redskap i olika aktiviteter i undervisning 
och lärande i naturvetenskapliga ämnen. Anledningen till att just 
språket tillmäts avgörande betydelse för lärande är att det som sker 
i exempelvis fysikundervisning till stor del är språkligt. Fysikens 
begrepp, modeller och teorier är bland annat språkligt medierade 
och att skapa mening av handlingar, skeenden och företeelser i 
världen i stort och inne i fysikklassrummet eller laborationssalen 
sker väsentligen språkligt.  

Ett exempel på detta synsätt är hur en högt värderad aktivitet i 
fysiken kan ses som en språklig process: att tänka och tala logiskt 
(Lemke 1990:121-123). Jay Lemke menar att logiken kan ses som 
det specifika samtalsmönster som måste följas för påståenden, rela-
tioner och slutledningar, och i samtal som är logiska är detta 
mönster synligt. Det betyder att logiken är ett språkligt mönster. På 
motsvarande sätt fungerar det när man resonerar, i betydelsen att 
tala igenom ett ämne och att göra det på ett logiskt sätt: man sam-
talar eller formulerar sig enligt ett visst mönster eller enligt vissa 
språkliga kriterier. Att utveckla förmågan att resonera och att göra 
det på ett logiskt sätt skulle då kunna ske genom att delta i aktivi-
teter där tillfälle till resonemang uppmuntras eller där det krävs, 
förutsatt att det språkliga mönstret för logiska resonemang tydlig-
görs. Motsvarande skulle gälla andra aktiviteter i fysikundervisning 
så som att redogöra för ett experiment, argumentera för ett sätt att 
beräkna ett värde, beskriva och förklara ett fenomen utifrån en te-
oretisk modell: det görs språkligt i samtalandet och skrivandet en-
ligt de mönster som gäller för den aktiviteten, det vill säga som är 
typiska för hur man inom fysiken argumenterar, beskriver och för-
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klarar något. Då logiken och resonemanget ses som språkliga pro-
cesser kan de även beskrivas och talas om i undervisningen. 

Det här teoretiska perspektivet som ser språk som redskap för 
meningsskapande är grunden för uttrycken talking science, talking 
their way into science, talking science into existence och making 
sense out of science (exempelvis Lemke 1990, Gallas 1995, Scott 
1998). Uttrycken kan ses som metaforer för lärande i de naturve-
tenskapliga ämnena, både lärande som ett mål och lärande som 
vägen till målet. Metaforerna utgör även ett teoretiskt bidrag, och 
det består i att uttrycken är en konsekvens av antagandet att det är 
i språket som vi möter verkligheten. Detta möte motsvaras av nå-
gon form av dialogicitet, i vilken ett meningsskapande kan ske 
(Heisenberg 1965:211, Rommetveit 1990). Med hänvisning till 
Halliday menar Robert Veel att ”it is through language that fluid, 
undifferentiated experience is turned into knowledge”, och det är 
denna omvandling av erfarenhet till kunskap som metaforerna 
ovan försöker konkretisera (Veel 2005:187, Halliday 1995:13). 

Enligt Veels resonemang sker omvandlingen genom språket. 
Dessutom formar språket kunskapen och den form kunskapen an-
tar bestäms av vilka språkliga resurser som används (Veel 
2005:187). Utifrån antagandet att det är tillgången till redskap och 
förmågan att använda dem som avgör vilket meningsskapande – 
kunskapande – som kan komma att ske i en viss situation torde 
talking science into existence och making sense out of science vara 
nödvändiga aktiviteter i ett ämne som fysik, vilket vuxit fram ge-
nom önskan och ambitionen att beskriva och förklara den fysiska 
världen. Vilken denna beskrivning och förklaring blir bestäms så-
ledes i hög grad av vilka språkliga resurser som finns tillgängliga – 
inte bara för läraren och läroboksförfattarna utan för eleverna.  

I likhet med Fang som i föregående avsnitt ställde en fråga om 
språket i undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena, ställer 
Eduardo Mortimer och Philip Scott också en fråga, men deras rör 
elevernas talking science: ”Does it matter whether school students 
are directly engaged in talking during science lessons?” (Mortimer 
& Scott 2003:3). Med emfas svarar de ja med följande motivering: 
”The reason why it matters is that we see talk as central to the 
meaning-making process and thus central to learning” (ibid.). Frå-
gan rör praktiken i klassrummet, men deras svar utgår från ett teo-
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retiskt perspektiv där lärande i de naturvetenskapliga ämnena är 
beroende av vad som sker språkligt i undervisningsaktiviteterna – 
samtalande och skrivande och hur språket skapar betydelse i äm-
net. 

I klassrumsstudier av undervisning i naturvetenskapliga ämnen 
har Mortimer & Scott precis som Fang ett funktionellt perspektiv, 
men de undersöker relationen mellan språk och ämneslärande: 
”talking, meaning making and learning” (ibid.). Sådana studier be-
rör således teoretiskt hur förståelse och kunskap skapas, och två 
aspekter av läroprocessen kan urskiljas. Den första rör lärandets 
ursprung och lokalisering, och Lev Vygotskij ser det som processer 
på två plan, tillika i två steg: först på det sociala planet och däref-
ter på det individuella (Vygotsky 1978:57). Den andra aspekten rör 
läroprocessens drivkraft, och kan ses som en konsekvens och till-
lämpning av Vygotskijs modell för lärandets lokalisering. Philip 
Scott, Eduardo Mortimer & Orlando Aguiar (2006) menar att lä-
rande skulle kunna genereras och stimuleras av en pendling mellan 
ett auktoritativt och ett dialogiskt sätt att behandla ett ämne, vilket 
har att göra med spektrat av röster och uppfattningar som repre-
senteras. Dialogicitet i ett undervisningssammanhang innebär såle-
des att flera bidrar med yttranden, men för att verkligen mer än en 
röst ska höras, det vill säga komma till tals, förutsätts ett lyssnande 
(Adelmann 2002:120-125). 

Det viktiga här är den aspekt av processen som kallas interani-
mation (Bakhtin 1981, Scott m.fl. 2006). Begreppet försöker belysa 
och beskriva omfattningen och beskaffenheten av själva processen 
varmed ämnesstoffet behandlas, vilket är en precisering av den 
omvandling från erfarenhet till kunskap som nämndes ovan. De 
metaforer som förekommer för själva lärprocessen i de här sam-
manhangen är working on understanding och working on ideas, 
förutom de tidigare nämnda, exempelvis talking science into exis-
tence (exempelvis Barnes 2008:4-5). 

 Två saker i metaforerna är centrala från den här studiens per-
spektiv: dels att arbetet är en handling, dels att arbetet är pågående 
och dynamiskt. Metaforen indikerar således att läroprocessen krä-
ver engagemang och närhet, det vill säga ett aktörsskap, och enga-
gemanget och närheten skulle gälla ämnesstoffet och ämnesaktivi-
teterna. Metaforens begränsning är dock att den inte säger mer 
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precist vari arbetet består. Som exempel på interanimation nämner 
emellertid Scott m.fl. att jämföra olika idéer och uppfattningar och 
att argumentera för en lösning av ett problem, då elever löser upp-
gifter i par eller mindre grupper (Scott m.fl. 2006). Dessa exempel 
visar att det arbete som metaforerna talar om sker i samtalandet 
och eller skrivandet utifrån antagandet att med språket kan bety-
delse skapas.  

En annan aspekt av det språkliga engagemanget och det språkli-
ga utbytet mellan elever och mellan elever och läraren som metafo-
rerna implicerar är att det kan skapa så kallad intellektuell relevans 
för eleverna (Scott 2008:31). Scott menar att relevansen kan kom-
ma av att ämnet i sig framstår som intressant därför att läroproces-
sen är intellektuellt engagerande och stimulerande, vilket i hög 
grad är avhängigt kvaliteten på det språkliga utbytet som sker – re-
sonemangen, diskussionerna och samtalen. Detta motsvaras av vad 
exempelvis Pauline Gibbons kallar high challenge, en kvalitativ 
målsättning för all undervisning, även undervisning för elever som 
av olika anledningar finner skolans akademiska språk främmande 
(Gibbons 2009). 

 Ett exempel på en studie där aktiviteter som just avser att enga-
gera eleverna språkligt i ämnet är Hakes jämförelse mellan kurser 
med så kallad traditionell fysikundervisning och sådana där Inte-
ractive Engagement (IE) användes konsekvent och i större omfatt-
ning. IE definierades som aktiviteter där ämnesdiskussioner med 
peers och eller läraren var det huvudsakliga momentet, och resulta-
tet visade på ökat ämneslärande (Hake 1998). Ett annat exempel 
på working on understanding och talking science into existence 
inom fysikundervisning är peer instruction (PI), vilket innebär kol-
laborativa aktiviteter och diskussioner som regelbunden del i un-
dervisningen. Även här indikerades “increased student mastery of 
both conceptual reasoning and quantitative problem solving upon 
implementing PI” (Crouch & Mazur 2001:970). Under den tioårs-
period som det empiriska materialet samlades in skedde kontinuer-
liga justeringar av aktiviteterna med avsikt att öka elevernas enga-
gemang i samtalen, vilket ytterligare förbättrade lärandeutfallet 
(a.a. s. 975). Detta förfarande kan i allt väsentligt jämställas med 
en intervention som skapas i en designprocess. 
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Begreppet interanimation länkar språk och ämneslärande speci-
fikt till samtalande och skrivande genom att det är i dessa aktivite-
ter som engagemanget med och närheten till ämnesstoffet kan syn-
liggöras – i arbetandet och bearbetandet. Teoretiskt bygger be-
greppet på tanken om mediering, och konsekvensen är att det som 
eleven återskapar, omskapar och nyskapar i ämnet sker i samta-
landet och skrivandet, i talet och i texten där språket skapar bety-
delsen. Även det omvända torde gälla: avsaknad av språklig repre-
sentation står på något sätt och till någon grad i relation till avsak-
nad av ämnesinnehåll, det vill säga något mått av okunskap i äm-
net. 
 
Språk och aktiviteter i undervisningen 
Nära förbundet med studiens funktionella språkperspektiv är ett 
aktivitetsperspektiv. Det fokuserar vad människor gör, inte vad de 
är eller vilka egenskaper eller begåvningar de har. Säljö menar att 
”[m]an måste analysera aktiviteter, hur individer agerar i dessa och 
vilka erfarenheter de gör, det vill säga hur människor skapar me-
ning om vad de är med om” (Säljö 2005:66). Som en konsekvens 
av ett fokus på aktiviteter ses samtalande och skrivande som sätt 
att agera precis som att utföra ett experiment i fysik eller göra en 
beräkning ses som det, enligt Wolff-Michael Roth: ”[U]tterances 
are actions that have the same function of bringing about changes 
in the sociomaterial world as any material action” (Roth 
2005:121). Det är denna teoretiska ståndpunkt som föranleder det 
som påpekats tidigare relaterat till funktionella aktiviteter i design-
processen: talking physics är fysik så som doing physics är fysik 
(Lemke 1990, Carlone 2003). Exempel på att agera språkligt på en 
fysiklektion är att resonera, beskriva, förklara och argumentera om 
det fysikstoff som behandlas. Dessa fysikaktiviteter kan jämföras 
med styrdokumentens avsikt att språket ska vara både mål och 
medel för lärande, vilket nämndes i avhandlingens inledning.  

Med ett aktivitetsperspektiv ses lärande som pågående processer: 
dynamiska, föränderliga och aldrig helt avslutade. En konsekvens 
av ett sådant synsätt är att undervisningen i exempelvis fysik måste 
omfatta aktiviteter där dessa processer kan ske och att dessa aktivi-
teter måste vara språkliga eller ha språkliga inslag. En annan kon-
sekvens är att eleverna måste vara delaktiga i aktiviteterna. Teore-
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tiskt kan detta förklaras utifrån task-based language teaching 
(TBLT). I TBLT är uppgiften (task) språklig, och den är både målet 
och medlet. I de svenska ämnesplanerna för gymnasiet motsvaras 
detta av förmågor som undervisningen ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla, exempelvis att i fysik argumentera, resonera, 
förklara och beskriva det som utgör ämnets centrala innehåll. Kris 
van den Branden (2006) förklarar uppgifter (tasks) som medel för 
integreringen av språk och ämneslärande utifrån ett funktionellt 
perspektiv.  

 
Task-based curricula/syllabuses […] formulate operational lan-

guage learning goals not so much in terms of which particular 

words or grammar rules the learners will need to acquire, but 

rather in terms of the purposes for which people are learning a 

language i.e. the tasks that learners will need to be able to per-

form. (van den Branden 2006:3) 

 
Av betydelse här är två saker: dels att det handlar om aktiviteter 
som vanligtvis ingår i en verksamhet, så kallade typaktiviteter (Da-
nielsson 2010), dels att språket då man samtalar och skriver är ett 
redskap för att genomföra aktiviteterna. Genom att på olika sätt 
uppmärksamma samtalandet och skrivandet kan således genomfö-
randet av aktiviteten och måluppfyllelsen stärkas. Van den Bran-
den lyfter fram relationen mellan mål och medel på följande sätt: 
“tasks invite the learner to act primarily as a language user, and 
not as a language learner” (van den Branden 2006:8-9). Enligt det-
ta synsätt är en konsekvens av ett aktivitetsperspektiv att den som 
ska lära sig något ses som aktör. Det innebär även att det primära 
är ämnesinnehållet och aktiviteten, medan språket är redskapet. 
Redskapet måste emellertid vara funktionellt, vilket är detsamma 
som att eleverna utvecklar förmågan att hantera det på ett funktio-
nellt sätt. Funktionellt kan här förstås som att det språk eleverna 
använder lämpar sig för uppgiften, och lämpligheten anger en kva-
litativ aspekt: att bara tala och skriva är inte vad som avses, utan 
det ska vara av ett visst slag som hör hemma inom ämnet. En för-
utsättning för att detta ska kunna ske i ämnesundervisningen är att 
elevers samtalande och skrivande understöds, och redan i utform-
ningen av aktiviteterna kan stöttning av olika slag, både planerad 
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och interaktiv, förberedas (Gibbons 2006a, 2009). Ett språkligt 
perspektiv på ämnesundervisning torde stärkas av språkaktiviteter-
na som är förankrade i undervisningens typaktiviteter.  

Den teoretiska modell som här introducerats fokuserar på språ-
ket i ett ämne och på språket i verksamheter i ämnet. Att samtala 
och skriva för att utföra ämnesaktiviteter kan på olika sätt vara 
krävande, och en ämnesaktivitets svårighetsgrad och komplexitet 
kan till en högre eller lägre grad sägas bestämmas av det språk som 
förekommer eller krävs för att genomföra den. Detta förhållande 
skulle kunna innebära att den som är obekant med eller ovan vid 
ämnestypiska sätt att samtala och skriva för att uppnå ämnesmålen 
hindras eller möter större motstånd i genomförandet av aktivite-
terna. Därmed skulle även lärandet kunna hindras eller försvåras, 
vilket eleverna skulle kunna uppleva som att språket arbetar mot 
dem, inte för dem. Detta förhållande kan kallas ”the ’linguistic’ 
problem of subject teaching”, och det utmärks av någon form av 
inkongruens, friktion eller dissonans mellan språk och ämnesinne-
håll, mellan samtalande/skrivande och ämnestypiska aktiviteter 
(Bogaert, van Gorp, Bultynck, Lanssens & Depauw 2006:106). 
Som påpekades inledningsvis i beskrivningen av studiens bakgrund 
kan alla elever när de introduceras till ett ämne sägas vara mer eller 
mindre obekanta med och ovana vid det ämnets språk, men det 
kan ändå finnas mer försvårande förutsättningar för en del elever. 
Exempel på sådana är ovana vid skriftspråklig och skriftspråkslik 
kommunikation och begränsad erfarenhet av svenska språket. 

För att beskriva denna skillnad i förmåga mellan att använda det 
ämnestypiska språket i en undervisningsverksamhet och att använ-
da det vardagstypiska språket för verksamheter i vardagslivet kan 
begreppsparet BICS och CALP tillämpas: basic interpersonal com-
municative skills och cognitive academic language proficiency. Ge-
nerellt rör åtskillnaden elevers förmåga att använda språket inom 
två olika sammanhang – i skolan och i vardagslivet: 

 
BICS refers to conversational fluency in a language while CALP 

refers to students’ ability to understand and express, in both 

oral and written modes, concepts and ideas that are relevant to 

success in school. (Cummins 2008:71) 
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Betydelsen av att skilja mellan BICS och CALP är mer specifikt att 
det uppmärksammar skillnader vad gäller krav på språkliga för-
mågor som eleverna möter i den verksamhet som ingår i ett under-
visningssammanhang jämfört med de krav som de möter i verk-
samheter i ett mer vardagligt sammanhang. De två begreppen pe-
kar således på skillnader i var och hur olika språkliga förmågor ut-
vecklas. Detta kan ses i termer av hur komplext och abstrakt inne-
hållet är och till vilken grad det har stöd i det konkreta och ome-
delbara sammanhanget och verksamheten.  
 
Språk i modeller för ämnesundervisning 
I ambitionen att ta sig an de utmaningar som språket i ämnesun-
dervisningen innebär har en rad modeller som tillämpar språkve-
tenskaplig kunskap utarbetats. Modellerna har det gemensamt att 
de avser att integrera språk och ämne/ämnesverksamhet genom att 
utveckla elevernas akademiska och ämnesspecifika språk, även om 
detta görs på olika sätt, till olika grad, med olika betoning och ut-
ifrån olika motiv. Exempel utöver den tidigare nämnda TBLT är 
Content and Language Integrated Learning (CLIL), Content Based 
Instruction (CBI), Sheltered Content (SC) och genre pedagogy.  

I Sverige motsvaras CLIL av SPRINT, Språk- och innehållsinte-
grerad inlärning och undervisning, med de kanadensiska språk-
badsprogrammen som förebild (SPRINT – hot eller möjlighet, 
2001:10). Modellen introducerades redan på 1970-talet, utökades 
under 80-talet, och fick stor spridning på 90-talet, främst på gym-
nasiets teoretiska program, och berörde i huvudsak undervisning 
på engelska i några eller flertalet av ämnena för de elever som valt 
just den inriktningen (Falk 2001, Lim Falk 2008, SPRINT – hot 
eller möjlighet, 2001:11-13, Yoxsimer Paulsrud 2014). Motiven 
för SPRINT varierar, men för gymnasieskolorna anges internatio-
nalisering, förberedelse för högre studier och för en framtida global 
arbetsmarknad som de främsta (Falk 2001). De andra namnen som 
används i Sverige för att tala om språkliga aspekter i undervisning-
en är språk och ämne alternativt språk och lärande, språkbaserad 
ämnesundervisning (Liberg 2009, 2010), språkutvecklande arbets-
sätt och språkinriktad ämnesundervisning (Hajer 2004, Hajer & 
Meestringa 2010).  
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Det finns en avgörande skillnad mellan SPRINT och det område 
som de andra nyss nämnda modellerna representerar, och den rör 
motiv, inriktning och kontext. I SPRINT framstår syftet vara öka-
de språkkunskaper i ett visst främmande språk, och ämnesstoffet 
utnyttjas som meningsfullt innehåll för att uppnå en slags allmän 
språklig kompetens på målspråket (Falk 2001, SPRINT – hot eller 
möjlighet 2001:10-11). Även om både språk och ämne uppmärk-
sammas och hanteras av eleverna finns risken att en tydligare, mer 
specifik länk mellan språket och ämnet saknas, det vill säga att in-
tegreringen blir mer generell och därmed svagare.  

I de andra modellerna, vilka är mer aktuella i denna avhandlings 
sammanhang, är förhållandet det omvända: Ämnesundervisningens 
språkliga dimension ges utrymme med avsikt att stärka elevernas 
ämneslärande, vilket alltså kan beskrivas som språkinriktad under-
visning, här definierad av Maaike Hajer & Theun Meestringa: 

 
Undervisning i andra ämnen än språk, där det fackmässiga in-

nehållet och den språkfärdighet som hör till byggs upp parallellt 

genom en systematisk utveckling av det ämnesspecifika språket, 

med särskild uppmärksamhet på elevernas aktiva användande 

av det ämnesordförråd som krävs. (Hajer & Meestringa 

2010:24) 

 

I språkinriktad undervisning utgör ämnesspecifika språkliga för-
mågor såsom de exempelvis anges i en ämnes- eller kursplan både  
undervisningens mål och medel. En sådan specificering innebär att 
integreringen av språk och ämne har förutsättningar att bli mer 
konkret och därmed mer funktionell och hållbar. På detta sätt be-
tonas språkets funktion som medierande redskap, därför att det 
uppfattas som avgörande för elevernas möjlighet att lära sig ämnet, 
exempelvis fysik. Här ses således språk som kontextuellt, det vill 
säga inte allmänt eller som en generell färdighet helt eller delvis 
oberoende av sammanhang och verksamhet. Skillnaden i motiv och 
mål som beskrivits ovan torde återverka på skolpraktiken och inte 
minst på ämneslärares motivation att utveckla de språkliga kompe-
tenser som krävs för språkinriktad ämnesundervisning. 

Andra delar av det här fältet rör olika ämnens språkliga karak-
tär, ett eventuellt generellt skol- och undervisningsspråks särdrag 
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och hur skrivande och läsande används som redskap för att lära i 
olika ämnen. Exempel på en modell för mer generella språkfärdig-
heter är English for Academic Purposes, vilket är en variant av 
Englsih for Specific Purposes. Exempel på modeller som fokuserar 
skrivande och läsande i alla ämnen är Writing Across the Curricu-
lum och Learning to Read, Reading to Learn (Rose & Martin 
2012). Gemensamt för flera av modellerna är bland annat att de 
har ett funktionellt språkperspektiv. 

Behovet att uppmärksamma och beakta språkliga dimensioner i 
ämneslärande har aktualiserats bland annat genom den globala 
migrationen och den genomgripande digitaliseringen, vilka båda 
radikalt förändrat förutsättningarna för kommunikation och social 
interaktion (César & Kumpulainen 2009). I länder med inhemska 
minoriteter och ursprungsbefolkning, exempelvis Kanada, Austra-
lien och Nya Zeeland, har uppmärksamheten motiverats av ett so-
cialt och politiskt engagemang för alla medborgares rätt till likvär-
dig utbildning. I Europa har EU-kommissionen exempelvis föror-
dat CLIL i en handlingsplan från 2004 för att stärka språklärande 
och språklig mångfald (European language policy and CLIL. A se-
lection of EU-funded projects, 2004:2, Främjande av språkinlär-
ning och språklig mångfald. En handlingsplan för 2004–2006), 
medan forskning som rör den språkliga heterogeniteten i Europas 
skolor är förhållandevis begränsad (van Eerde & Hajer 2009:278). 
Van Eerde & Hajer menar att just klassrumsstudier saknas och att 
”[f]ew studies shed light on language and content learning within 
natural classroom settings” (van Eerde & Hajer 2009:272). De 
framhåller betydelsen av sådana studier och motiverar dem med att 
samtalande och skrivande är viktiga redskap i utveckling av äm-
neskunskaper. ”Students’ active manipulation of new language 
forms, functions and concepts through talking as well as writing 
are crucial tools in the learning process” (a.a. s. 273). 

Den här studien kan ses som respons på det behov av mer äm-
nesspecifik språkdidaktisk klassrumsforskning som nämndes ovan, 
och det behovet är anledningen till att studiens fokus riktas mot 
hur samtalande och skrivande kan ingå i fysikämnets typaktiviteter 
med avsikt att stärka elevernas ämneslärande. Detta fokus innebär 
att länken mellan ämnesstoffet och de språkliga redskapen måste 
konkretiseras och specificeras.  
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Språk och ämne i forskningen 
Många studier som kan placeras inom forskningsfältet språk och 
ämneslärande fokuserar på språkliga aspekter i en undervisningssi-
tuation, ofta från ett språkvetenskapligt perspektiv med en teore-
tisk förankring i systemisk-funktionell lingvistik, SFL (Schleppe-
grell 2004a och 2004b, 2007, Schleppegrell, Achugar & Oteíza 
2004, Fang 2004, Fang 2006, Hägerfelth 2004, af Geijerstam 
2006, Edling 2006, Danielsson 2010, Magnusson 2011, Nygård 
Larsson 2011, Frändberg 2012, Thörne 2012). Läroböcker och 
elevtexter i olika skolämnen har undersökts för att belysa språkliga 
kvaliteter i relation till exempelvis ett skolämnesspråk och elever-
nas mer vardagliga och erfarenhetsgrundade språk. Likaså har 
muntlig interaktion i lärarledda helklassamtal och elevinteraktion i 
mindre grupper studerats för att belysa språkligt deltagande, också 
utifrån en funktionell grammatik och eller med inslag av konversa-
tionsanalys, diskurs- och innehållsanalys eller modeller sprungna 
ur Bakhtins dialogicitetsbegrepp (Mortimer & Scott 2003, Mercer, 
Dawes, Wegerif & Sams 2004, Due 2009, Kouns 2010, Karlsson 
2012).  

Studiernas forskningsmässiga bidrag består bland annat i att de 
påvisar och förklarar de språkliga krav och svårigheter som elever 
ställs inför i ämnesundervisningen. Därigenom klargörs exempelvis 
den sträcka elever måste förflytta sig språkligt för att på ett me-
ningsfullt sätt kunna engagera sig i ämnet och i undervisningen och 
för att kunna göra det på ett sätt som passar sammanhanget och 
syftet. Bidraget består också i att den potential eller läranderymd 
som finns i de språkliga redskapen tydliggörs. Konsekvenser för 
undervisning och lärande utifrån dessa studier är således av många 
olika slag och den samlade kunskapen inom fältet kan anses omfat-
tande.  

Denna typ av språkvetenskaplig forskning och dess implikatio-
ner för ämnesundervisning i skolan räcker emellertid inte för att 
förbättrad undervisningspraktik ska kunna förverkligas. Insatser 
för förändrad praktik skulle även behöva understödjas av forsk-
ning som är inriktad på förändringsprocesser i undervisningen, ex-
empelvis studier av formativa interventioner där lärare i nära sam-
verkan med forskare utvecklar och genomför språkinriktade un-
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dervisningsaktiviteter i den egna praktiken med förbättrad under-
visning som konkretiserat mål. Sådana studier kan genomföras i 
form av educational design research, EDR, vilket tas upp mer ut-
förligt i kapitel 3 (McKenney & Reeves 2012, van den Akker, Gra-
vemeijer, McKenney & Nieveen 2006, Engeström 2011, van Eerde 
& Hajer 2009). Här presenteras emellertid formativa interventio-
ner, vilket är den avgörande komponenten i EDR. 

 
Formativa interventioner 
Formativa interventioner som del av EDR utgår från och anpassas 
till lokala förhållanden och behov, och därigenom kan studier av 
sådana interventioner generera empiriskt grundad ämnesdidaktisk 
teori (Engeström 2011:607, Gravemeijer & van Eerde 2009). Där-
till kan de frambringa kunskap om hur lärare utvecklar och prövar 
en viss förbättringsinsats, eftersom den formativa interventionen 
utöver förändringar i undervisningsaktiviteter även har lärares lä-
rande som mål, så kallad dual design research (Gravemeijer & van 
Eerde 2009). För att uppnå det sistnämnda målet är lärarnas ägan-
de av uppgiften grundläggande, således ett agentskap i interventio-
nen. Yrjö Engeström hävdar till och med att ”[i]f agency is not a 
central concern in the methodology, there is something seriously 
wrong with it (Engeström 2011:604).  

En aspekt av agentskap i det här sammanhanget är att interven-
tionen integreras i lärarens didaktiska repertoar, och för det krävs 
fördjupad kunskap om förändringsinsatsen. Sådan kunskap utgörs 
av förståelse av vad interventionen innebär, hur den kan kontextua-
liseras, vad den grundas på och vad den syftar till (Gravemeijer & 
van Eerde 2009:511, 522-523, Smit & van Eerde 2011). Ett sätt att 
få en sådan förståelse att utvecklas är att lärarens ämnesdidaktiska 
expertis och definiering av det konkreta undervisningssammanhang-
et ges betydande utrymme i tid och i tillfällen till diskussioner.  

I den här studien är avsikten att skapa ett sådant utrymme ge-
nom att det är fysiklärarna som utformar de språkinriktade under-
visningsaktiviteter som de sedan prövar, inte att de tar över vad 
någon annan, exempelvis forskare utanför skolan, har utarbetat. 
En annan förutsättning för att lärarna ska kunna utveckla fördju-
pad kunskap om interventionen är att de både utmanas och stöttas 
i sitt arbete med att utforma och pröva aktiviteterna, vilket definie-
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rar forskarens roll som språkdidaktisk handledare. Dessutom kan 
forskaren bidra med ett visst utifrån-perspektiv på fysikundervis-
ning (Engeström 2011:607). I den här studien präglas rollen emel-
lertid i ett avseende något mer av ett inifrån-perspektiv genom att 
de två fysiklärarna och jag är verksamma i samma skola och att vi 
under genomförandet av interventionen även är lärarkolleger. 

Utifrån ovanstående resonemang kan utveckling av ett agentskap 
jämställas med det djuplärande som Timperley menar att lärare 
måste få tillfälle att engagera sig i för mer bestående förändringar i 
undervisningen (se kap. 1). Förutom att lärares lärande är viktigt i 
sig, motiveras det primärt av att det får anses avgörande för ele-
vernas lärande (Timperley 2008, 2011, Timperley, Wilson, Barrar 
& Fung 2007, Gravemeijer & van Eerde 2009, Bakkenes, Vermunt 
& Wubbels 2010, Smit & van Eerde 2011). 

Den formativa interventionen i EDR är explorativ till sin karak-
tär genom att den har som mål att ”explore, probe, and investiga-
te” hur förändring i fysiklärarnas undervisning vad gäller språkin-
riktade aktiviteter kommer till stånd (Gravemeijer & van Eerde 
2009:513). Explorativ kan här jämföras med hur Nygård Larsson 
använder begreppet för att beskriva sin studie om biologiämnets 
texter: ”strävan är att nå en förståelse grundad i ett deltagarper-
spektiv, för att därmed bidra med en fördjupad bild” (Nygård 
Larsson 2011:91; jfr även explorativ i Säljö, Jakobsson, Lilja, Mä-
kitalo & Åberg 2011:100). Utforskandet omfattar även arbetet 
med att skapa själva förändringsinsatsen, vilket innebär att det inte 
är en på förhand given lösning, metod eller modell som ska testas 
och jämföras med den ordinarie undervisningen eller med den tidi-
gare. Avsikten är förbättrad eller stärkt praktik, och van Eerde 
menar att ”[t]he purpose of educational design research is not to 
prove but to improve” (van Eerde 2014). Interventionens utfall el-
ler vinst avser att vara både förändrad praktik och kunskap i form 
av ”empirically grounded theories about how the intervention 
works” (Gravemeijer & van Eerde 2009:513).  

Den formativa interventionen genomförs i en cyklisk och iterativ 
designprocess: planering, genomförande och uppföljning. Detta 
överensstämmer i stort med det som lärare vanligtvis gör i sin un-
dervisning: planerar, genomför och följer upp undervisningsaktivi-
teter för ett ämnesavsnitt i en klass. Designprocessen är således i 
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denna mening välbekant för lärare, men då den ingår i en formativ 
intervention skiljer den sig från deras ordinarie arbetsrutiner på tre 
sätt: interventionens explorativa karaktär innebär att den ska ut-
veckla och införa något nytt för att åstadkomma en förbättring 
inom något avgränsat och specificerat område av undervisnings-
praktiken; en delvis utomstående part deltar i arbetsprocessen för 
att tillföra nytt material, utmana den nuvarande praktiken och 
stötta utvecklingen av nya kompetenser; arbetet får anses vara in-
tensifierat och mer tidskrävande.  

 
Didaktik, designprocess och repertoar 
I den här studien använder jag begreppet didaktik för att beskriva de 
överväganden läraren gör i planeringen, genomförandet och upp-
följningen av sin undervisning i det aktuella ämnet i en viss klass. 
Övervägandena struktureras genom frågorna vad, vem, när, hur och 
varför, och svaren utgör de didaktiska val som är undervisningens 
förutsättningar på lokal nivå – för den här klassen i det här kursav-
snittet. När planeringen, genomförandet och uppföljningen samman-
fogas och det sker ett samspel mellan dessa tre moment eller faser 
kan detta ses som en dynamisk process. Dynamiken uppstår genom 
att de didaktiska valen varierar med en rad faktorer och förhållan-
den: valen innebär en kontextualisering av lärarens ämneskunskaper 
tillsammans med alla andra kunskaper och kompetenser som läraren 
har tillgång till och som är relevanta för undervisningen. Dynamiken 
skapas även av att det är just överväganden som görs, och ordet 
övervägande rymmer en idé om möjligheter, alternativ, nyanser, 
motsägelser, konflikter, vägval, argument och hypoteser. Att övervä-
ga innebär att noga tänka igenom en sak utifrån förutsättningar och 
villkor och med tanke på utfall och konsekvenser. Ordet övervägan-
den framhäver den didaktiska designprocessens komplexitet och si-
tuationsbundenhet, men även dess tentativa karaktär, dock inte flyk-
tig som i icke beständig utan som preliminär och prövande. Därmed 
kan didaktik inte reduceras till en metod eller teknik, även om det 
kan ingå, och det kan inte heller liknas vid ett styrsystem som regle-
rar en maskins funktioner (Engeström 2011). Övervägandena rör 
både kognitiva och affektiva aspekter av undervisningen, och de har 
både en teoretisk och en praktisk dimension.  
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Den sammantagna kunskap som en lärare använder för att göra 
sina didaktiska val har av Lee Shulman benämnts pedagogical con-
tent knowledge (PCK), och exempel på PCK är kunskap om styr-
dokument, etiska aspekter, undervisningens syfte och samman-
hang, elever och om lärande (Shulman 1986, Bishop & Denley 
2007, Abell 2008). När denna komplexitet av kunskap tillämpas i 
den didaktiska designprocessen leder det för läraren till utvecklan-
det av en didaktisk repertoar. Som förutsättningar för ”professio-
nell undervisning av hög kvalitet” definierar Jan Håkansson och 
Daniel Sundberg didaktisk repertoar som ”kunskaper och förmå-
gor hos läraren, liksom strategier som är direkt kopplade till ge-
nomförandet av en undervisning som eleverna kan relatera till” 
(Håkansson & Sundberg 2012b:82). Det som i citatet omtalas som 
förmågor och strategier kommer i avhandlingen att kallas didak-
tiska verktyg, och de ska här ses som konkreta sätt, i vissa fall mer 
metodlika sätt, som läraren använder eller förlitar sig på för att 
genomföra en viss aktivitet i undervisningen. Som exempel på ett 
sådant verktyg kan nämnas en plan och en ordning för hur elever-
nas samtal i mindre grupper kan iscensättas och styras. Utifrån 
Håkanssons & Sundbergs beskrivning måste didaktisk repertoar 
ses som ett begrepp med både en praktisk och en teoretisk sida, 
och den förutsätts vara föränderlig och kontextuell. 
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3 MATERIAL, INSAMLING  
OCH BEARBETNING 

Metodologiskt hör den här studien hemma inom educational de-
sign research (EDR). Det är ett tillvägagångssätt som erbjuder 
forskare och lärare att tillsammans men utifrån respektive parts 
expertis iscensätta en viss förändring i en undervisningspraktik för 
att utforska hur förändringsinsatsen skapas, prövas och utvecklas. 
Dessutom ingår att beskriva och teoretiskt förklara den. En sådan 
studie avser att bidra både teoretiskt och praktiskt till utveckling 
av undervisning genom den teoretiskt grundade interventionen, 
som är kärnan i EDR (kap. 2). EDR är nyttoinriktad och avser att 
vara ett redskap för att skapa förutsättningar för förbättring av en 
verksamhet, har som målsättning att producera prototypiskt un-
dervisningsmaterial samt att utveckla teori om undervisning och 
lärande (van den Akker, Gravemeijer, McKenney & Nieveen 2006, 
Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer & Schauble 2003, McKenney & 
reeves 2012). Därtill bedöms utfallet av interventionen bland annat 
från lärarnas eget perspektiv – i vad mån den är funktionell för de-
ras undervisningspraktik. Sammantaget ger dessa drag eller egen-
skaper EDR en mycket praxisnära karaktär (se kap. 1 under rubri-
ken Studiens plats i mellanrummet mellan skola och akademi), och 
av den anledningen menar jag att EDR utgör en metodologi som 
passar den här studiens syfte att utforska och beskriva hur fysiklä-
rare utvecklar och prövar språkinriktade undervisningsaktiviteter. 
Den passar även därför att avsikten i EDR är att uppmärksamhe-
ten riktas mot komplexiteten i processen mer än mot enskilda fak-
torer. Dessutom eftersträvas fördjupad teoretisk förståelse av ut-
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vecklingsprocessen och av vad språkinriktning av fysikundervis-
ning kan innebära. 

Denna studie är kvalitativ, vilket innebär att intentionen är att 
undersöka mänskliga verksamheter och förhållanden i autentisk 
miljö på sådant sätt att betydelser som människorna i eller kring 
verksamheten tillskriver den frambringas med komplexitet och va-
riation. Därför ska studien ses som hermeneutiskt orienterad: den 
är inriktad på att tolka handlingar, språk och artefakter i verksam-
heten, och då särskilt deltagarnas egna röster och utsagor, vilket 
resulterar i ett inifrån-perspektiv. Tolkning innebär en konstruk-
tion, och beroende på bland annat studiens teoretiska grund och 
syfte och på forskarens erfarenheter är olika bilder inte bara möjli-
ga, utan oundvikliga. Motvikten mot denna subjektivitet är inte 
objektivitet utan saklighet (El Gaidi 2007:89). Härjämte krävs 
transparens i forskningsprocessen, bland annat för att klargöra 
forskarens handlingar och överväganden. En kvalitativ studie som 
denna kan dock inte generera statistiskt generalisbar kunskap, men 
läsaren kan själv göra en bedömning av vad som skulle kunna vara 
av relevans i andra sammanhang, så kallad analytisk generaliser-
barhet. Detta innebär, enligt Kvale, 

 
att man gör en väl övervägd bedömning om i vad mån resulta-

ten från en undersökning kan ge vägledning för vad som kom-

mer att hända i en annan situation. Den bygger på en analys av 

likheter och skillnader mellan de båda situationerna. (Kvale 

1997:210) 

 
Studiens inifrån-perspektiv sammanfaller med två aspekter av et-
nografisk forskning: dels att jag som forskarstuderande samlat em-
piriskt material under längre tid, dels att det skedde i verksamhe-
tens egen miljö, vilket gett materialet dess fältkaraktär (Alvesson & 
Sköldberg 1994, Delamont 2007, Flick 2009). EDR kan emellertid 
ses som ett steg vidare från etnografiska studier, då steget innebär 
en övergång från att beskriva undervisningspraktiker till att i en 
designprocess utarbeta och pröva teoretiskt förankrade föränd-
ringar i en undervisningspraktik. Fokus i en EDR-studie är således 
på att skapa, genomföra, utforska och beskriva en intervention och 
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vad den ger upphov till, och med det sistnämnda menas att ange 
vari förändringen består och hur den kan uppnås. 

Jag kommer nu i detta kapitel att redogöra för det empiriska ma-
terialet, hur det samlats in och bearbetats, men först introduceras 
de två fysiklärarna, deras elever och skolan där de är verksamma. 
Lärarnas och elevernas namn i avhandlingen är påhittade. Utifrån 
lärarnas eget förslag på min direkta fråga om vad de själva skulle 
vilja kallas, används namnen Lärare Ett och Lärare Två, medan jag 
valt elevnamnen. De något opersonliga lärarnamnen avser även att 
bidra till att skapa viss eftersträvansvärd distans till dem som indi-
vider, då studien inte avser att porträttera dem.  

 
Situering: lärarna, eleverna, skolan 
De två fysiklärarna är erfarna lärare och allmänt uppskattade och 
respekterade av elever, kolleger och skolledning. Båda är formellt 
behöriga för att undervisa fysik och matematik på gymnasiet, och 
Lärare Ett har undervisat i sina ämnen i ungefär 15 år, Lärare Två 
i ungefär 25 år. Dessutom är Lärare Två lektor på skolan (dispute-
rad i kärnfysik), och Lärare Ett har senare fått uppdraget som förs-
telärare. Utöver vad deras formella kompetens och långa undervis-
ningserfarenhet betyder för interventionen bidrar de till studiens 
utformning på två sätt: dels genom sina tidigare erfarenheter av 
språkinriktad ämnesundervisning i projekt på NV-programmet, 
dels genom sin ambition att utveckla den egna undervisningen, sär-
skilt från ett språkdidaktiskt perspektiv. Därtill präglas båda lärare 
av entusiasm och engagemang i att undervisa i fysik. På min direk-
ta fråga om vad din dagliga drivkraft i din gärning som lärare är 
svarar de så här: 
 

Lärare Ett: Att jag älskar mina ämnen! Och att jag älskar att 

visa andra det roliga i ämnena. 

 

Lärare Två: Tillfredsställelsen i att få se elever lyckas.  

(logg, v. 25, termin 2) 

 
I ovannämnda tidigare projekt har även jag ingått som svensklära-
re. Fysiklärarnas deltagande i studien är frivilligt och sker utanför 
ordinarie undervisning och övriga arbetsuppgifter. 
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Eleverna som ingår i undersökningen valdes inte ut på annat sätt 
än att de går i de två lärarnas klasser i kursen Fysik 1 då interven-
tionen genomförs (två terminer i år 1 och en termin i år 2), en klass 
på det naturvetenskapliga programmet och en på teknikprogram-
met, framöver benämnda NA-klassen och TE-klassen. Elevernas 
språkliga heterogenitet kan betecknas som norm i den här kom-
munen och i den här skolan. I tabell 1 nedan, som bygger på ele-
vernas svar i en enkät framkommer följande: I TE-klassen anser 
drygt en tredjedel av eleverna att de har ett annat förstaspråk än 
svenska och att det är detta som de mest talar hemma. I NA-
klassen uppger drygt hälften av eleverna att det förhåller sig så. 
Med endast några få undantag har eleverna fullgjort grundskolan. 
Noterbart är dock att en elev i NA-klassen inte gått något år i 
grundskolan, att en gått där i fyra år och två av eleverna gått där i 
sex år. 17 % av eleverna i de två klasserna uppger att de läst 
svenska som andraspråk i grundskolan och att de även i gymnasiet 
läser det ämnet. 30 % uppger att de läser ämnet modersmål i gym-
nasiet. Flera elever har gått i skola i annat land under längre eller 
kortare tid: i Kina, Pakistan, Schweiz, England, Polen, Irak, Syrien 
och Kurdistan. 
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Tabell 1. Översikt över elevernas förstaspråk respektive hemspråk 
(elevenkät, termin 1) 
 TE-klassen NA-klassen 
 1:a-

språk 
Språk som eleven 
mest pratar hemma 

1:a-
språk 

Språk som eleven 
mest pratar hemma 

Albanska 0 0 1 1 
Arabiska 0 0 5 5 
Bosniska 1 1 3 3 
Danska 2 2 0 0 
Kinesiska 0 0 1 1 
Kroatiska 1 1 0 0 
Kurdiska 0 0 2 2 
Polska 2 2 0 0 
Rumänska 1 1 0 0 

Somaliska 0 0 1 1 
Spanska 0 0 1 1 
Svenska 14 14 11 11 
Turkiska 1 1 0 0 
Urdu 0 0 2 2 
Summa annat 
språk än svenska 8 8 16 16 

Summa totalt 
 antal elever  22 22 27 27 

 
I enkätens öppna frågor om hur eleverna uppfattar sin flerspråkig-
het – många uppger att de blandar språk och att de även kan flera 
andra språk helt eller delvis, vilka de använder i olika sammanhang 
– ges till övervägande delen positiva eller mycket positiva kommen-
tarer. Vad gäller deras syn på fysikämnet eller känsla inför att läsa 
fysik framkommer ett framtids- och nyttoperspektiv, men elever 
anger även ett kunskapsperspektiv:  

 
Elev: För att jag i framtiden ska ha lätt att förstå då jag kommer 

att jobba med något som har med fysik att göra.  

(elevenkät, termin 1) 

 

Elev: Det kan vara nytta till framtida yrken så som biomedi-

cinsk analytiker. (elevenkät, termin 1) 

 

Elev: Jag tänker mer logiskt och det blir mycket lättare att tän-

ka och lösa problem. (elevenkät, termin 1) 
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En del kan dock inte se någon nytta med att läsa fysik:  
 

Elev: Kommer nog inte att ha någon nytta av det nu eller senare 

men skadar inte och lära sig något nytt. (elevenkät, termin 1) 

 

Elev: Jag inser inte det faktiskt. (elevenkät, termin 1) 

 
På uppmaningen i enkäten att beskriva fysikens språk och exem-
pelvis jämföra med det språk de använder i vardagliga samman-
hang noterar många att fysikspråket är annorlunda och intressant 
och att det är svårt. Deras karaktärisering rör tre aspekter, och 
dessa har att göra med språkets komplexitet, unikhet och exakthet, 
se tabell 2 nedan. Beskrivningen utgörs av elevcitat hämtade från 
svaren i enkäten som nämndes ovan. 

 
Tabell 2. Elevernas beskrivning av skolfysikspråket  
(elevenkät, termin 1) 
 
Komplext formellt och krångligt, svårt, medel svårt, komplicerat, tar lång 

tid att lära, jobbigt, förvirrande ihop med formler, svårt jämfört 

med fysiken i mitt språk, mycket begrepp 

Unikt annorlunda men det är väldigt intressant, roligt och energikrä-

vande, nyttig, bestämt och härligt, nya ord, naturvetenskapligt 

Exakt exakt, tydligt, avancerat, precist, enkelt kort ord, detaljerat, 

kräver fokus 

 
En elev tycker att inget är kul med fysik, och en tycker allt. Någon 
annan tycker att fysik är magi. Mellan dessa ytterligheter finns en 
allmän uppfattning om att det som är roligt med fysikämnet är att 
det är intressant för att man får lära sig det man inte redan vet:   
 

Elev: Att man upptäcker nya saker som man inte visste var möj-

liga att räkna ut, vilket är mycket spännande.  

(elevenkät, termin 1) 

 

Elev: Lösa problem och kunna förstå hur saker och ting funge-

rar. (elevenkät, termin 1) 

 



  53 

Elev: Att man får lära sig saker som man egentligen aldrig i 

verkligheten hade tänkt på. (elevenkät, termin 1) 

 

Elev: Att vi jobbar med varandra. (elevenkät, termin 1) 

 

Elev: Att det mesta har en logisk förklaring och när man förstår 

det vi håller på att jobba med så blir det intressant.  

(elevenkät, termin 1) 

 
I enkäten uttrycker eleverna generellt framtidstro och ambitioner 
om utbildning och kvalificerade yrken, exempelvis pilot, biokemist, 
biomedicinsk analytiker, matematiklärare, arkitekt, kriminaltekni-
ker och flygledare. De begränsas inte heller av var de bor just nu:  

 
Elev: Då siktar jag på en högskoleutbildning, kanske i utlandet. 

(elevenkät, termin 1) 

 

Elev: Vill jag plugga på högskola eller universitet och utbilda 

mig till något jag är intresserad av. (elevenkät, termin 1) 

 

Elev: Bli kanske arkitekt, eller kriminaltekniker. Eller man vet 

aldrig med tanke på att fotbollen har precis satt fart och allt 

möjligt kan hända där med! (elevenkät, termin 1) 

 
Betyg i Fysik 1 i de två klasserna sattes efter det att interventionen 
avslutats, se tabell 3 nedan. Distributionen är något ojämn men 
med en betydande övervikt åt den nedre delen av betygsskalan, där 
dubbelt så många elever uppnått betyget E (20 elever) som det an-
tal som uppnått betyget C (10 elever). Ingen elev uppnådde högsta 
betyg, och endast två elever i vardera klassen erhöll betyget B. An-
delen elever som underkändes (betyget F) är större (ca 16%) än 
andelen elever med det högst uppnådda betyget B (9%). Efter för-
sta läsåret bytte en handfull elever program och i vissa fall skola, 
och den förändringen förklarar att antalet betyg i de två klasserna 
är lägre än det antal elever som gick i klasserna under studiens 
termin 1 och 2. Betyg för elever som tillkommit i år två ingår inte i 
tabellen. 
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Tabell 3. Betyg i Fysik 1 i NA- respektive TE-klassen  
(betygskatalog, termin 3) 
 

 A B C D E F Totalt 

NA 0 2 7 1 11 4 25 

TE 0 2 3 3 9 3 20 

Totalt 0 4 10 4 20 7 45 

 
Sammantaget ger svaren i elevenkäten och betygsfördelningen en 
bild av en språkligt och kunskapsmässigt blandad grupp elever 
med höga yrkesmässiga ambitioner. 

Den här skolan, och särskilt NA-programmet, har under den se-
naste tioårsperioden genomfört en rad förändringar och har nume-
ra mestadels förstahandssökande till både NA-programmet och 
TE-programmet. Teknikprogrammet flyttade till skolan samma år 
som studien inleddes, och organisatoriskt hör de två programmen 
ihop och sorterar under samma rektor. Utvecklingsarbete och en 
anda av framåtsträvande präglar skolan, vilket exempelvis omfat-
tar ett introduktionsprogram för år-1-elever, specialpedagogiska 
resurser, intensifierade insatser inom studie- och yrkesvägledning, 
skolbiblioteket och IKT i all undervisning utifrån en dator till varje 
elev och lärare. Även elevernas språkutveckling har varit i fokus, 
och den här studien är en direkt fortsättning på och utveckling av 
tidigare insatser på det språkdidaktiska området. 

Ett annat sätt att lära känna just den här skolan är att följa de 
mer eller mindre formella och etablerade ledmotiv som på NA-
programmet vuxit fram under dessa tio åren av utvecklingsinsatser, 
och ledmotiven anger en viss profil för verksamheten. I den ord-
ning som de tillkommit är dessa Ordning & reda, Inga IG, Gedigna 
kunskaper, Minst G, Utmana alla, Bästa kunskapsprocessen och 
Ansvar. 

 
Empiriskt material 
Jag följde de två fysiklärarnas arbete med att utforma och pröva 
språkinriktade undervisningsaktiviteter under cirka två tredjedelar 
av Fysik 1. För varje lärobokskapitel och kursavsnitt, gråmarkerat 
i tabell 4 nedan, bestämde vi hur samtalande och skrivande kunde 
vävas in i undervisningen på sådant sätt att lärarna bedömde att de 
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språkinriktade aktiviteterna skulle understödja elevernas lärande 
av just det fysikstoffet. Tiden som ägnades åt respektive kapitel i 
läroboken anges i tabellen i antal veckor, vilket innebär att det 
finns utrymme för viss variation i den totala tid som ägnats åt ett 
avsnitt i respektive klass. En kort introduktion av respektive äm-
nesavsnitt ges i avhandlingens resultatredovisning. 

 
Tabell 4. Ämnesavsnitt i fysikkursen för NA- och TE-klassen 
Empiriskt material samlades in då de gråmarkerade avsnitten be-
handlades.  
 
Kapitel i 
läroboken 

Rubrik i läroboken, 
(Pålsgård m.fl. 2011) 

Planerad 
tid före 
kursstart, 
veckor 

Reell tid i 
undervis-
ningen, 
veckor  

1 Fysikens värld 1   

2 Fysikerns sätt att se 2  

3 Rörelse 5  

4 Newtons lagar 6 5 

5 Energi 6 8 

6 Rörelsemängd 4 5 

7 Termofysik 6 8 

8 Klimat och väder   

9 Elektricitet 6 6 

10 Den moderna fysikens utveckling 2 3 

11 Kärnfysik 6  

12 Relativitetsteori och standardmodell 3  

 Repetition och kursprov 3 Totalt  
35 veckor 

 
De två fysiklärarna identifierade en struktur i sin egen undervisning 
som består av ett antal typaktiviteter (dokumentet Undervisnings-
struktur för fysik, Lärare Två, termin 2): 

 
introduktion av nya begrepp 

teorigenomgång 

demonstrationsexperiment 

problemlösning 

laboration 
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rapportskrivning 

praktiska situationer som utgångspunkt 

tillämpning av kunskap i nya situationer 

kunskapsbedömning 

 

Dessa typaktiviteter förekommer i varierande omfattning, ordning 
och kombinationer, och de kan upprepas inom ett och samma äm-
nesområde. Enligt studiens fysiklärare är var och en av dessa typ-
aktiviteter fysik, det vill säga att laborera är fysik, att lösa problem 
är fysik och att gå igenom teori är fysik. Detta kan jämställas med 
uttrycken talking science och doing science, som introducerades i 
kapitel 2. Flödet av aktiviteter för att behandla ett ämnesavsnitt 
utgör ett undervisningsförlopp. Det är således denna undervis-
ningsstruktur eller snarare undervisningsgenre som de språkinrik-
tade undervisningsaktiviteterna ska integreras med, och avsikten är 
att integreringen sker i den designprocess som utgör interventio-
nen. I detta undervisningssammanhang och på detta vis konkretise-
ras anknytningen till educational design research. 

Materialet samlades in under tre terminer och huvudsakligen i 
två sammanhang: dels i respektive fysiklärares klassrum under på-
gående undervisning, dels under lärargruppens veckovisa arbets-
möten. Vårt första veckomöte hålls i början av september, termin 1 
och fortsätter regelbundet till och med termin 3. Med undantag för 
smärre avvikelser såsom schemabrytande prov, studiedagar och ak-
tivitetsdagar genomförs lektionsobservationer varje fysiklektion 
med början efter höstlovet termin 1 till och med mitten av termin 
3, då interventionen fasas ut. Skälen till avslutet är praktiska: den 
ene fysikläraren får ett nytt utvecklingsuppdrag av skolledningen; 
den andre anser sig ha nått en punkt då hans utforskande gett ho-
nom tillräckliga svar; jag bedömer att jag inom min tidsram för 
forskarutbildningen nått viss kvalitativ förståelse av sammanhanget 
och interventionen (Ewald 2007:64). Den relativt långa tidsperio-
den för mina observationer av fysikundervisningen motiveras av att 
klassrumsmiljön är en ”komplex och svårfångad verklighet”, sär-
skilt för en svensklärare i ett fysikklassrum (Bergman 2007:67). 

I materialinsamlingen väljs laborationslektioner och videodoku-
mentation bort. Bortvalet av laborationerna motiveras för det för-
sta av att lärarna känner behov av att begränsa interventionens 
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omfattning för att göra den hanterbar; för det andra av att vi till-
sammans bedömer behovet att öka elevernas språkliga produktion 
som större i kursens teoretiska del; för det tredje av att jag bedö-
mer att det empiriska materialet behöver begränsas för att kunna 
rymmas inom min tidsram. 

Valet att inte videoinspela undervisningen eller enskilda språkin-
riktade aktiviteter i undervisningen grundas på respekt för en del 
elevers tvekan och andra elevers uttryckliga vilja att inte medverka 
på film. En del elever avböjer även att delta i ljudinspelade samtal 
och att finnas med på bild. Video väljs även bort för att inte ytter-
ligare öka elevernas och lärarnas upplevelse av intrång i undervis-
ningssituationen. I respektive klass finns redan en elevassistent när-
varande vid i stort sett varje lektion för elever med funktionsned-
sättning, och under termin 1 finns ibland även ytterligare en lärare 
som resurs. 

Observationerna inriktas på själva undervisningen, vilken före-
trädesvis utgörs av lärarlett helklassamtal med följande inslag: 
genomgång av teori och modeller utifrån demonstrationsexperi-
ment, datorsimuleringar och praktiska eller teoretiska problem 
följt av beräkningar för tillämpning av teori. Jag dokumenterar ob-
servationerna genom fortlöpande anteckningar på dator, och an-
teckningarna rör det ämnesstoff som behandlades, vilka aktiviteter 
som genomförs, hur länge aktiviteten pågår, vad den omfattar, vem 
som talar och vad som sägs. De nedtecknade yttrandena har senare 
då det bedömts relevant fyllts ut och gjorts mer fullständiga med 
hjälp av ljudinspelningarna. Mina egna reflektioner skriver jag med 
annan färg eller i infogade textrutor i samma dokument, och vid 
behov kompletterar jag anteckningarna i efterhand så nära inpå 
lektionstillfället som möjligt. Ett utdrag ur anteckningarna ser ut så 
här, se citatet nedan, och är hämtat från Lärare Ett:s lektion om 
rörelsemängd, vecka 10, termin 2. Lärarens namn har i citatet er-
satts av bokstaven L. PÅ T betyder att på tavlan (whiteboarden) 
står det följande, och innehållet i textrutan är min reflektion under 
lektionen. 

 
L: Kan vi räkna ut p före nu? Vad blir Alvins rörelsemängd in-

nan E har knuffat honom? Hur gör jag det?     Jakob? 

Jakob:  
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PÅ T: P före = 65 x 5 = 325 kgm/s 

L: Hur mycket rörelsemängd har han efter? Vi vet vilken det är 

före. 

Skillnaden i rörelsemängd är detsamma som impulsen [delta I = 

delta P] 

PÅ T: Robban kör i 90km/h. Han ökar hastigheten m 10 km/h. 

Sluthastighet? 

Är detta inte självklart?? Gammal rörelsemängd + impulsen blir 

den nya rörelsemängden 

PÅ T: P efter = P före + I 

Men vilken hastighet har nu Alvin. Jag vet rörelsemängden, 

massan (Alvins massa). Hur beräknar jag då vilken hastighet 

han  

p= m x v 365 = 65 x v = 365/65=v=5,61m/s sluthastighet, ök-

ning från 5m/s till 5,61m/s 

 

L: Två nya begrepp, inte så komplicerade 

Rörelsemängden är bara produkten av föremålets massa multi-

plicerat med hastigheten som den rör sig 

Impuls: jag påverkar ett föremål en viss tid m en viss kraft 

Impulslagen delta p = I 

 

6.01 och 6.03 gör alla 

 

 
Dokumentation i klassrummet sker dessutom genom ljudinspelning 
med diktafon och fotografering med digitalkamera av det som 
finns på tavlan – dagens aktiviteter och mål, anteckningar, beräk-
ningar, skisser och diagram – men även på experimentuppställ-
ningar, medan bilder på elever och lärare undviks. De veckovisa 
arbetsmötena dokumenteras genom anteckningar och ljudinspel-
ningar. 

Det empiriska materialet består således huvudsakligen av skrift-
lig och auditiv dokumentation, och den omfattar lärarnas under-
visning, sammanlagt 98 lektioner: 41 av Lärare Ett:s lektioner och 
57 av Lärare Två:s, lärargruppens 37 veckomöten (de två fysiklä-
rarna och jag, ca 1 timma/tillfälle) samt elevernas samtal och skrift-
liga texter. Mer specifikt omfattar källmaterialet följande: fältan-

Hade man kunnat knyta detta till be-

greppskartan, där den slutade? 
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teckningar från lektionsobservationer inklusive digitala foton och 
figurer, ljudinspelningar av undervisningen, anteckningar och ljud-
inspelningar av lärargruppens veckomöten, dokumentation av de-
signprocessen i form av logganteckningar, skisser, grafer, tabeller, 
samt noteringar från informella samtal och egna forskningsreflek-
tioner. I en undervisningslogg i kalkylblad är alla undervisningstill-
fällen bokförda i kronologisk ordning samt vilket ämnesstoff som 
behandlats, vilka aktiviteter som ingått och vilka språkinriktade 
aktiviteter som genomförts. Detsamma gäller lärargruppens 
veckomöten. I materialet ingår även skriftliga elevtexter och ljudin-
spelningar av elevsamtal i samband med språkinriktade aktiviteter i 
undervisningen, elevsvar på skriftlig enkät och ljudinspelningar av 
elevintervjuer. I bilaga 1 finns en sammanställning av det empiriska 
materialet, och i nästa avsnitt i kapitlet kopplas materialet till 
forskningsfrågorna. 
 
Bearbetning av empirin 
Jag har bearbetat studiens empiriska material successivt och på oli-
ka sätt, men varje moment har inneburit ett analytiskt arbete. Som 
en förutsättning för redovisning av hur detta arbete genomförts 
presenteras hur det empiriska materialet och metoderna för analys 
matchar forskningsfrågorna och syftet. Först ges en översikt i tabell 
5 nedan, och därefter ges en mer utförlig redogörelse i löpande 
text. För att förtydliga forskningsfråga 1 kan tilläggas att lärarnas 
designprocess omfattar allt som de gör som har att göra med inter-
ventionen då de planerar de språkinriktade undervisningsaktivite-
terna, prövar dem i undervisningen och följer upp dem för att för-
bättra dem eller för att planera nästa lektion. För att förtydliga 
forskningsfråga 2 kan tilläggas att i didaktisk repertoar inbegrips 
både vad lärarna säger och vad de gör, alltså därmed även vilka 
didaktiska verktyg de använder, hur de använder dem och hur de 
talar om detta.  
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Tabell 5. Studiens forskningsfrågor och material  
Av utrymmesskäl är frågorna något förkortade. 
 
Forskningsfråga Empiri 

1) Vad utmärker lärarnas designprocess 

av de språkinriktade undervisningsaktivi-

teterna i fysikkursen? 

observation av undervisningen: fältan-

teckningar, ljudinspelningar, foton 

logg för lärarnas veckomöten: fältanteck-

ningar, ljudinspelningar, undervisnings-

dokument (tabeller, sammanställningar, 

aktivitetsinstruktioner, figurer) 

2) Hur utvecklas lärarnas språkdidaktiska 

repertoar under designprocessen? 

3) Vad utmärker elevernas samtalande 

och skrivande i de språkinriktade under-

visningsaktiviteterna? 

ljudinspelade elevsamtal i mindre grup-

per, digitala elevtexter, observationer av 

elevers deltagande i språkinriktade aktiv. 

 
Allt empiriskt material som ingår i studien kan sägas ha varit rele-
vant för att undersöka hur de två lärarna försökte språkinrikta sin 
fysikundervisning, men vissa materialtyper har ändock primärt haft 
betydelse för att få fram underlag för att besvara en viss fråga av 
de tre forskningsfrågorna. Detta gäller exempelvis projektloggen 
för lärarnas och mina veckomöten. Den har huvudsakligen analy-
serats för att kunna beskriva designprocessen med fokus på lärar-
nas didaktiska repertoar i planering och uppföljning, medan obser-
vationsanteckningar och ljudfiler från lektioner använts för att föl-
ja genomförandet i undervisningen från lärarnas perspektiv. Dess-
utom har vissa materialtyper analyserats på mer än ett sätt beroen-
de på vilken av de tre forskningsfrågorna som skulle besvaras. Ex-
empel på sådan variation är analys av lektionsobservationer, som 
utgjort underlag för att få fram resultat både om lärarnas agerande 
och om elevernas deltagande i de språkinriktade undervisningsak-
tiviteterna. 

Analysen påbörjades redan genom inledande anteckningar och 
avslutades först då studiens resultat fastställdes. I denna fortlöpan-
de process var det avgörande att skilja på primärkälla och sekun-
därkälla och att erkänna forskningsprocessen som en konstruktion 
av den empiriska verkligheten under lupp. Johan Elmfeldt menar 
att analysprocessen därmed oundvikligen blir reducerande, vilket 
förklaras av att ”[i] det ögonblick som talet blir ljud på ett band 
och ljudet blir bokstäver på ett papper äger avgörande kvalitativa 
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förändringar rum. Själva utskrifterna blir bara en bild av den be-
drivna undervisningen” (Elmfeldt 1997:17). Samma reduktion 
skedde i anteckningar vid observation av undervisningen och vid 
projektmötena, i sammanställningar i exempelvis tabeller och dia-
gram. Reduktion och konstruktion innebär val och gränsdragning-
ar, men ”[d]et som gör data intressanta är sättet vi använder dem 
på”, det vill säga vilken konstruktion vi åstadkommer (Watt Bool-
sen 2007:75). I ljuset av studiens syfte, teoretiska förankringar och 
etiska aspekter växte så en beskrivning fram av de två lärarnas för-
sök att språkinrikta sin fysikundervisning. 

Transkriberingen, vilken ingår i reduktionskedjan, är ”en ganska 
skriftspråksanpassad grov återgivning” av vad som sagts i studiens 
olika samtal (Norrby 2004:90). Anpassningen utgår från målet 
med analysen, vilket i sin tur bestäms av forskningsfrågorna. För 
samtalen under våra veckomöten i designprocessen har avsikten 
med analysen varit ”att få reda på innehållsaspekter”, alltså ”vad 
som sagts, inte hur enskilda ord uttalats”, och av den anledningen 
har vissa mindre justeringar kunnat göras för att öka läsflytet (a.a. 
s. 89-90). Exempelvis har upprepade småord som ju och liksom ta-
gits bort där de inte bedömts förändra innehållet i samtalet. De in-
spelade elevsamtalen har utöver innehållsaspekten undersökts för 
att få syn på samtalens organisation, och därför har en något mer 
noggrann återgivning skett (Norrby 2004). Förklaring till marke-
ring av pauser i citat från samtal från det empiriska materialet 
finns i läsanvisningarna, vilka föregår kapitel 1.  

En avgörande aspekt av bearbetningen och konstruktionen är 
forskaren själv: kunskaper, intressen, lojaliteter och värderingar, 
vilka kan sammanfattas i forskarens trovärdighet (Graneheim & 
Lundman 2004:106). Ett sätt att skapa trovärdighet är att forsk-
ningsprocessen är transparent och kongruent, och med detta menas 
att en granskning finner den begriplig och rimlig, att materialet 
samlats in kontinuerligt under lång tid och att variationen i materi-
altyp ger en samstämmighet i resultaten samtidigt som eventuella 
avvikelser eller oklarheter redovisas. Transparens och kongruens 
avser således att den sammantagna beskrivningen är väl under-
byggd (Creswell 2007:202-204). 

Trovärdighet kan också etableras genom de två fysiklärarnas re-
spons: att de känner igen sig i studien och uppfattar att de fram-
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ställs sakligt och balanserat och att detsamma gäller deras under-
visning och fysikämnet i sig. Jag har därför under projektets ge-
nomförande, under bearbetningsprocessen och i skrivandet av av-
handlingen efterfrågat och beaktat deras uppfattningar, förslag och 
kommentarer, vilket exempelvis rört sådant som hur idéer och ak-
tiviteter vuxit fram i designprocessen och hur aktiviteterna fungerat 
i undervisningsförloppet. Utbytet med lärarna har skett i möten, 
via e-post och genom delade digitala dokument.  

Den analytiska bearbetningen skedde på i huvudsak två sätt ut-
ifrån det förhållande att materialet i huvudsak är av två slag. Där-
för redovisas först bearbetningen av material som kan knytas till 
lärarnas designprocess och deras didaktiska repertoar med avsikt 
att frambringa underlag för att besvara forskningsfråga 1 och 2. 
Därefter redovisas bearbetningen av dokumentationen som rör ele-
vernas samtalande och skrivande som en del av dessa undervis-
ningsaktiviteter, vilken avser att ge underlag för att besvara forsk-
ningsfråga 3. 

 
Analytiska metoder –- forskningsfråga 1 och 2  
Den innehållsanalys som genomfördes av projektlogg och observa-
tionsanteckningar från lektioner var tidsmässigt en utdragen pro-
cess i flera steg, men den ska ändå inte förstås som linjär. Den in-
nebar snarare en fram och tillbaka-rörelse och en som växlade mel-
lan delar och helhet (Graneheim & Lundman 2004:107). Det 
grundläggande arbetet var att lyssna på ljudinspelningarna, tran-
skribera samtalen och att läsa dokumenten, fältanteckningar och 
transkriberat material, och läsningen kan karaktäriseras både som 
närläsning och som översiktsläsning (Hansson 2011:78). De andra 
stegen var att koda och att av koderna skapa kategorier (Grane-
heim & Lundman 2004). En kod är en märkning av en textse-
kvens, och genom att tilldela sekvensen, yttrandet eller avsnittet en 
etikett blir koden ett redskap för att se på texten på andra sätt och 
att bearbeta den: ”a code allows the data to be thought about in 
new and different ways” (Graneheim & Lundman 2004:107).  

Kodningen, som utgick från läsningen av det empiriska materia-
let, har styrts av forskningsfrågorna som hör till innehållsanalysens 
tre ämnesområden: lärarnas designprocess, de språkinriktade un-
dervisningsaktiviteterna samt lärarnas didaktiska repertoar (Watt 
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Boolsen 2007:26, 89, Graneheim & Lundman 2004). Watt Bool-
sen menar att kodningen är grundläggande för det fortsatta analys-
arbetet: 

 

[d]et är i kodningen som de avgörande besluten som rör data 

fattas – och därmed för de senare analysmöjligheterna. Kod-

ningen dekonstruerar datamaterialet [och att] koda är att klassi-
ficera. Att koda ett datamaterial innebär att dela upp det i 

mindre delar enligt bestämda principer. Kodningsprinciperna är 

starkt avgörande eftersom de, så att säga, är vad vi tittar efter. 

(Watt Boolsen 2007:89) 

 

För kodningen av materialet har datorprogrammet ATLAS.ti an-
vänts, och det är huvudsakligen projektloggen från veckomötena 
som kodats men även i viss mån annat textmaterial som exempel-
vis lektionsobservationer. Koder kan även utgöra korsreferenser 
mellan olika dokument, vilket underlättar spårning av yttranden 
och ihopkoppling av dem på olika sätt. Kodningen har skett av 
manifest innehåll. 

Den process som innehållsanalysen innebär skulle kunna framstå 
som okomplicerad i bemärkelsen rutinmässig och lagstyrd, men att 
koda ett empiriskt material avser att vara något annat än ett me-
kaniskt förfarande. Strävan är i stället att göra det till ett menings-
skapande i likhet med den reception som sker vid läsning av andra 
texter. Watt Boolsen beskriver vad som förutsätts:  

 
Oavsett hur man kodar – på dator eller manuellt – kan inlevel-

seförmåga, intuition, förståelse, kunskap och meningsfullhet 

inte uppnås bara med hjälp av en analysteknik. Dessa färdighe-

ter ligger hos den enskilde analytikern. (Watt Boolsen 2007:91) 

 
En konsekvens av detta förhållande är att personer med olika för-
utsättningar och olika syften troligtvis skulle koda på något olika 
sätt, vilket i sin tur skulle ge upphov till något skilda analyser och 
resultat. Skillnaderna torde dock vara mindre vid manifest analys. 
Grunden till olikheter i kodningen är att det kan finnas mer än ett 
sätt att läsa en text, det vill säga mer än ett sätt att förstå ett ytt-
rande (Graneheim & Lundman 2004:106). Detta förhållande 
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sammanfaller med det tidigare resonemanget om reduktion, kon-
struktion och konstruerade bilder av den medierade verkligheten. 
Därför kräver transparens i forskningsprocessen att svårigheter och 
tvetydigheter i bearbetningen av materialet redovisas. 

Tvetydigheter i kodningsförfarandet kan föreligga då ett yttran-
des funktion ska bestämmas, exempelvis om yttrandet tillför in-
formation eller är en värdering, eller då yttrandets plats i design-
processen ska avgöras, det vill säga om yttrandet kan sägas röra 
planeringen, genomförandet eller uppföljningen av en språkinrik-
tad aktivitet. Ytterligare en svårighet skulle kunna vara frågan om 
yttrandet över huvud taget kan knytas till designprocessen. Ett ex-
empel på en tveksamhet i kodningen i mitt material rör dialogicitet 
och talking science, och tveksamheten består i att avgöra om ett 
yttrande eller avsnitt i ett samtal ska kodas som det ena eller det 
andra. Dialogicitet har i det här materialet kommit att stå för det 
explicita förhållandet att flera uppfattningar förs fram då två eller 
flera elever samtalar, medan talking science mer generellt står för 
en muntlig fysikaktivitet. 

Efter kodningen är nästa moment i innehållsanalysen att sortera 
koderna genom att identifiera mönster och relationer, göra jämfö-
relser och att associera, så att koderna kan föras samman i katego-
rier. Bearbetningen tog sin utgångspunkt i det empiriska materialet, 
vilket betyder att ”utgångskategorier” saknades och att analyska-
tegorierna i stället hämtades ”ur materialet” (Hansson 2009:39). 
Detta innebär emellertid inte att bearbetningen var helt förutsätt-
ningslös, som exempelvis sker med grounded theory. Utifrån studi-
ens syfte riktade jag in mig på sådant som kunde knytas till hur de 
två fysiklärarna utvecklade och prövade språkinriktade aktiviteter i 
sin undervisning i respektive klass i Fysik 1, och avsikten med detta 
förfarande var alltså att ur materialet få fram analyskategorier för 
den fortsatta bearbetningsprocessen. De kategorier som framträdde 
i materialet var följande:  

 
• Fysiklärarnas uppfattningar om och förhållningssätt till styr-

dokumenten 
• Fysiklärarnas tal om lärande i fysik i skolsammanhang 
• Fysiklärarnas tal om språk i relation till fysikundervisning 
• Fysiklärarnas roll i interventionen 
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• Överväganden knutna till de språkinriktade undervisningsak-
tiviteterna 

• Förutsättningar knutna till de språkinriktade aktiviteterna 
• Aspekter av fysiklärarnas agerande i genomförandet av de 

språkinriktade undervisningsaktiviteterna 
• Fysiklärarnas beaktan av elevperspektivet i genomförandet av 

de språkinriktade undervisningsaktiviteterna 
 
En sammanställning av analyskategorierna med underkategorier 
återfinns i bilaga 2.  
 
Analytiska metoder –- forskningsfråga 3  
Analytisk bearbetning av dokumentation av elevernas samtalande 
och skrivande gjordes med teoretiska begrepp hämtade från två 
håll: för analys av elevsamtal i par eller i grupp användes samtals-
analytiska begrepp (Norrby 2004, Linell 1990), och för analys av 
skriftliga elevtexter prövades begrepp från SFG (Holmberg & 
Karlsson 2006). 

I samtalsanalysen riktas fokus mot ”hur sociala aktiviteter orga-
niseras och förstås i interaktion mellan människor” (Norrby 
2004:36). Detta benämns tal-i-interaktion, vilket signalerar avsik-
ten att tydliggöra interaktionsmönster och att med Linells ord, 
”construct a theory of social situations or, more accurately, dialo-
gue participation structures” (Linell 1990:168). För att få samta-
lens organisation att framträda har följande analysbegrepp an-
vänts: sekvens, initiativ och respons, symmetri samt dominans 
(Norrby 2004, Linell 1990). Med organisation menas här den ord-
ning som samtalets olika yttranden följer, och indelningen i se-
kvenser grundas i antagandet att yttranden hänger ihop, exempel-
vis att initiativ följs av respons. Ett symmetriskt samtal förs av jäm-
likar, och dominansen i samtalet bestäms av om yttranden kan 
säga vara samarbetsinriktade eller konkurrensinriktade. 

Dessa samtalsanalytiska begrepp har sedan klassificerats på en 
högre nivå med begreppen roll och stil, för att kunna diskutera in-
teraktionsmönster och förutsättningar för meningsskapande, vilket 
har betydelse utifrån studiens sociokulturella perspektiv. På denna 
högre nivå återfinns därför även begreppet tal, vilket kan kopplas 
till dialogbegreppet: ackumulerande och utforskande tal (Barnes & 



  66 

Todd 1995, Mercer & Hodgkinson 2008, Mortimer & Scott 
2003). 

Samtal kan per definition sägas vara dynamiska eftersom de är 
uttryck för språklig interaktion. I samtalssekvensen relaterar varje 
yttrande både bakåt och framåt, vilket betyder att yttrandet dels 
bygger på det föregående och dels att det har riktning framåt, så 
kallad adressivitet (Bachtin 1997:238): ett yttrande ”riktar sig all-
tid till någon som uppfordras svara och vars svar den talande söker 
föregripa” (Ullström 2002:19). Ett resultat av flödet av initiativ 
och respons blir att talarna gemensamt bidrar till samtalets utveck-
ling. Av detta förhållande ses samtal som gemensamma konstruk-
tioner och därmed dialogiska, snarare än som ett sändande och 
mottagande av fasta informationspaket (Linell 1990).  

En särskild förutsättning för analysen av elevsamtalen i den här 
studien utgörs av undervisningssammanhanget, det vill säga att 
samtalen ingår i ett institutionellt sammanhang och därmed inte 
kan betraktas som vardagssamtal, utan intentionen är att de ska 
fungera som redskap för lärande i fysik. Detta innebär att eleverna 
ska skapa någon form av förståelse av de begrepp som de hanterar 
i aktiviteterna där samtalen ingår, och ”[e]n förutsättning för 
gemensamt uppbyggd förståelse är att samtalet fungerar deltagarna 
emellan” (Hansson 2009:43). Linell menar att i institutionella sam-
talssammanhang, där deltagarna ofta varierar i status, kompetens 
och ansvar, är interaktionen vanligtvis asymmetrisk (Linell 
1990:169). I en undervisningssituation skulle asymmetrin kunna 
motsvaras av elevernas varierande erfarenheter, förmågor och mo-
tivation. Asymmetri i kombination med en samarbetsinriktad sam-
talsstil realiseras, enligt Linell, genom att ansvar för olika uppgifter 
fördelas och att deltagarna därigenom kompletterar varandra för 
att utföra den uppgift som föreligger (ibid.). Motsatsen – en kon-
kurrerande stil – skulle råda då exempelvis någon deltagare domi-
nerar och därigenom kontrollerar interaktionen och ”inte strävar 
efter samförstånd” (Hansson 2009:44). 

Ytterligare en stilaspekt för sådana samtal som avser att vara 
redskap för lärande i ett visst ämne i en undervisningssituation är i 
vad mån samtalet är utmanande. Med utmanande avses här att 
ifrågasätta eller bestrida ett förslag, uppmana till att utveckla en 
idé eller att be om förtydliganden. Avsikten med en utmanande stil 
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är inte att skapa konkurrens och debatt, utan intentionen är i stäl-
let att eleverna hjälper varandra att reda ut och klargöra hur de 
tänker och vad de menar (Linell 1990:168ff). Av den anledningen 
kan den utmanande stilen sägas vara samarbetsinriktad, men sam-
arbetet skapas inte genom samtycke och anpassning. Den utma-
nande kvaliteten skulle alltså behövas för att beskriva samtal i lä-
randeaktiviteter, vilka explicit avser att locka fram eller stimulera 
ett mer utförligt resonerande där argument och relationer mellan 
begrepp verbaliseras. Samtalens utmanande dimension är relevant 
vad gäller meningsskapande, särskilt då samtalsstilen ses utifrån 
studiens undervisningsperspektiv då en förbättringsintervention 
genomförs (jfr exempelvis high challenge i Gibbons 2009). När stil 
bestäms är det även relevant att tala om ett yttrandes funktion, ex-
empelvis att klargöra, ifrågasätta eller stödja. 

För analys av elevernas skriftliga texter har begrepp från SFG 
prövats. Valet motiveras av att SFG ”utgår från språkets förmåga 
att skapa betydelse i kommunikation mellan människor”, och en 
av dessa funktioner – den ideationella metafunktionen – är att be-
skriva världen (Holmberg & Karlsson 2006:18, 73). Beskrivningen 
är både av vad som händer och hur händelser fogas samman, det 
vill säga ”att ge uttryck för relationer mellan betydelser” (a.a. s. 
73). Analys av språkets ideationella metafunktion i elevernas skrift-
liga texter i studien riktar fokus mot fysiken – ämnesinnehållet – 
men Anna-Malin Karlsson förklarar att det inte är ”den verkliga 
världen vi analyserar, utan de betydelser vi skapar med hjälp av 
språket” (Karlsson 2011:24-25). Av intresse här är vilken betydelse 
eleverna skapar då de arbetar med en viss fysikuppgift genom att 
samtala och skriva. 

Texternas lexikogrammatik har analyserats på två nivåer: på en 
nivå för att behandla ord och fraser och på en annan för att be-
handla relationer mellan satser, så kallade logiska betydelserelatio-
ner av typen utvidgning (Holmberg & Karlsson 2006:kap. 5). Av-
sikten har varit att kunna fokusera fysikämnets begrepp och det 
innehåll de skapar då de fogas samman: ”[i]deation har med ska-
pandet av idéer att göra. En idé innebär då en föreställning om 
världen [och] [d]en ideationella metafunktionen handlar […] både 
om satser och om relationer mellan satser (Karlsson 2011:21). Ex-
empel på utvidgning (gråmarkerat) ges i elevtexterna om elektrici-
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tet nedan. I elevtext 1 sker utvidgningen genom specificering, i 
elevtext 2 sker den genom tillägg och i elevtext 3 sker utvidgningen 
genom utveckling (Holmberg & Karlsson 2006:kap. 5).   

 
Specificering Elevtext 1: Om det finns resistans i en krets |  

 så påverkar det strömmen | så att det blir  

 mindre ström. 

 

Tillägg Elevtext 2: Det finns två olika typer av ladd- 

 ningar | vilka vi valt att kalla positiva och ne- 

 gativa. 

  

Utveckling Elevtext 3: Det arbete som utförs kommer ut i  

 form av termisk energi (värme) och elektro 

 magnetisk strålning | alltså i form ljus. 

 

(NA-klassens gemensamma manus till Lärare Två:s begrepps-

karta över elektricitet, termin 3, se bilaga 7) 

 
Relationen eller sambandet uttrycks vanligtvis med bindeord, vilka 
anger en lägre eller högre grad av beroende mellan satserna. Binde-
orden tillhör ofta ordklasserna konjunktioner och subjunktioner, 
men ”också relativa pronomen kan fullgöra samma uppgift som 
inledare av bundna satser: som, vilket, vilken och vilka. Utvidgning 
kan dessutom ske utan bindeord” (Holmberg & Karlsson 
2006:127). Även adverb kan ges en sammanbindande funktion, 
exempelvis när, då och alltså. De logiska betydelserelationerna an-
ger dessutom mer specifikt på vilket sätt satserna förhåller sig till 
varandra, och i fysiktexterna finns bland annat anledning att klar-
lägga tid och avsikt – temporala och finala relationer. Logiska be-
tydelserelationer har även använts vid analys av elevsamtalen. 

Ytterligare ett sätt att analysera logiken i texterna är utifrån det 
textuella perspektivet, vilket avser att klarlägga hur informations-
flödet är ordnat. Perspektivet bidrar på så sätt att flödet av infor-
mation kan av läsaren uppfattas som förväntat eller icke förväntat, 
vilket skulle kunna påverka hur lätt respektive svårt det är att följa 
logiken i texten. Dessutom har begreppsparet egentext och satellit-
text använts men då för att analysera funktionen av elevernas skri-
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vande i de språkinriktade aktiviteterna (Larsson 1984). Med funk-
tion menas här om avsikten med skrivandet är att lämna in en ge-
nomtänkt, bearbetad och färdig redogörelse om ett begrepp eller 
om den är att under en diskussion få ett underlag eller tankestöd 
för en muntlig redovisning eller för att i ett muntligt resonemang 
föreslå en lösning på ett problem. Olika funktion får antas ställa 
olika språkliga krav på eleverna, men även på lärarna vad gäller 
den stöttning skrivandet av satellittext respektive egentext torde 
kräva.  

 
Etiska aspekter 
Studien utgår från och har ambitionen att till fullo leva upp till Ve-
tenskapsrådets riktlinjer och codex för god forskningssed (Herme-
rén 2011). I genomförandet gäller detta sådant som att erhålla in-
formerat samtycke av informanter (se bilaga 3 och 4), ha transpa-
rens i forskningsprocessen, redovisa studiens syfte, metoder och 
huvudman. I avhandlingstexten innebär god forskningssed att vara 
saklig och respektfull och att hänvisa till andras verk på vedertaget 
och korrekt sätt. Dessutom, i en studie av en intervention där lä-
rarna själva utför hela designprocessen, om än i samverkan med 
mig som handledare och forskare, finns anledning att belysa just 
deras roll från ett etiskt perspektiv. Från den synvinkeln skiljer sig 
den här studien från andra typer av studier, exempelvis etnografis-
ka observationsstudier, i åtminstone ett avseende, och det rör lä-
rarnas risktagande, som kan ses i termer av utsatthet. 

Lärarnas utsatthet kan avspeglas i en viss osäkerhet eller stress, 
som skulle kunna komma av att de i genomförandet av designpro-
cessen ger sig ut på ett för dem nytt eller delvis nytt och oprövat 
område – språkets roll i deras fysikundervisning. Det är dock inte 
det främmande i sig eller att vara novis som ger anledning till den 
osäkerhet som deras deltagande i studien eventuellt rör. Snarare 
skulle det kunna vara det faktum att de i designprocessen är bero-
ende av kvaliteten på handledningen, vilket bidrar till och delvis 
bestämmer kvaliteten på de språkinriktade undervisningsaktiviteter 
de utvecklar och implementerar. De riskerade således att känna sig 
och se sig själva som okunniga och icke kompetenta inför avhand-
lingens tänkta läsare, vilka är mer av experter på just det design-
processen handlar om – språk i interaktion. Risken förklaras av att 
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interventionen innebar att utveckla något som vi inte visste och 
kunde tillräckligt mycket om, och med studiens syfte att utforska 
och beskriva hur lärare utvecklar och implementerar språkinrikta-
de undervisningsaktiviteter i fysik var risktagandet oundvikligt. 

En anledning att belysa lärarnas roll i studien är utifrån ovanstå-
ende reflektion att värna om dem, men en annan är att värna 
forskningens trovärdighet och den enskilde forskarens integritet 
(Hermerén 2011). Ett sätt att göra det är att även min roll i inter-
ventionen och studien granskas, och därför är följande fråga påkal-
lad: Hur kan du vara, säga att du är eller själv tro att du är objek-
tiv, oberoende, kritisk och ifrågasättande när du själv är en del av 
interventionen? Och hur kan du säga det, när fysiklärarna är dina 
mångåriga kolleger? Svaret är inte att säga att jag varit och är ob-
jektiv och oberoende. Svaret är i stället att tydligt och utan förbe-
håll redovisa intressen, lojalitetsband och avsikter och att vara sak-
lig i min framställning. 

Jag har i likhet med Cecilia Olsson Jers valt ”att skriva solida-
riskt om de personer som utgör det empiriska materialet, elever så-
väl som lärare. Med det menar jag att deltagarnas handlingar och 
utsagor beskrivs förnuftigt och relevant i de sammanhang de före-
kommer” (Olsson Jers 2010:87-88). Att vara lojal på sådant sätt 
som Olsson Jers beskriver är därför en del av deltagarperspektivet 
typiskt för etnografisk forskning, och Lotta Bergman menar att ”en 
förtroendefull relation till de människor som deltar i studien är en 
grundförutsättning för att deras expertförståelse […] ska bli till-
gänglig” (Bergman 2007:69). Lojaliteten måste alltså inte äventyra 
trovärdigheten. Dessutom utgör dessa förhållanden inte hela sam-
manhanget för studien, utan två olika omständigheter utgör mot-
kraft mot eventuellt missvisande resultatredovisning och okritiskt 
förhållningssätt. Den ena består av forskarens reflexivitet i forsk-
ningsprocessen och den andra av forskningssamhällets gransk-
ningsförfaranden ända från forskningsansökan och ett antal kon-
trollstationer på vägen fram till disputationen då den färdiga av-
handlingen offentligen försvaras. Forskning är således ingen privat-
sak. 
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4 DESIGNPROCESSEN TERMIN 1 
OCH BÖRJAN AV TERMIN 2:  
STYRDOKUMENT, NEWTONS  
LAGAR OCH ENERGI 

Fysikämnet är, enligt inledningen i elevernas lärobok, sprunget ur 
människans behov och önskan att beskriva den fysiska världen på 
ett objektivt sätt för att om möjligt förklara hur den fungerar 
(Pålsgård, Kvist & Nilson 2011:7). Till ämnets kärna hör därför 
den naturvetenskapliga metoden med hypotestestning: 
 

Vi frågar genom att göra försök och observerar vad som sker. 

Så ser vi om naturens svar (observationerna) stämmer med det 

vi förväntas få ut av hypotesen. Ett annat krav på vetenskaplig-

het är att försöken vi gör ska vara reproducerbara. (a.a. s. 11) 

 
Grundläggande är det matematiska uttrycket (en formel), modeller, 
experiment, mätningar i tid och rum, och därmed även storheter 
och begrepp. Läroboken som de två fysiklärarna följer i kursen tar 
därefter upp rörelsers hastighet och förändring av hastighet (acce-
leration), följt av orsaken till rörelse och de lagar som beskriver rö-
relse: Newtons lagar om krafter (se tabell 4 i kap. 3 under rubriken 
Empiriskt material). I fysiken används ordet kraft för något som 
kan ”förändra ett föremåls hastighet, form och rotation. Enheten 
för kraft är newton, N.” (Pålsgård m.fl. 2011:73). I Fysik 1 tas ett 
par olika krafter upp, däribland gravitation (tyngdkraft), friktions-
kraft och elektrisk kraft. Bestämning av krafters riktning och stor-
lek fyller en funktion i många sammanhang, alltifrån planeternas 



  72 

rörelse till hur bilar och tåg rör sig och hur kroppen rör sig vid ex-
empelvis löpning.  

Fysiklärarna har just påbörjat kursen när vi inleder designpro-
cessen med att granska styrdokumenten (examensmålen och äm-
nesplanen) i relation till den intervention vi har för avsikt att 
genomföra, ett arbete som beskrivs i nästa avsnitt (Naturveten-
skapsprogrammet. Programstruktur och examensmål; Teknikpro-
grammet. Programstruktur och examensmål). I bilaga 5 visas de-
signprocessen med en tidslinje. 

 
Designprocessen, termin 1: styrdokumenten 
Under termin 1 ägnas tid åt att förankra det språkinriktade arbetet 
i styrdokumenten och att forma en gemensam förståelse av vad in-
terventionen innebär, hur den ska utformas, vad som ska uppnås 
genom den, och vad den grundas på. Initiativet till interventionen 
hade tagits utifrån ett både teoretiskt och erfarenhetsgrundat gene-
rellt antagande om språkandets positiva betydelse för lärande, och 
detta motiv kompletteras nu med den formella legitimiteten som 
styrdokumenten ger. Ämnesplanen för fysik anger exempelvis att 
undervisningen ska ge eleverna ”möjlighet att analysera och lösa 
problem genom resonemang baserade på begrepp och modeller, 
såväl med som utan matematik” och de ska ges möjlighet att ut-
veckla förmåga att ”kommunicera med hjälp av ett naturveten-
skapligt språk” (Ämnesplanen i fysik 2011). Ytterligare exempel på 
förmågor i fysik som undervisningen ska ge eleverna förutsättning-
ar att utveckla är ”att reflektera över och värdera valda strategier, 
metoder och resultat” (ibid.). Här anges således språket både som 
ett redskap och som ett mål för lärande i fysik. 

Begreppet förmågor som genomgående används i ämnesplanen 
konkretiserar de mål eleverna ska uppnå med undervisningens 
hjälp, och på så sätt är förmågorna direkt knutna till ämnet, det 
vill säga de är ämnesspecifika. Denna koppling är anledningen till 
att vi väljer att utgå från begreppet förmågor i vårt arbete med in-
terventionen, då vi bedömer att detta är en förutsättning för att de 
språkinriktade aktiviteterna ska kunna vara funktionella, med 
andra ord i överensstämmelse med styrdokumenten och direkt 
knuta till fysikämnets innehåll.  
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Sammanfattningsvis utgör både vårt antagande om språkets be-
tydelse för lärande och styrdokumentens formuleringar om språket 
som mål och medel i lärandet av fysik en legitimering av den språk-
inriktade interventionen. Legitimeringen kan ses som både formell 
och pragmatisk, men dessa betonas något olika av de två fysiklä-
rarna: Lärare Ett framhåller nyttoaspekten, medan Lärare Två an-
för kursmålens föreskrivande roll, enligt citatet från ett av de inle-
dande arbetsmötena. 
 

Lärare Två: Vi behöver gå in i styrdokumenten, plocka ut allt 

som har med språk att göra. Sedan kan vi gå in i vilket område i 

fysiken som det kan passa, vilken typ av aktiviteter vi ska göra 

och på vilket stoff. Vi kan ju inte göra något som inte är kopp-

lat till styrdokumenten. 

 

Lärare Ett: Vänta lite. Jag är inte riktigt med här. Vad är syftet 

med en övning? Om jag har en bild av att det är bra att utveck-

la språket, varför måste jag begränsa mig till exakt det som står 

i styrdokumenten? Håller du med om att man begränsar sig? 

(logg, v. 39) 

 

Den begränsning som Lärare Ett ser ligger i hur snävt eller vitt 
styrdokumenten tolkas men även i vilken aspekt av dokumentens 
formuleringar om språket som mål och medel som lyfts fram. Lä-
rare Två gör en snävare tolkning med en mer direkt koppling till 
specifika förmågor, medan Lärare Ett anlägger ett vidare perspek-
tiv och fokuserar dokumentens teoretiska antagande om språket 
som redskap för lärande, det vill säga den förväntade nyttan med 
interventionen. Skillnaden lärarna emellan framstår således som en 
fråga om betoning och perspektiv. 

Språkliga förmågor specifikt angivna i ämnesplanen kring vilka 
interventionen ska byggas är att formulera frågor, reflektera över 
strategier, metoder och resultat samt att argumentera kring analy-
ser och slutsatser (logg, v. 43). Dessa väljs bland annat för att fy-
siklärarna bedömer att de kanske mer än andra förmågor skulle 
kunna innebära utveckling av kritiskt tänkande, något som de an-
ser ofta saknas hos elever. De menar att en passiv hållning, i be-
märkelsen intellektuellt oengagerad i den fysik som behandlas i 
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undervisningen, även innebär en okritisk hållning. Om de därför 
skulle kunna skapa förutsättningar för språkligt deltagande för ele-
verna i form av att ställa frågor, reflektera över och argumentera så 
skulle kanske detta kunna bidra till utvecklingen av elevernas kri-
tiska tänkande. 

I förberedelserna konkretiserar fysiklärarna vad interventionen 
ska innebära och hur den ska utformas. De ser att de behöver välja 
ett ämnesområde där de första språkinriktade aktiviteterna kan 
passa in, identifiera vad en språkinriktad aktivitet ska tillföra som 
inte på annat sätt redan ingår i undervisningen och linjera design-
processen så att den präglas av kontinuitet och progression. Dess-
utom diskuterar de sitt engagemang i uppgiften och sin känsla in-
för den, bland annat att kraven måste vara möjliga för dem att 
uppfylla och att interventionen verkligen ska tillföra något betydel-
sefullt. Engagemang och känsla utgör designprocessens affektiva 
dimension, vilken framträder i Lärare Två:s yttrande nedan:  

 
Lärare Två: Newtons lagar är svårt. Verkar olämpligt och det 

område som är svårast att hitta något där språkfokusering till-

för något till elevernas lärande. Vi måste hitta något där vi kän-

ner att språket hjälper oss att gå framåt. Energi och termofysik. 

Det får inte vara för svårt för oss att hitta ingångar till språkliga 

aspekter. (logg, v. 41) 

 
Lärare Två förklarar inte närmare vad som gör avsnittet om New-
tons lagar olämpligt och svårt, men han sätter ändå fingret på att 
språkinriktningen på något sätt är avhängigt ämnesstoffets karaktär. 
Senare i designprocessen utvecklas vad relationen mellan språk och 
specifikt fysikinnehåll innebär för vilka språkinriktade undervis-
ningsaktiviteter som utformas och var i undervisningsförloppet de 
prövas. Relationen benämns först ett viktigt område och därefter 
mer preciserat den bakomliggande processen (logg, v.36, termin 3). 

Innan Lärare Ett kan gå in i kursens centrala innehåll på konkret 
nivå och bestämma ämnesområde för interventionen uttrycker han 
ett behov att för sig själv klarlägga grunden för att arbeta språkin-
riktat. Detta resonemang kan sägas vara en variant av det som dis-
kuterades föregående vecka om interventionens legitimitet. Nu stäl-
ler Lärare Ett emellertid en fråga om fysikundervisning som genre 
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saknar en språklig dimension eller om en sådan finns men har gått 
förlorad eller kanske hamnat mer i bakgrunden: 

 
Lärare Ett: Jobbar man språkutvecklande i ämnesundervisning-

en för att rätta till en brist […] eller handlar det om att vi lägger 

till något som redan förutsätts ingå i ämnet eller i undervisning-

en men som tappats bort? (logg, v. 40) 

 

Svaret på frågan dröjer dock. I stället återvänder lärargruppen flera 
gånger under de följande veckomötena till den språkinriktade in-
terventionens motiv, och Lärare Ett ställer samma fråga igen:  
 

Lärare Ett: Vill vi komma åt områden där vi tror det finns bris-

ter eller vill vi använda det som en förbättring oavsett? 

(logg, v. 42) 

 
Denna gång besvarar han själv sin fråga genom att identifiera språ-
ket som ett funktionellt redskap för eleverna att bearbeta fysikstof-
fet, vilket han förklarar som en absorptionsfas. (Detta skulle kunna 
jämföras med Bakhtins begrepp interanimation och metaforen wor-
king on understanding, en variant av talking science, se kap. 2). 
 

Lärare Ett: Mmm. Jag hör vad han säger, jag förstår, men det 

absorberas inte. (logg, v. 42) 

 
Diskussionen om motiv rör i vad mån den språkinriktade interven-
tionen ska ses ur ett bristperspektiv eller ett tillgångsperspektiv, men 
den avgörande slutsatsen är ändå att målet för interventionen och 
motivet för att genomföra den är att eleverna ska förstå fysiken. 

 
Lärare Två: Att förstå, ta till sig en förståelse och inte bara bli 

en papegoja som kan säga exakt samma sak som jag sa.  

(logg, v. 42) 

 
Förståelse ses här av Lärare Två som en kvalitativ aspekt av läran-
det och han likställer det med att eleven till viss grad självständigt 
formulerar sig och talar om fysiken på ett sätt som på väsentliga 
punkter motsvarar det läraren själv formulerar och säger. 
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Behovet att så grundligt klargöra motivet till interventionen att 
det diskuteras återkommande kan inte förklaras av att det faktiskt 
skulle vara okänt eller oklart för fysiklärarna. I stället kan det ses 
som ett uttryck för en strävan efter att förstå mer ingående hur och 
varför samtalande och skrivande skulle kunna vara en lösning på 
det som de identifierat som ett problemområde i den egna fysikun-
dervisningen. Det kan dessutom ses som en strävan att äga uppgif-
ten – agentskap – och att vara engagerad, vilket då kan ses som be-
roende av den förståelse Lärare Ett har av språket som redskap för 
lärande i fysik. Designprocessen kostar lärarna stort engagemang, 
och då är kunskap, ägande och motiv avgörande.  

 
Designprocessen, termin 1: Newtons lagar 
Efter höstlovet då fysikkursen avancerat en bit in i avsnittet om 
Newtons lagar om krafter övergår förberedelserna till utformning 
av de första språkinriktade undervisningsaktiviteterna, däribland 
en där eleverna skriver egna texter, se tabell 6 nedan. Att ange att 
aktiviteten utformas så att eleverna företrädesvis ska samtala eller 
skriva knyter an till studiens syfte, och de språkliga färdigheterna 
ger interventionen en andra dimension utöver begreppet förmågor. 

 
Tabell 6. Fördelningen av aktiviteter inriktade på att samtala eller 
skriva (Newtons lagar) 
  v45 v46 v47 v48 v49 v50 

Lärare 

Ett 

skriva       
samtala       

Lärare 

Två 

skriva      2x 

samtala       
 

I följande avsnitt redovisas en språkinriktad undervisningsaktivitet 
som innebär att eleverna i mindre grupper samtalar sig fram till det 
som efterfrågas i uppgifterna. Den har valts ut för att ingå i resul-
tatredovisningen av två anledningar: dels därför att det är den för-
sta mer planerade aktiviteten i interventionen, och dels därför att i 
den introduceras de så kallade spelreglerna, vilka står för något 
som avser att påverka förutsättningarna för hur samtalandet kan 
ske, inte bara att det kan ske. Spelreglerna tas även upp senare i 
avhandlingen, därför att de är ett återkommande samtalsämne i lä-
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rargruppens diskussioner om språkinriktade aktiviteter. Dessutom 
tillämpas de igen, och de genomgår viss förändring. 

Jag har gett respektive språkinriktad undervisningsaktivitet som 
finns med i avhandlingen ett namn enligt följande princip: den för-
sta delen av namnet anger ämnesavsnittet i fysik, exempelvis New-
tons lagar, och den andra delen säger något mer specifikt om vad 
aktiviteten behandlar, exempelvis fysikaliska modeller. 
 
Planering av aktiviteten Newtons lagar. Fysikaliska modeller 
Inspiration och vägledning för vad som utmärker en aktivitet som 
kan bedömas vara språkinriktad inom ramen för den här interven-
tionen hämtas från två källor: dels från vår erfarenhet från tidigare 
projekt och utvecklingsarbete, dels från teorier och studier (logg, v. 
43). På min inrådan börjar vi i det som jag uppfattar som det 
språkligt och språkdidaktiskt mest grundläggande i ett undervis-
ningssammanhang, nämligen samtalande. Därför väljer vi att ut-
forma en aktivitet där samtal i mindre grupper ska vara det huvud-
sakliga redskapet för att bearbeta fysikstoffet, med en brittisk in-
terventionsstudie som förebild: Thinking Together (Mercer, Da-
wes, Wegerif & Sams 2004). Nytillskottet för oss utöver att med-
vetet planera in en samtalsaktivitet i fysikundervisningen är att 
med hjälp av så kallade spelregler styra och strukturera samtalens 
genomförande utifrån deras syfte och sammanhang (Mercer 
2000:28). De samtalsregler som presenteras i Thinking Together är 
för det första, all relevant information delas med alla i gruppen; för 
det andra, alla i gruppen uppmanas att bidra till samtalet; för det 
tredje, alla uppmanas att förklara och utveckla sina idéer och tan-
kar; för det fjärde, ifrågasättande och alternativa sätt att se på sa-
ken eller tänka tydliggörs och diskuteras. 

Vi ser att Thinking Together-studien får flera implikationer för 
vad vi planerar, och en är att begreppet utforskande tal introduce-
ras i våra diskussioner, för vi bedömer att det svarar mot de för-
mågor vi valt ut i ämnesplanen (Mercer & Hodgkinson 2008). En 
annan implikation är att samtal i grupp som ingår i undervisningen 
både behöver och skulle kanske kunna utvecklas med hjälp av spel-
regler. Just bristen på styrning av gruppsamtal motsvarar fysiklä-
rarnas tidigare erfarenheter av att ”allt prat leder inte till lärande”, 
och därför är vi överens om att aktivitetens utformning måste på-
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verka kvaliteten på själva samtalet i elevgrupperna. En tredje im-
plikation är att elevsamtal i grupp om fysikinnehållet är en del av 
den didaktiska designprocessen för att uppnå fysikmålen, vilket 
svarar mot interventionens intentioner och mål. 

Den aktivitet som planeras utgår från ett demonstrationsexperi-
ment med en plastskiva något lik en skollinjal (ca 30 cm lång) som 
får falla mot golvet. Sträckan plastskivan faller registreras med be-
stämda tidsintervaller av en mätare via en fotocell, och mätvärdena 
representeras digitalt i tre grafer på tavlan. Elevernas uppgift är att 
beskriva vad som skett och att tolka graferna med begreppen tid, 
sträcka, hastighet och acceleration genom att i mindre grupper 
samtala sig fram till en gemensam redogörelse. Avsikten är att sam-
talandet ska förberedas genom att var och en tänker igenom upp-
giften och gör skriftliga noteringar. Avslutningen ska vara en kort, 
informell muntlig redovisning av någon från varje grupp. 

Planeringen av aktiviteten upptas av problematisering av spelreg-
lerna, logistiken kring genomförandet samt vilken kunskap som 
avses. Den är både erfarenhetsmässig och begreppslig genom att 
eleverna ska beskriva ett experiment och tolka de tre graferna. Nya 
uppslag i förhållande till tidigare aktiviteter i lärarnas fysikunder-
visning är att redovisningsmomentet ses som ett steg i elevernas be-
arbetande av fysikstoffet, och därigenom tillmäts det stort värde. 
Lärarnas förhållningssätt är rationellt kritiskt, men de uttrycker 
även en känsla av osäkerhet, vilket ses i följande två yttranden från 
olika delar av ett arbetsmöte. 

 
Lärare Ett: Jag behöver tid att fundera på det här.  

 

Lärare Två: Vi får se hur det går. Det finns mycket som kan gå 

snett och som kan gå dåligt. (logg, v. 46) 

 
Båda lärarna har tillgång till samma planering av aktiviteten. 

Sammantaget har en aktivitet skapats som enligt planeringen be-
står i att beskriva och tolka experimentresultat i generella termer 
och koppla det till teoretiska kunskaper om Newtons lagar. Kun-
skapen som efterfrågas i aktiviteten är erfarenhetsmässig och be-
greppslig, och avsikten är att den utvecklas och synliggörs dels i 
samtalet mellan eleverna, dels i redovisningen inför läraren.  
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Genomförande av aktiviteten Newtons lagar.  
Fysikaliska modeller 
Lärare Ett och Lärare Två genomför den språkinriktade aktiviteten 
i allt väsentligt för det här sammanhanget på likartat sätt: läraren 
delar in eleverna i grupper; de får samma instruktioner inklusive 
spelregler för samtalet, och uppgifter och experimentet som aktivi-
teten utgår från är samma. De gemensamma spelreglerna omfattar 
sex punkter: 

 
1. Tala lågmält. 

2. Prata bara inom gruppen. 

3. För egna anteckningar: alla skriver! Var beredda på att läsa 

upp. 

4. Vid varje ny punkt går ni en runda först. 

5. Följ upp med frågor av typen: Vad menar du med det? 

Skulle du kunna förklara lite mer? 

6. Sammanfatta skriftligt vad gruppen kommit fram till efter 

varje punkt. (observationsanteckningar, v. 48) 

 

Lärare Två anger även på tavlan att aktiviteten rör följande, med 
referens till ämnesplanen: att reflektera, resonera, formulera, lära 
av varandra och att använda kunskap i nya situationer. Instruktio-
nerna projiceras på tavlan, se citat nedan, men lärarna går även 
igenom dem muntligt. 

 
Material – experimentuppställning – genomförande 

1. Beskriv experimentuppställningen med ord och i bild. 

2. Redogör för hur experimentet genomfördes. 

 

Mätningar 

3. Beskriv med ord vad man ser i de tre olika diagrammen. 

 

Tolkning av graferna 

4. Beskriv med ord de tre olika grafernas utseende. 

5. Vilken typ av matematiska funktioner beskriver graferna? 
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Analys 

6. Skriv upp de formler som vi tidigare använt i fysiken som be-

skriver det som händer i experimentet. 

7. Använd graferna för att ta reda på värden så att formlerna 

stämmer med just det här experimentet. Rita graferna på mini-

räknare och jämför med graferna på skärmen.  

(Undervisningsdokument, termin 1, Lärare Två) 

 
Experimentet genomförs som planerat, och i korthet går det till på 
följande vis: plastlinjalen faller mot golvet, och på vägen passerar 
den fotoceller som registrerar mätvärden för tid och sträcka. Has-
tigheten beräknas av mätapparaturen till tre olika grafer, som pro-
jiceras på tavlan via datorn. Graferna som eleverna enligt uppgiften 
ska tolka återges i figur 1 nedan. 

 
Figur 1. Grafer från demonstrationsexperimentet 
Tid anges på den horisontella axeln. På den vertikala axeln anges 
acceleration (kurvan längst ner), hastighet (kurvan i mitten), 
sträcka (kurvan högst upp) (foto: Lärare Ett). 
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Efter att ha observerat experimentet sätter sig eleverna gruppvis 
och börjar arbeta, två, tre eller fyra i varje. Grupperna i de två 
klasserna agerar på likartat vis. Någon grupp följer spelreglerna, 
andra gör det inte. I någon grupp förlitar man sig på en eller två 
personer och i någon gör man uppgifterna enskilt och jämför sedan 
vad man kommit fram till. I någon grupp sitter man kvar på rad, 
andra flyttar sig så de sitter ungefärligen ansikte mot ansikte. Båda 
lärarna svarar på frågor men håller i övrigt låg profil under den 
timme grupperna arbetar, det vill säga den interaktiva stöttningen 
är begränsad, och de driver inte heller igenom fullt ut att spelreg-
lerna ska följas (observationsanteckningar, v. 47, 48).  

Redovisningen som förskjutits till nästa lektionstillfälle förbereds 
under 20-25 minuter. Grupperna sammanställer sina svar och för-
bereder presentationen, vilken ska göras av en i varje grupp. Redo-
visningarna är muntliga och korta, understödda av text och eller 
skiss på overheadblad. Några av grupperna säger att de bearbetat 
sina svar under veckan för att kunna redovisa. Andra har inte gjort 
det. Lärare Två lyssnar på elevernas presentationer utan att in-
teragera med dem, medan Lärare Ett samtalar med grupperna un-
der presentationen och följer även upp respektive grupps svar. Lä-
rare Ett kommenterar och reder exempelvis ut sådant som inte helt 
stämmer fysikaliskt, som i nedanstående citat: 

 
Lärare Ett: En av grupperna sa att grafen är proportionell där-

för att den går genom origo. Håller ni med om det?  

Elever: Nej. 

Lärare Ett: Det måste finnas ett till krav. Vilket?      Funderade 

ni över varför de tre graferna inte börjar på samma ställe? Det 

stämde alltså inte vad gruppen sa.  

(observationsanteckningar, v. 48) 

 
Vid vårt nästa veckomöte följs genomförandet av aktiviteten upp. 
 
Uppföljning av aktiviteten Newtons lagar. Fysikaliska modeller 
Uppföljningen omfattar problematisering av två områden: aktivite-
tens organisation och dess funktion. Till organisationen hör spel-
reglerna och ordning och reda i klassrummet. En risk är, enligt fy-
siklärarna, att aktiviteter där eleverna löser uppgifter genom sam-
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talande i grupp ger upphov till oordning och bristande lärarkon-
troll. Lärare Två:s upplevelse omedelbart efter aktivitetens genom-
förande var dock att det var så lugnt och fokuserat, vilket i viss 
mån är ett svar på den tvekan och oro för att saker och ting kan gå 
snett och gå dåligt som han uttryckte i planeringen (logg, v. 47). 
Enligt lärarna står spelreglerna för något nytt. 

 

Lärare Två: Så här har jag aldrig tänkt innan. Jag har ju bara 

tidigare satt dem i grupper och sagt vad de ska göra utan att 

tänka igenom det. (logg, v. 47) 

 
Det finns i lärargruppen en förhoppning om att reglerna, som i rea-
liteten är samtalsregler, kanske är det verktyg som fysiklärarna ti-
digare behövt men inte tänkt på att använda sig av. Avsaknaden av 
samtalsregler var, i deras egen bedömning, orsaken till deras mot-
stånd mot kollaborativa moment som bygger på elevernas samta-
lande. I lärare Två:s erfarenhet hade sådana aktiviteter sällan varit 
särskilt produktiva. Diskussionen handlar även om vilka regler 
som utgör själva kärnan och framför allt hur man ska kunna få 
eleverna att följa dem. Utöver att de tystlåtna tvingas att säga nå-
got pekar Lärare Två på att det mest avgörande kanske är att ele-
verna lyssnar på varandra och, utifrån lyssnandet, responderar 
(logg, v. 48). Detta, menar han, skulle kunna ge tillfälle till efter-
tanke och därmed bidra till utveckling av ett kritiskt tänkande i fy-
siken, vilket båda fysiklärarna tidigare under hösten nämnt som 
eftersträvansvärt. Samtalsreglerna ses således av dem som planerad 
styrande stöttning för att skapa möjligheter för att öka kvaliteten i 
elevernas resonemang (stöttning, se kap. 2 under rubriken Språk 
och aktiviteter i undervisningen). De ser emellertid även risker, och 
Lärare Ett lyfter fram att samtalsregler skulle kunna få motsatt ef-
fekt och därmed kontrollera eleverna och hämma samtalet.  

Uppföljningen berör även aktivitetens funktion, och vi diskuterar 
tre frågor. En är metaperspektivet, det vill säga att eleverna distan-
serar sig från aktiviteten och värderar den för att kunna reglera sitt 
lärande. En annan är hur det eleverna producerar ska följas upp, 
och den tredje är nyttoaspekten. Dessa tre kan alla på ett eller an-
nat sätt knytas till motivation och engagemang, alltså någon form 
av affektiv dimension, och en sådan berör både lärarna och elever-
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na. Lärare Två ser ett behov av att för eleverna motivera inte bara 
samtalsreglerna utan de språkinriktade aktiviteternas funktion i fy-
sikundervisningen generellt.  

 
Lärare Två: De borde få insikten, för det vi gör är inte så sim-

pelt som det kanske verkar. (logg, v. 47) 

 

I vår diskussion i lärargruppen jämför han med laborationens roll i 
undervisningen, som han menar för många elever troligtvis förblir 
dold. Lärare Ett håller med om det självklara i att vara tydlig med 
motiv och nytta men att man måste anpassa sådana inslag till situ-
ationen, det vill säga att inte låta det ta så stor plats: 
 

Lärare Ett: Klart att vi berättar varför vi gör det, men man kan 

ju ta det i mindre bitar, göra det mindre omfattande.  

(logg, v. 47) 

 
Frågan om hur elevernas arbete i grupperna ska följas upp rör 
bland annat omfattningen av lärarens interaktiva stöttning i redo-
visningsmomentet och behovet av tydligare instruktioner för ele-
verna. 
 

Lärare Ett: Jag hade varit mer aktiv om jag inte hade haft ambi-

tionen att göra som Lärare Två. Jag avstod från att ingripa […] 

Jag hade velat ha en dagordning för redovisningen, så att ele-

verna vet vad som gäller. (logg, v. 49) 

 
Lärare Ett föreslår alltså spelregler även för redovisningsmomentet. 
Lärare Två håller med och betonar dessutom redovisningens bety-
delse på en mer generell nivå, vilket kan kopplas till styrdokumen-
tens formulering om att kommunicera och om att exempelvis gym-
nasiearbetet ska presenteras och diskuteras muntligt: 

 
Lärare Två: Förmågan att redovisa är viktig, inte bara fysiken. 

(logg, v. 49) 

 
Den tredje frågan ägnas mest uppmärksamhet, och den rör hur 
nyttan med språkinriktade aktiviteter kan bedömas eller uppskat-
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tas. En aspekt är vad eleverna kan tänkas ha fått ut språkligt av 
samtalandet. En annan är hur elevernas diskussioner i grupperna 
och deras redovisningar kan mäta sig med lärarens genomgång. 

 
Lärare Två: Vad vinner jag eller eleverna på att det görs i grup-

per och vad händer med elever som inte deltar i gruppens arbe-

te? Går de miste om något som de hade fått om det varit jag 

som gått igenom det i helklass? (logg, v. 47) 

 

Lärare Två menar att undervisning i betydelsen lärarens helklas-
samtal eller så kallad genomgång kan sägas vara effektiv tid, men 
vad händer när man gör sådana här saker? Han blickar framåt och 
ser möjligheter till förbättringar av språkinriktade aktiviteter som 
skulle kunna innebära ökad dialog, det vill säga att fler elever 
kommer till tals och att ett resonemang förs: 

 
Lärare Två: Man kan ju utveckla detta. Rika problem jobbar 

man med i grupp och måste redovisa. Då kan det bli en dialog 

med lyssnarna. (logg, v. 48) 

  

Lärare Ett går tillbaka till interventionens utgångspunkt – anta-
gandet om språkets betydelse för att utveckla kunskap i fysik – 
som grund för att eventuellt omfördela tidsutrymmet för olika un-
dervisningsaktiviteter: att lärarens genomgång skulle kunna be-
gränsas till fördel för elevernas samtalande i mindre grupper. Han 
identifierar emellertid ett kriterium för att en språkinriktad aktivi-
tet ska vara befogad, och det är att det eleverna ska samtala om 
ska vara ett viktigt område i fysiken. 

 
Lärare Ett: Om alla är med i det och vi tror att det språkliga bi-

drar. Jämför med Newtons andra lag. Det är viktigt. Då kan det 

vara ok när man hittar ett viktigt område. (logg, v. 48) 

 
Viktigt område nämndes redan i de inledande diskussionerna med 
utgångspunkt i styrdokumenten (logg, v. 40), och vad som menas 
med det klargörs successivt under designprocessens gång. Senare 
kommer det att benämnas den bakomliggande processen (logg, v. 
36, termin 3). Detta klargörande kommer att bidra till svaret på 
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lärare Två:s fråga om effektivitet i undervisningen: Är det lärarens 
genomgång som är effektivt eller är det tillfällen då eleverna samta-
lar sig fram till en förståelse av fysiken eller är det en kombination 
av båda dessa typaktiviteter? Om det är en kombination, hur ser 
fördelningen mellan de båda typaktiviteterna då ut? 

Designprocessen har, som delvis framkommit ovan, en affektiv 
dimension som har med lärarnas upplevelse att göra. I uppföljning-
en av den här första aktiviteten talar lärarna om den oro eller tve-
kan de kände i planeringen, men även att de kände viss oro i själva 
genomförandet i klassrummet. Exempel på vad som gav upphov 
till deras osäkerhetskänsla var bristande erfarenhet av hur de skulle 
agera vid elevernas redovisning. Lärare Två använder ordet in-
kompetent, vilket kopplar upplevelsen till lärarnas undervisnings-
skicklighet och den process de genomgår då denna skicklighet ut-
manas i mötet med nya inslag. 

 
Lärare Två: Jag känner mig så inkompetent när jag gör det här. 

Hur vet jag att det här leder till något? När jag gör mina vanli-

ga övningar, så vet jag vad som är bra och jag kan själv avgöra 

vad som behöver justeras. (logg, v. 47) 

 
De försöker även att sätta sig in i elevernas upplevelse av att lösa 
uppgifter i grupp och att redovisa, och lärare Ett nämner elevers 
utsatthet i redovisningsmomentet. Han ser också att den upplevelse 
eleven har av att delta i en aktivitet kan ha stor betydelse för moti-
vationen att lära sig ämnet. 
 

Lärare Ett: Hur det känns i gruppen är viktigare än vad de upp-

lever att de faktiskt lär sig. Huvudfrågan är att hur det känns är 

avgörande för hur de tänker om det lönar sig. (logg, v. 49) 

 

Ett annat område som gav upphov till viss osäkerhet var imple-
menteringen av spelreglerna. Detta ses i den tvekan och försiktighet 
med vilken lärarna driver igenom dem, vilket i praktiken innebär 
att de inte implementeras fullt ut. 

Uppföljningen omfattar även elevperspektivet genom en enkät 
och ett antal intervjuer. I dessa framkommer att flertalet elever 
uppskattar möjligheten att diskutera och lösa uppgifter tillsam-
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mans. De ser samtalens fördelar: de får höra hur andra tänker, får 
hjälp med det som de själva inte kan, får fler förklaringar och de 
får tillfälle att utveckla sin egen förståelse av fysiken. Gruppaktivi-
teterna tillför även variation i undervisningen. Andra elever ser 
samtalens nackdelar: alla kan inte förklara lika bra som läraren 
kan, och det kan vara svårt att koncentrera sig i en grupp, ibland 
för att de är med sina kompisar och ibland för att de är med elever 
som de inte känner eller kommer överens med. Även samtalsreg-
lerna har uppfattats olika: En del tycker att det var jobbigt att hela 
tiden tänka på att ta allt i tur och ordning. Andra pratade lite hur 
vi själva ville och alla pratade samtidigt, medan några uppger att 
samtalsreglerna gjorde så att alla minst skulle säga en sak och att 
det gick bättre om man följde dem och det blev mer arbetsro (elev-
enkät och intervjuer, termin 1). Det finns således både ett visst 
motstånd och en viss beredvillighet vad gäller elevernas samtalande 
som del i undervisningen, och denna aspekt rör elevernas förhåll-
ningssätt, uppfattningar och vanor vad gäller undervisning och lä-
rande. Elevernas kommentarer visar på ett metaperspektiv, och de-
ras reflektioner ger uttryck för å ena sidan stimulans och engage-
mang, å andra sidan viss stress och bristande koncentration. 

 
Designprocessen, början av termin 2: energi 
Kursen går vidare från fysikens ursprung, karaktär och metoder 
och från rörelse, förändring av rörelse och orsak till rörelseföränd-
ring till ett begrepp som finns inom i stort sett alla fysikens områ-
den: energi. Elevernas lärobok går inte in på vad energi är utan ut-
går från att ”[e]nergi finns i många former” (Pålsgård m.fl. 
2011:109). En annan utgångspunkt är energiprincipen, vilken in-
nebär att ”[d]en totala energin bevaras i alla fysikaliska processer 
vi känner till. Detta betyder att universums energiinnehåll är kon-
stant” (ibid.). Energiprincipen innebär att ”vi kan ställa upp ett 
samband som säger att energin före en process är lika med energin 
efter processen” (Pålsgård m.fl. 2011:110). Av detta förhållande är 
det fysikaliskt sett missvisande att säga att energi går åt, förbrukas 
eller tar slut. Andra begrepp i avsnittet om energi är arbete, energi-
formerna potentiell, kinetisk och termisk energi, energiomvand-
lingar och friktion. Läroboken tar upp att tillgången till energi är 
av avgörande betydelse för människan vad gäller sådana grundläg-
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gande saker som matproduktion och vattenförsörjning, men det 
finns knappast något område, verksamheter eller aktiviteter där 
energibegreppet inte är relevant på ett eller annat sätt.   

I den tentativa kursplaneringen är sex veckor avsatta för kapitlet 
om energi, vilket är lika mycket som det om Newtons lagar och de 
kommande avsnitten om termofysik och elektricitet (se tabell 4 i 
kap. 3 under rubriken Empiriskt material). De planerade sex veck-
orna om energi blir i realiteten åtta veckor.  

Under avsnittet om energi genomför båda lärarna någon språkin-
riktad aktivitet flertalet veckor. Ibland gör de samma aktivitet, 
ibland något eget. Lärare Ett:s aktiviteter är med ett undantag munt-
liga, medan Lärare Två även ger flera uppgifter som innebär skri-
vande, individuellt eller i par, se tabell 7 nedan. Skillnaden mellan de 
två lärarna i val av språkligt redskap i de språkinriktade aktiviteter-
na är så här långt i designprocessen noterbar men inte framträdande. 
Senare i texten kommer denna skillnad att belysas vidare. 

 
Tabell 7. Fördelningen av aktiviteter inriktade på att samtala eller 
skriva (energi) 
    49 50 51 

jullov 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Lärare  

Ett 

skriva          

sportlov 

 

samtala           

Lärare 

Två 

skriva  2x         

samtala           

 
Språkinriktade aktiviteter i interventionen definieras primärt ut-
ifrån vilket mål i fysiken som ska uppnås och sekundärt utifrån 
språklig färdighet som ska användas. Målet är konkret och bundet 
till det specifika ämnesavsnittet, och det uttrycks som en språklig 
aktivitet, exempelvis att redogöra för. Dessa är gråmarkerade i lis-
tan nedan. I målen ryms även vilken kunskap som efterfrågas: erfa-
renhetsgrundad, begreppslig och tillämpad kunskap, angivet inom 
parentes i listan. Under energiavsnittets åtta veckor innebär detta 
aktiviteter där eleverna bland annat ska 

 
• besvara frågor om energi innan avsnittet påbörjats (erfaren-

hetsgrundad, begreppslig, tillämpad) 
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• redogöra för ett experiment med begreppet energiomvandling-
ar (erfarenhetsgrundad, begreppslig) 

• redogöra för relationer mellan energiformer och för beräkning 
av energiomvandlingar (begreppslig) 

• redogöra för beräkning av arbete, för strategi för att bestämma 
hur stort arbete som utförs (begreppslig) 

• redogöra för hur friktionskraften bestäms (begreppslig) 
• sammanfatta experiment där energiomvandlingar skett (erfa-

renhetsgrundad, begreppslig) 
• lösa problem, exempelvis att beräkna arbete och effekt när 

man tränar på en step-up-maskin, och genom att redogöra för 
och tillämpa kunskap om krafter, energiformer och energiom-
vandlingar utifrån en konkret situation beskriven i text och il-
lustrerad med en skiss (erfarenhetsgrundad, begreppslig, till-
lämpad), (undervisningsloggen med bokfört material). 

 
Flertalet språkinriktade aktiviteter är muntliga och eleverna arbetar 
i par eller mindre grupper om tre eller fyra. Med muntligt menas 
här att eleverna specifikt instrueras att formulera sig med ord och 
att samtala sig fram till svar och lösningar, och därför räcker det 
således inte att endast nämna ett begrepp, en formel eller ett värde 
och en enhet. Avsikten med att eleverna exempelvis ska redogöra 
för hur friktionskraften bestäms är, enligt läraren, att de med ord 
berättar hur de tänker och vilka beräkningar de menar behöver gö-
ras och på vilka grunder. Spelregler tillämpas i någon form, och 
enskilt förarbete till det gemensamma arbetet i gruppen prövas.   

För att avsluta undervisningsförloppet för avsnittet om energi, 
genomförs i båda klasserna en språkinriktad aktivitet med en be-
greppskarta, och det är den aktiviteten som redovisas i följande av-
snitt. Anledningen till att den valts ut här är att den upptagit vårt 
intresse, de två fysiklärarna och mitt, under lång tid, vilket hänger 
samman med att den rör något som vi bedömer centralt i en språk-
inriktad intervention: att utforma en aktivitet som skapar förut-
sättningar för eleverna att resonera om hur begreppen för ett äm-
nesområde hänger ihop med varandra och hur de tillsammans bil-
dar sammanhängande och logisk kunskap. En annan anledning till 
valet att redovisa just den här aktiviteten är att den i sin utform-
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ning inbegriper både spelregler och språklig stöttning, alltså sådant 
som avser att påverka hur samtalandet kan ske. 

Först introduceras emellertid vad som här menas med begrepps-
karta. En sådan kan utformas på en rad olika sätt, men grundläg-
gande är att, utifrån en vald strukturerande princip, på en yta 
(papper, skrivtavla, skärm) grafiskt ordna ett ämnes begrepp och 
ange relationer mellan dessa. Avsikten är att strukturen frambring-
ar både helhet och sammanhang men även djup (Canas & Novak 
2009). Sett som ett ideal skulle en begreppskarta således kunna 
passa för att träna och utveckla förmågan att syntetisera informa-
tionsbitar. Idealet bygger på antagandet att en begreppskarta krä-
ver mer språkligt och tankemässigt än att göra en lista över samma 
begrepp eller nyckelord. Stegen att först identifiera relationerna 
och sedan språkligt formulera dessa ökar svårighetsgraden, samti-
digt som lärandeutfallet förväntas bli större. Utifrån idealet rör sig 
eleverna på en abstrakt nivå med fysikens teorier och modeller, och 
kunskapen får därför sägas vara begreppslig.  

Begreppskartan avser att synliggöra kunskap både för andra och 
för personen som gör den. Begreppskartor har använts i många 
undervisningssammanhang i olika naturvetenskapliga ämnen, och 
avsikten har varit att ge upphov till samtal-i-interaktion där rela-
tioner mellan begrepp måste diskuteras så att eleverna ges tillfälle 
att prata sig fram till kunskap (jfr kap.2 talking science, talking 
science into existence och working on understanding; van Boxtel, 
van der Linden, Roelofs & Erkens 2002, Westman 2011). 

 
Planering av aktiviteten Energi. Begreppskarta 
Idén om att låta eleverna rita en begreppskarta har sitt ursprung i 
två förhållanden som vid den här tiden framstår som typiska för de 
två fysiklärarnas undervisning. Det ena rör ämnesbegreppens cen-
trala roll, och det andra rör begränsningen av elevernas språkliga 
aktiviteter i undervisningen, både till typ och till omfattning. Dessa 
förhållanden stämmer för övrigt överens med bakgrunden till lä-
rarnas beslut att genomföra en språkinriktad intervention som av-
ser att ge eleverna fler och mer omfattande tillfällen att samtala 
och skriva som del av arbetet med fysikens begrepp.  

För att bättre veta hur vi ska utforma en aktivitet som både tar 
hänsyn till ämnesbegreppens centrala roll och ger eleverna möjlig-



  90 

het att bearbeta dessa genom samtalande och eller skrivande före-
slår jag att vi i lärargruppen först försöker reda ut begreppens roll i 
fysikundervisningen mer generellt: vad det innebär att kunna ett 
begrepp i skolfysiken, vad det innebär att kunna använda det i oli-
ka sammanhang på ett för naturvetenskapen korrekt sätt och vad 
det innebär att kunna föra ett sammanhängande samtal utifrån be-
greppen och fysikens modeller. 

I diskussionen tar de två fysiklärarna och jag hjälp av teoretisk 
kunskap om språkliga aspekter i ämnesundervisning och av de er-
farenheter vi gjort tidigare inom området. En slutsats vi drar är att 
det inte endast är begreppen och de innehållstunga facktermerna 
som behövs, utan även andra språkliga resurser för att skapa rela-
tioner och sammanhang. Här för vi bland annat in begreppet syn-
tes för att kunna tala om vilken förmåga eller kategori av förmågor 
vi menar, ett begrepp som kommer att få stor betydelse i vårt vida-
re språkarbete. Hur kan eleverna utveckla en sådan förmåga då de-
ras språkliga aktiviteter som rör fysiken företrädesvis begränsas till 
att lyssna, anteckna, och för en mindre andel elever, att fråga, be 
om förtydliganden, svara på frågor och fylla i luckor i helklassam-
talet?  

Implikationen av vår diskussion är att skapa en aktivitet där ele-
verna får vara språkligt produktiva på ett annat sätt och i högre 
grad, för att därigenom få reda ut hur begreppen inom ett fysikav-
snitt förhåller sig till varandra. Kanske skulle uppgiften att till-
sammans med några andra rita en gemensam begreppskarta över 
avsnittet om energi uppfylla dessa två kriterier.  

En elevaktivitet med en begreppskarta är ett nytillskott till lärar-
nas repertoar, och som förberedelse ritade de därför en egen karta 
över fysikkursens inledande kapitel, se figur 2 nedan (logg, v. 49).  
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Figur 2. Fysiklärarnas begreppskarta, v. 49 (foto: Lärare Två) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fysiklärarnas karta var resultatet av en lång och ingående diskus-
sion i lärargruppen, och samtalet var ett prov på vilket sätt och till 
vilken grad en sådan aktivitet kunde anses vara språkinriktad. Be-
greppens placering, pilarnas riktning och vad de stod för skulle 
förklaras, motiveras, försvaras respektive ifrågasättas, granskas, 
stödjas eller förkastas. Vi samtalade oss alltså fram till en karta 
över fysikbegreppen, men frågan var om eleverna skulle klara att 
göra samma sak. 

Aktiviteten med begreppskartan utvecklas vidare på två sätt: Lä-
rare Ett gör det genom att omgående pröva begreppskartan i sin 
klass för att avsluta avsnittet om Newtons lagar och som en över-
gång till energiavsnittet. Lärare Två utvecklar aktiviteten genom att 
sätta samman ett bildspel för eleverna över hur man kan göra en 
begreppskarta och genom att formulera skriftliga instruktioner.  

De förväntningar som vi knyter till aktiviteten relateras till be-
greppet syntes, vilket Lärare Två ser som ett ledord för hela inter-
ventionen. Betoningen på syntes framkommer i ofta återkommande 
uttryck i de två lärarnas fysikundervisning som att eleverna ska 
förstå, se hela bilden, få en helhetsbild, ha överblick, knyta ihop 
alla orden, inse, ta till sig begreppen (observationsanteckningar, 
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exempelvis v. 47, 49, 9). De två fysiklärarna ser således fysikkun-
skap som innehållsmönster, och de språkinriktade aktiviteternas 
betoning på begreppslig kunskap kan härledas till vad de ser som 
ett generellt problem i fysikundervisningen: att elever uppfattar fy-
siken som en stor mängd begrepp, facktermer och formler men 
utan att samtidigt uppfatta relationerna mellan dessa och därmed 
inte heller uppfatta helheten. Med andra ord ser eleverna inte de 
mönster som fysiklärarna ser.  

Andra förväntningar som kan knytas till aktiviteten med be-
greppskartan är att den uppfyller lärargruppens önskan om konti-
nuitet och progression i designprocessen och att aktivitetens öppna 
karaktär ska stimulera till språklig interaktion. 

I planeringen framkommer åter igen designprocessens affektiva 
dimension. Lärare Ett påpekar svårigheten med interaktiv stöttning 
vid nya, oprövade aktiviteter och jämför med laborationer, en av 
fysikundervisningens typaktiviteter. Det nya skapar viss osäkerhet, 
och konceptet han nämner i citatet nedan måste förstås som be-
greppskartan. Lärare Ett härleder osäkerheten till att han själv inte 
riktigt ser hur uppgiften kan lösas och att han därmed inte kan 
förutse elevernas eventuella svårigheter.  

 
Lärare Ett: Jag känner mig väldigt okomfortabel med hela kon-

ceptet, för jag känner att jag vill veta vad som är rätt och jag 

har inte en susning. Ok, susning kanske, men inte mer. Ok, man 

börjar med storheten energi, vi observerar.     Jag är borta redan 

där […] När man har en vanlig laboration och de kör fast, så 

vet jag exakt vad jag ska göra för att få dem på spåret. Ja, men 

sätt bilen där, så. Här känner jag mig handfallen. Här vet jag 

inte riktigt hur jag ska göra. (logg, v. 9) 

 
Den stress eller det obehag Lärare Ett ger uttryck för kommer såle-
des i det här fallet av risken att inte kunna hjälpa sina elever vidare, 
därför att han själv inte ser logiken och möjligheterna i uppgiften.  

Sammanfattningsvis har en aktivitet skapats som enligt plane-
ringen är både teoretisk och praktisk. Kunskapen som efterfrågas 
är begreppslig och avsikten är att denna utvecklas och synliggörs i 
samtalet mellan eleverna och i kartan de ritar samt då de vid redo-
visningen motiverar kartans utseende inför läraren och klassen.  
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Genomförande av aktiviteten Energi. Begreppskarta 
Lärare Ett och Lärare Två genomför den språkinriktade aktiviteten i 
allt väsentligt för det här sammanhanget på likartade sätt: läraren de-
lar in eleverna i grupper, går igenom instruktionerna och visar bild-
spelet om hur man kan göra en begreppskarta. Ingen formell ledare 
har utsetts, men båda lärarna har i förväg formerat eleverna så att 
varje grupp har en förmodad motor. Alla citat nedan är från observa-
tionsanteckningar och ljudfiler från lektioner i respektive klass, v. 9.  

Aktivitetens förutsättningar är i korthet dessa, utifrån observa-
tionsanteckningar:  

 
1. Muntliga instruktioner, utifrån det skriftliga instruktionsbladet. 
Här anges explicit även spelreglerna för samtalandet och övningens 
syfte, bland annat: Bidra till gruppens arbete genom att ställa för-
tydligande frågor, ifrågasätta etc Var aktiv! 
2. I de skriftliga instruktionerna som eleverna har tillgång till digi-
talt och på tavlan anges att följande ord ska ingå i kartan: energi-
form, energiomvandling, kraft, arbete, effekt, potentiell energi, ki-
netisk energi, mekanisk energi, verkningsgrad, energiprincipen. 
Grundbegreppet energi läggs till muntligt. 
3. Bildspel som eleverna har tillgång till i den digitala klassmappen 
– steg-för-steg-instruktioner. 
4. Enskilt förarbete, muntliga och skriftliga instruktioner till ele-
verna: skissa ett förslag eller åtminstone en början. 
5. Arbete i grupp, muntliga och skriftliga instruktioner till elever-
na: visa skissen, diskutera och rita en gemensam karta, förbered 
redovisning. 
6. Redovisning inför klassen, muntlig information till eleverna 
(halvklass). 

 
Förutsättningarna sammanfattas av lärarna genom att inför elever-
na poängtera fyra aspekter av aktiviteten: det kollaborativa, öp-
penheten, argumentationen och helhetsbilden. Både Lärare Ett och 
Lärare Två påpekar för respektive klass, se citat nedan, att det 
finns olika sätt att tänka och att kartorna därför kan se olika ut 
men att i uppgiften även ingår att ordens placering på kartan moti-
veras på ett fysikaliskt korrekt sätt. Avsikten är att kartorna ska ge 
sammanhang. 



  94 

Lärare Ett: Det finns inget facit. Saker kan bli fel, men det mes-

ta går att göra rätt. Det viktiga är, en bra karta är när du kan 

knyta ihop alla orden och tala om hur du tänkt […] när det 

finns en godtagbar motivering till hur begreppen hänger ihop 

med varandra. (observationsanteckningar, v. 9) 

 

Lärare Två: Det finns inget rätt svar. Det finns mer än en karta 

som kan vara rätt […] Ni ska försöka få en bättre helhetsbild. 

Att ni lyfter er en bit och tittar ovanifrån på allt som finns i ka-

pitlet, framför allt vilka relationer som finns mellan de olika sa-

kerna. (observationsanteckningar, v. 9) 

 

Efter det inledande individuella momentet påminner Lärare Ett om 
uppgiftens omfattning och att den bygger på att de resonerar och 
argumenterar.  

 
Lärare Ett: Vi bryter där. Var och en i gruppen får visa vad ni 

skissat, motivera, redogöra för hur man tänkt. Sedan måste ni 

enas om hur ni ska redogöra för kapitlet energi. Sedan kameran 

[för att projicera kartbilden] och gruppen får redogöra för skis-

sen. (observationsanteckningar, v. 9) 

 

Under arbetets gång ger lärarna interaktiv stöttning genom att dis-
kutera, ställa frågor och besvara frågor. Exempel på Lärare Ett:s 
interaktion med eleverna där han uppmanar eleverna att formulera 
sina argument och motiv för kartans utformning: 

 
Lärare Ett: Varför ska den vara där?  

Lärare Ett: Prata mig nu igenom den här. Visa mig!  

Nu sa du något skitbra, men du sa inte det som kartan visar. 

Du hoppade alltså dit bort, men på skissen har du ritat något 

annat. (observationsanteckningar, v. 9) 

 
Efter cirka 35 minuter övergår aktiviteten till redovisningsmomen-
tet, och kartorna projiceras på tavlan. Alla grupper redovisar en 
karta, och exemplen i bilaga 6 avser att visa på variation i utföran-
det, bland annat vad gäller ordbubblornas placering, typ av pilar 
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som använts och huruvida pilarnas funktion angetts, det vill säga 
om den relation begreppen har till varandra har uttryckts språkligt. 

I följande avsnitt redovisas ett utdrag ur två samtal, ett i TE-
klassen och ett i NA-klassen. Val av elevgrupper grundas i min 
egen nyfikenhet på ett förhållande som framkommit i lektionsob-
servationer och i intervjuer och informella samtal med eleverna: 
eleverna i dessa två grupper hade tidigare relativt varandra uppvi-
sat olika grad och form av språkligt deltagande i helklassamtalen 
och i andra gruppaktiviteter i fysiken. Vad för slags samtal och vil-
ket språkligt deltagande skulle uppstå i den här aktiviteten? Skulle 
aktiviteten utifrån de här elevsamtalens karaktär kunna sägas vara 
en del av en funktionellt språkinriktad fysikundervisning? 

Elevsamtalen om begreppskartan har bearbetats genom den typ 
av samtalsanalys som introducerades i kapitel 3 (rubrik Analytisk 
bearbetning). De begrepp som använts för att klarlägga hur samta-
len är organiserade och vad som sker i tal-i-interaktionen är se-
kvens, initiativ och respons, symmetri, dominans samt utmanande. 
Grundat i vad som då framkommit tar redogörelsen här sin ut-
gångspunkt på en mer övergripande nivå i begreppen roll och stil. 
Båda dessa avser att belysa relationer mellan deltagarna och re-
spektive elevs relation till ämnesinnehållet och samtalsämnet, men 
roll är även relevant för hur gruppen som helhet löser den uppgift 
de fått av läraren. Rollen bestäms till viss del av yttrandenas funk-
tion, exempelvis att understödja eller att medla, men även av initia-
tiv och respons och av vilket innehåll som görs relevant. På den 
övergripande nivån används dessutom begreppet tal, såsom utfors-
kande och ackumulerande tal. 

Först presenteras resultaten av samtalsanalysen kortfattat, och 
därefter redogörs mer utförligt för hur de olika rollerna gestaltas i 
samtalen. Citaten i redogörelsen är från samma lektion i respektive 
klass, v. 9, och båda grupperna ritade en karta, se figur 3 och 4 
nedan (v. 9).  
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Figur 3. Begreppskarta, TE-klassen: Alissa, Mariam, Olof, Patrik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Begreppskarta, NA-klassen: Emir, Madine, Sofia, Zafira 

 
Organisatoriskt liknar de två samtalen varandra på så sätt att del-
tagandet varierar mellan eleverna till omfattning och sätt och att 
samtalsstilen är asymmetrisk och samarbetsinriktad. Det ena sam-
talet kan dessutom karaktäriseras som utmanande. Sett utifrån del-
tagarroll kompletterar eleverna varandra så att de tillsammans 
fullgör uppgiften att rita en begreppskarta som de ska presentera 
för klassen och läraren. Uppsättningen av rollbeteckningar som 
valts hör till ett institutionellt sammanhang, vilket kan sägas 
stämma överens med det sammanhang eleverna befinner sig i. Rol-
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lerna utgörs av ordförande eller moderator med bisittare eller på-
drivare, sekreterare eller kartritare samt åhörare-åskådare, se tabell 
8 nedan. Att deltagandets omfattning och distribution är varierat 
harmonierar med vad som framkommer i en annan studie om elev-
samtal i mindre grupper i fysikundervisning på gymnasiet (Due 
2009).  

 
Tabell 8. Roller i elevernas samtal i aktiviteten Energi. Begrepps-
karta 
 
 

 
Ordförande-
moderator 

Bisittare-
pådrivare 

Sekreterare-
kartritare 

Åhörare-
åskådare 

NA-gruppen Madine Emir Zafira Sofia 

TE-gruppen Olof Patrik Alissa Mariam 

 
Alla elever i de två grupperna deltar med yttranden som är oriente-
rade mot begreppen, var de ska placeras och hur linjer ska dras för 
att binda dem samman, även den som i stort kan betecknas som 
åhörare-åskådare. Gruppernas sekreterare-kartritare deltar med 
särskilda förutsättningar genom att en del av deras uppmärksam-
het går till att försäkra sig om att de uppfattat gruppens förslag el-
ler beslut om hur kartan ska ritas. De två sekreterarna utformar 
emellertid sin roll på var sitt sätt. 

I TE-gruppen bidrar Alissa med frekventa yttranden som utgörs 
av initiativ, och som en konsekvens därav drivs gruppens samtal 
framåt. Hennes yttranden rör företrädesvis den grafiska utform-
ningen av kartan: ordens placering, sammanlänkning samt pilarnas 
riktning. Drivet kommer också av att yttrandena tar sig form av 
kortare frågor eller påståenden med frågefunktion, såsom i följan-
de citat: 

 
Alissa: Ska vi börja så här? Energi här? 

 

Alissa: Ska vi skriva det totala emellan? 

 

Alissa: Ska vi     skriva mekanisk energi? 

 

Alissa: Ska jag skriva det från den?  

(ljudinspelningar, elevsamtal, Begreppskarta, v. 9) 
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Därtill består Alissas bidrag av yttranden som utvidgar satser. I föl-
jande citat sker utvidgningen genom utveckling av vad energiom-
vandlingar är i fysikalisk mening, nämligen detsamma som arbete: 

 

Patrik: Jag tror man ska ha med energiformer och energiom-

vandlingar.  

Alissa: Energiomvandling är ju arbete.   

Olof: Energiomvandlingar är ju, energiomvandling kan man ju 

skriva på … 

Alissa: Energiomvandling, tillhör inte det arbete?  

(ljudinspelningar, elevsamtal, Begreppskarta, v. 9) 

 

I NA-gruppen intar Zafira sekreterar-kartritarrollen men med en 
tydlig profil av understödjare och social utjämnare: hon hör båda 
sidor när Emir och Madine inte kommer överens och tar inte nå-
gons parti. Zafiras yttranden utgörs dels av respons då hon tolkar 
Emirs och Madines yttranden, och dels av initiativ då hon ger för-
slag som de andra ska kunna enas om: 
 

Zafira: Vi kan ju göra så här. Friktion och sedan kan vi dra två 

pilar att detta blir detta, och detta blir detta. 

(ljudinspelningar, elevsamtal, Begreppskarta, v. 9) 

 

Zafiras responsyttranden om vad de andra menar och hur det kan 
representeras på kartan tillför samtalet en utredande funktion:  
 

Zafira: Men alltså, eeh, jag vet inte, vad du menar att jag ska 

skriva? (ljudinspelningar, elevsamtal, Begreppskarta, v. 9) 

 
Samma funktion har initiativ-yttranden som ger de andra tillfälle 
att utveckla och klargöra hur de tänker, som i följande fråga: 

 
Zafira: Och värme, då?  

(ljudinspelningar, elevsamtal, Begreppskarta, v. 9) 

 
Åhörar-åskådarrollen grundas i mycket få yttranden relativt de 
andras och i att dessa huvudsakligen är korta responsyttranden. 
Rollen har en stödjande dimension, vilket avser ett engagemang i 
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samtalet i motsats till exempelvis ett avståndstagande eller aktivt 
motstånd. Stödet som de två åhörarna-åskådarna ger i respektive 
grupp är emellertid av olika karaktär. Bådas yttranden är oriente-
rade mot kartan och ordbubblorna, men Sofias yttranden är orien-
terade specifikt mot begreppen och deras placering, medan Mari-
ams yttranden rör kartans estetiska värde:   

 

Mariam: Nej, jag tycker det ser bra ut. 

 

Mariam: Vi har finaste kartan. 

 

Mariam: Han kommer behålla den och visa den för …  

(ljudinspelningar, elevsamtal, Begreppskarta, v. 9) 

 

Mariam är också den enda i de två samtalen som använder själv-
värderande uttryck.   

 
Mariam: Jag vet faktiskt inte. Skitsvårt.  

 

Mariam: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag förstår inte.  

(ljudinspelningar, elevsamtal, Begreppskarta, v. 9) 

 

Endast i samtalets inledning är Mariams yttranden direkt relatera-
de till begreppens placering, då hon är den som först svarar på 
Olofs fråga om de individuella skisserna: 

 
Olof: Vad har ni, vad har ni skrivit på era?    

Mariam: Storheten energi. Sen energiprincipen, energienheter, 

och skrivit de tre.  

(ljudinspelningar, elevsamtal, Begreppskarta, v. 9) 

 

Ordförande-moderatorrollen ser också olika ut i de två grupperna. 
I TE-gruppen grundas rollen i ett ojämförligt kvantitativt omfat-
tande deltagande av Olof, och det är kvalitativt varierat i yttrande-
nas sort och funktion. Han öppnar samtalet genom att fråga om de 
andras preliminära skisser: 
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Olof: Det är inte så viktigt att färdigställa dem här. Bättre ifall 

alla bara visar fram dem så kan man     ju göra [ohörbart] på 

den stora i stället. Vad har ni, vad har ni skrivit på era?  Vad 

har ni skrivit     på era?  

(ljudinspelningar, elevsamtal, Begreppskarta, v. 9) 

 
Han ger respons och deklarerar sin uppfattning, bekräftar andras 
förslag och ger egna förslag på begreppens placering på kartan. 
Här visas att responsyttranden i sig inte med nödvändighet ger ta-
laren en tillbakadragen roll i samtalet: 

 

Alissa: Ska vi skriva det totala emellan?    

Olof: Neej, det behövs inte. Bara man skriver en sådan stor-

hetspil och sen mekanisk, tror jag räcker.          Tror jag räcker, 

men eehh. Men … 

Alissa: Men typ bara att vi får in att allt liksom, det är väl den 

energiprincipen, att allt är totalt?  

Olof: Ja, alltså den totala mängden energin förändras ju alltid 

så man kan skriva me, mekanisk energi. Sedan från den skriver 

man kinetisk, potentiell och termisk, och     energiprincipen från 

en annan pil. 

Patrik: Man kan dra den. Från den kan man ha energiomvand-

lingar.  

Olof: Ja, precis.   

Alissa: Ska vi     skriva mekanisk energi?  

Olof: Ja. Om du bara skriver mekanisk.     Sedan från den går 

ju … 

Alissa: Från?  

Olof: Ja, och sedan från den kommer termisk, potentiell och ki-

netisk, va? Det blir, ja, precis. Och  sedan är det ju också 

energiprincipen att man aldrig kan tappa eller vinna mer energi.  

Alissa: Ska jag skriva det från den? 

Olof: Jaaag      tycker det men …  

(ljudinspelningar, elevsamtal, Begreppskarta, v. 9). 

 
En av moderatorkvaliteterna i Olofs deltagande framkommer i re-
lation till Mariam, vars deltagande är begränsat både kvalitativt 
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och kvantitativt. Vid tre tillfällen vänder han sig särskilt till henne 
och efterfrågar hennes uppfattning.  

 
Olof: Vad tycker du, Mariam? 

 

Olof: Vill du ändra på någonting i den?  

(ljudinspelningar, elevsamtal, Begreppskarta, v. 9) 

 
I NA-gruppen innehar Madine ordförande-moderatorrollen, och i 
likhet med Olof i TE-gruppen driver hon sin grupps samtal framåt 
genom initiativyttranden där hon själv ger förslag men även efter-
frågar de andras förslag och uppfattningar. Ett annat kvalitativt 
drag är att hennes yttranden utvidgar samtalet. Detta görs genom 
att ifrågasätta och genom att utveckla egna och andras yttranden, 
bland annat genom specificering av orsak, exempelvis motiveringen 
till en länk på kartan mellan kraft och arbete. Ifrågasättandet görs 
ibland helt kort genom en fråga eller då hon själv tvekar eller tän-
ker efter: 
 

Madine: Varför?  

 

Madine: Men varför blir det kraft från arbete? 

 

Madine: Jo, vi kan skriva arbete här […] Vi kanske ska ha arbe-

tet här emellan. 

 

Madine: Ja, alltså, jag tror man kan göra det, men då ger du 

bara exempel på energiomvandlingar.  

(ljudinspelningar, elevsamtal, Begreppskarta, v. 9) 

 
Genom den typ av yttranden och de funktioner dessa får i samtalet 
tillför Madine ett kritiskt förhållningssätt. Även Emir som har bi-
sittarens roll men med mer av en pådrivares agerande ifrågasätter, 
men i stället för Madines varför ställer han frågan hur.  
 

Emir: Hur ska du få in mekanisk energi? 

 

Emir: Hur ska du sätta kinetisk energi här? 
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Emir: Sedan från arbete ska du skriva hur snabbt, alltså hur 

man beräknar det […] Ja, men hur ska du komma fram till 

kraften, då, genom detta?  

(ljudinspelningar, elevsamtal, Begreppskarta, v. 9) 

 

Grundbetydelsen för hur är att ange på vilket sätt något görs me-
dan varför anger orsak och motiv, men i det här samtalet förefaller 
det som att båda frågeorden används för att ifrågasätta och efter-
fråga orsaken. En sådan användning av hur är fullt möjlig, som på 
det här sättet då hur likställs med varför: ”Hur kommer det sig att 
kulan faller mot marken?” betyder samma sak som ”Varför faller 
kulan mot marken?”  

Båda eleverna ifrågasätter alternativen för hur kartan ska utfor-
mas, men det finns en nyansskillnad mellan det ifrågasättande som 
Madine respektive Emir gör. Skillnaden skulle kunna ligga i att 
Emirs hur-frågor förutsätter att det finns samband mellan orden, 
och att det gäller att hitta rätt placering, rätt ordning som om det 
funnes ett facit som man ska lista ut. Madines varför-frågor, där-
emot, uttrycker större osäkerhet och ett mer förutsättningslöst tre-
vande som vill finna motivet och orsaken till dessa eventuella sam-
band. Skillnaden kan sägas bestå i att Emir är inriktad på att få 
kartan att stämma, medan Madine har ett annat krav på att själv 
förstå vad som görs.  

Att denna skillnad föreligger understryks ytterligare av att precis 
då redovisningsmomentet ska inledas frågar Emir Lärare Två om 
gruppens karta är bra, alltså om han är nöjd med den. Att efterfrå-
ga den sortens bekräftelse kan ses som varken ovanligt eller orim-
ligt i sammanhanget. Gruppen har arbetat intensivt i en halvtimme 
och läraren går igenom deras karta inför de andra grupperna. 
Dessutom avslutar begreppskarteaktiviteten hela kapitlet om ener-
gi. En rad andra av Emirs yttranden ger uttryck för en viss tidshets 
och forcering att hinna placera ut alla begreppen som finns angivna 
i instruktionerna. Hans deltagande i samtalet kan följaktligen be-
skrivas som ifrågasättande men med fokus på att få ihop en be-
römvärd karta. 

Ett annat förhållande förstärker Emirs framtoning i samtalet 
som uppgiftsorienterad snarare än verkligt ifrågasättande är att 
han slätar över eller viker undan vid sådana tillfällen som kräver 
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motivering och utveckling av ett resonemang. Inledningsvis slätar 
han över diskussionen om vilka begrepp de ska börja med genom 
att låta argument ersättas av Men vi kan ju ha med allting ju (ljud-
inspelningar, elevsamtal, Begreppskarta, v. 9). 

Strax därefter godtar han utan invändning Madines förslag att 
ha med energiformer och energiomvandlingar i början: Men skriv 
det då (ljudinspelning, elevsamtal, Begreppskarta, v. 9). Madine vill 
att kartan ritas enligt någon form av plan och föreslår att de först 
gör en skiss, men Emir påpekar att alla redan gjort egna skisser: Vi 
har redan gjort en skiss här, vad jag vet (ljudinspelningar, elevsam-
tal, Begreppskarta, v. 9). Strax därefter ger sig Emir igen och har i 
stället tagit till sig Madines förslag om att utgå från storheten ener-
gi. En sekvens något senare i samtalet om hur friktion förhåller sig 
till värme slutar också med att Emir ger upp: Jo, eller ja. Jag vet 
inte. Nä, skit samma (ljudinspelningar, elevsamtal, Begreppskarta, 
v. 9). Inte heller förhållandet mellan kraft och arbete reds ut, utan 
Emir säger: Vi måste ha med kraft. Jag vill inte vara med. Jag skiter 
i det (ljudinspelningar, elevsamtal, Begreppskarta, v9). 

Sammantaget framträder en bild av en engagerad och språkligt 
aktiv elev som ofta kommer med invändningar men som ändå inte 
bidrar till en utmanande samtalsstil. 

Att eleverna ska reda ut fysiken och därigenom få en helhetsbild 
med visst djup är aktivitetens mål enligt lärargruppens planering. 
Mot bakgrund av beskrivningen av två av aktivitetens samtal är 
det emellertid inte klarlagt huruvida samtalen stämmer fysikmäs-
sigt. Var samtalen meningsfulla, det vill säga funktionella i sam-
manhanget av fysikundervisningen? Här kan den frågan bland an-
nat besvaras utifrån två scenarier: antingen att eleverna själva inom 
gruppen upptäcker och reder ut oklarheter, kanske med hjälp av 
läroboken, eller att läraren under samtalets gång eller vid redovis-
ningen stöttar på sådant sätt att eleverna ges möjlighet att förändra 
sitt resonemang och uttrycka saken på ett sätt som i högre grad 
stämmer överens med korrekt fysik. I NA-gruppens samtal finns en 
kritisk, ifrågasättande dimension genom företrädesvis Madines ytt-
randen, vilket ger underlag för att karaktärisera samtalsstilen som 
utmanande. Detta saknas däremot i TE-gruppens samtal, men de 
ställs inför Lärare Ett:s kritiska frågor vid redovisningen. Ovanstå-
ende resonemang ligger således till grund för att se det ena samtalet 
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som utmanande, men inte det andra, vilket nämndes i avsnittets in-
ledning, och i följande stycke redogörs för hur TE-gruppen undvi-
ker en utmanande samtalsstil. 

När TE-gruppen diskuterar hur begreppen kraft och energi för-
håller sig till varandra och hur detta kan representeras på kartan, 
presenterar Olof vad han tror är rätt, utan att veta säkert. Alissa 
protesterar emellertid. Hennes protest skulle kunna ha varit en in-
vändning som föregår en presentation av en alternativ uppfattning, 
men någon sådan följer inte. I stället framstår hennes tvekan som 
upptagenhet med sin uppgift att få kartan rätt, för det är hon som 
ritar och skriver. Hon går inte i klinch med Olof om energi är en 
kraft eller om energi ger kraft, gråmarkerat i samtalet nedan. Hon 
protesterar för att få klart för sig hur hon ska rita. Inte heller Ma-
riam bidrar med något yttrande just här. Däremot inflikar Patrik 
att arbete och energi är samma sak, ett yttrande som skulle kunna 
bidra till att de reder ut relationen mellan begreppen, men han full-
följer inte, och därmed består oklarheten. Det som här tillåts passe-
ra och som Olof säger vid redovisningen har däremot läraren en 
invändning mot. 

 
Alissa: Alltså, jag fattar inte. Jag fattar inte vad du menar. Allt-

så, eh? Vad skulle jag mer göra? 

Olof: Ja, vi ska ju ha flera. Vi ska ju ha både kraft, arbete och 

effekt. Eeh     om energi som är en kraft och av kraft får man 

arbete och av arbete får man effekt. Har jag skrivit, i alla fall. 

Alissa: Vad ska du dra därifrån? 

Olof: Jag har bara … 

Alissa: Ska man ha med …  

Olof: Från energi drar jag till kraft och från kraft drar jag till 

arbete, från arbete till effekt.  

[kort paus] 

Alissa: Va? Från energi? 

Olof: Ja, från energi får vi kraft. 

Alissa: Ok, ja. 

Olof: Ja, och sedan av kraft kommer alltså, får man arbete, av 

arbete får man en viss effekt. Så tänkte jag i alla fall. Jag vet inte 

ifall det … 

Patrik: Arbete och energi är väl samma sak? 
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Olof: Nej, men alltså, energi ger arbete, eller energi ger kraft 

och kraft ger arbete och arbete ger effekt. Tänkte jag.  

[kort paus] 

Alissa: Ska jag skriva så? 

Olof: Ja, om du tycker att det är rätt. Om du tycker att det är 

rätt. 

Alissa: Så klart det är rätt, men jag vet inte, alltså. Kommer 

kraften där emellan?  

(ljudinspelningar, elevsamtal, Begreppskarta, v. 9) 

 

Vid redovisningen säger Olof att Från energi drog vi sedan en 
kraft, för en kraft krävs ju energi, för att man ska kunna utöva och 
Patrik fyller i: Och energin är beroende av kraften (ljudinspelning, 
elevsamtal, Begreppskarta, v. 9). Detta protesterar emellertid Lära-
re Ett mot, och han gör ett inpass för att reda ut förhållandet mel-
lan kraft och energi: 

 
Lärare Ett: Det är viktigt att hålla isär här att alla. Det är inte så 

att energi kräver kraft eller att kraft kräver energi. En bok som 

ligger på ett bord helt stilla, potentiella nollnivån sätter vi där 

boken är, den har ingen lägesenergi, den har ingen rörelseener-

gi, men det finns en kraft neråt och en kraft uppåt. Om man de-

finierar den här övergången på något sätt där kraft finns med i 

uträkningen, då är det ok, men det är inte riktigt rätt att säga 

att energi kräver kraft eller att kraft kräver energi.  

(ljudinspelningar, elevsamtal, Begreppskarta, v. 9) 

 

Mot slutet av redovisningen tvekar Lärare Ett inför påståendet att 
då ser vi att energiprincipen blir bevisad, och då bistår först Patrik 
och sedan även Alissa Olof (ljudinspelningar, elevsamtal, Be-
greppskarta, v. 9). Tillsammans lyfter de fram ett alternativ till hur 
de ritat pilarna, vilket fungerar som en utvidgning av betydelserela-
tioner om vad kartan visat och vad de hittills sagt. Lärare Ett be-
dömer deras reviderade resonemang, och enligt hans kriterier för 
en bra begreppskarta har dessa nu uppfyllts: korrekta motivering-
ar. Han avslutar med att värdera deras insats. 
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Lärare Ett: Suveränt. Ja, då är det verkligen ihop. Allting hör 

ihop. (ljudinspelningar, elevsamtal, Begreppskarta, v. 9) 

 
Lärare Två värderar NA-gruppens karta på liknande sätt: 

 
Lärare Två: Jag gillar ju den här. Den var snygg. Lite rörelse. 

(ljudinspelningar, elevsamtal, Begreppskarta, v. 9) 

 
Aktiviteten är avslutad och kursen går vidare till nästa avsnitt. 
 
Uppföljning av aktiviteten Energi. Begreppskarta 
Den omedelbara uppföljningen av aktiviteten med begreppskartan 
vid nästa veckomöte blir aldrig av, då något annat som berör fy-
sikundervisningen på skolan dyker upp, vilket vi väljer att diskute-
ra i stället. I ett längre tidsperspektiv följs aktiviteten emellertid 
upp genom att den återkommande refereras till vid planering och 
uppföljning av andra språkinriktade undervisningsaktiviteter. Även 
vid vårt avstämningsmöte i slutet av termin 2 diskuteras begrepps-
kartan. Då är uppgiften att värdera det som gjorts för att kunna 
blicka framåt, och Lärare Ett säger att han hela tiden tänker fram-
åt, om de saker jag gjort […] Vad kommer jag att använda? Och 
kommer jag att använda det annorlunda? (logg, v. 25). I sin redo-
görelse utgår han från begreppskartan, som han ser som ett kon-
kret redskap för att  

 
Lärare Ett: skapa en bild för eleven vad det är de ska lära sig, 

redan i början […] Jag har en tanke om att i början på varje 

nytt avsnitt eller avsnitt som hör ihop, göra en begreppskarta, 

någonting liknande detta. För att visa […] när jag ska börja en 

ny fysikkurs nu till hösten, så funderar jag på att köra den här 

[…] för att de ska ha en bild av, jaha, men det är detta vi ska 

lära oss nu. (logg, v. 25) 

 
När Lärare Ett sammanfattar sina erfarenheter i designprocessen 
poängterar han att begreppskartan i likhet med de andra aktivite-
terna gett lika mycket utrymme för språket som för fysikinnehållet. 
Lärare Två hakar på Lärare Ett:s kommentarer om begreppskar-
tan, och han refererar till tre komponenter i den aktiviteten som 
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slagit an hos honom. Han ser att i fysikundervisningen kan be-
greppskartan vara ett redskap för att betona det han uppfattar som 
fysikstoffets struktur och för att synliggöra dess helhet och att det-
ta görs genom att kombinera två representationsformer som båda 
är grundläggande för fysikämnet.   

 
Lärare Två: Jag håller med Lärare Ett i väldigt mycket av det 

han säger. Det här med begreppskartan. Alltså, jag inser ju nu 

att det är lite temat i all min undervisning, men inte uttalat som 

en karta som man ritar på tavlan, men att man, man synliggör 

den här strukturen som finns i fysiken och lyfter fram den åter 

och åter igen. […]och sedan, att hålla den aktuell, den här 

överblicken, för många elever ser ju fysiken som tusen lösryckta 

formler […] begreppskartan i sig är på något sätt rätt viktig i 

hela min undervisning. (logg, v. 25) 

 

Lärare Två utgår från begreppskartan i planeringen av andra akti-
viteter under återstoden av interventionen, vilket tas upp senare i 
avhandlingen, främst i kapitel 7.  

 
Konklusioner 
Under termin 1 i designprocessens inledning förankras interventio-
nen i styrdokumenten genom överenskommelsen om att utform-
ningen av de språkinriktade undervisningsaktiviteterna ska utgå 
från begreppet förmågor. Detta förväntas samtidigt ge aktiviteterna 
en stark koppling till fysikämnets innehåll. Mot slutet av termin 1 
och i början av termin 2 präglas lärarnas designprocess av en upp-
tagenhet med att konkretisera hur språkinriktningen kan kontex-
tualiseras i fysikstoffet och föras samman med fysikens typaktivite-
ter. Detta innebär även en upptagenhet med logistiken kring och 
styrningen av de språkinriktade aktiviteterna i planering och ge-
nomförande. Aktiviteterna bygger på samtalande i mindre grupper, 
och de rör begreppsutveckling. Perioden präglas dessutom av lä-
rarnas ifrågasättande av språkets roll i undervisning och lärande, 
vilket även innehåller en affektiv dimension: upplevelser och käns-
lor knutna till designprocessen. Elevernas samtal i mindre grupper 
är samarbetsinriktade och orienterade mot fysikstoffet. Deras 
språkliga deltagande är varierat, men genom de roller eleverna in-



  108 

tar fördelas ansvar och arbete så att uppgifterna genomförs. Kritis-
ka och utforskande aspekter förekommer men i begränsad omfatt-
ning. 

Utifrån analysen av det empiriska materialet – lärargruppens 
samtal i planering och uppföljning av de språkinriktade aktivite-
terna, fysiklärarnas prövande av dessa aktiviteter samt elevernas 
samtalande och skrivande som del av dem – kan ett antal slutsatser 
dras som på ett eller annat sätt bidrar till att besvara de tre forsk-
ningsfrågorna. Detta kan göras från flera perspektiv så att resulta-
ten kan ses på olika sätt, och här har jag valt att redovisa dem 
uppdelade i fyra perspektiv: språkinriktningen i sig, fysiklärarnas, 
mitt som språkdidaktisk handledare och elevernas perspektiv.  

 
Språkinriktningen under termin 1 och början av termin 2 

 
• tar sin utgångspunkt i styrdokumenten, lärarnas erfarenheter 

och didaktiska repertoar och i teori om språkets roll i under-
visning och lärande 

• definieras utifrån de mål i fysiken som eleverna ska uppnå 
• avser att ha en begreppsutvecklande funktion 
• hämtar inspiration och utgår från en vetenskaplig studie  
• får gehör hos lärarna då den uppfattas förstärka fysikämnets 

grundläggande karaktär så som de uppfattar den, det vill säga 
då en integrering med fysikundervisningens typaktiviteter sker 

• inriktas på en förmåga att skapa sammanhängande kunskap 
• inbegriper planerad stöttning av tre slag: styrande, kontextuell 

och språklig 
• resulterar i att elevernas språkliga produkter såsom korta presen-

tationer eller bidrag i helklassamtalet och skriftliga texter upp-
märksammas och används och byggs vidare på i undervisningen 

 
För lärarna innebär interventionen under termin 1 och början av 
termin 2 att de 

 
• anlägger ett språkligt perspektiv på styrdokumenten 
• skärskådar fysikens typaktiviteter med den explicita avsikten 

att bereda eleverna fler och mer omfattande tillfällen att sam-
tala och skriva i sitt arbete med fysikstoffet  
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• hämtar inspiration och utgår från en vetenskaplig studie då de 
utformar aktiviteter 

• prioriterar elevernas språkliga deltagande när de utarbetar 
språkinriktade undervisningsaktiviteter  

• iscensätter undervisningsaktiviteter där de, på sätt som är nya 
eller delvis nya för dem, interagerar med eleverna och stöttar 
deras språkliga deltagande  

 
För mig som språkdidaktisk handledare innebär interventionen 
under termin 1 och början av termin 2 att jag 

 
• introducerar rön från en vetenskaplig studie som underlag för 

interventionens utformning 
• bidrar med språkdidaktiska reflektioner i våra arbetsmöten, 

dels i diskussionen om ämnesbegrepp, dels för att konkretisera 
kriterier för språkinriktade aktiviteter  

• observerar lärarnas genomförande av de språkinriktade aktivi-
teterna i klassrummet med avsikt att kunna bidra till uppfölj-
ningen 

 
För eleverna innebär interventionen under termin 1 och början av 
termin 2 att de 
 
• får möjlighet att delta språkligt i undervisningsaktiviteter där 

dialogicitet eftersträvas 
• samtalar i mindre grupper för att gemensamt lösa uppgifter i 

fysiken, och därigenom får möjlighet att använda ämnesavsnit-
tens begrepp 

• i samtalen intar olika roller och därigenom bidrar till att upp-
gifterna genomförs 
 

Inför termin 2 och avsnittet om rörelsemängd 
Termin 1 avslutas med ett försök till positionsbestämning och med 
en översyn av rutinerna för interventionen och designprocessen 
mer än av de språkinriktade aktiviteterna i sig. Framåtblicken rik-
tas mot förbättrad dokumentation av de språkinriktade aktivite-
terna, dels med avsikt att underlätta systematisk utvärdering, dels 
med avsikt att ta till vara förändringar som utarbetas. Förvänt-
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ningar inför den återstående delen av termin 2 rör hur fokus på 
både språk och fysik kan hanteras i en konkret undervisningssitua-
tion, exempelvis i elevernas redovisningar som avslutar en språkin-
riktad aktivitet. 
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5 DESIGNPROCESSEN TERMIN 2: 
RÖRELSEMÄNGD  

Tidigare i fysikkursen har rörelse, förändring av rörelse och orsak 
till rörelseförändring behandlats, och därefter energi. Det finns 
emellertid ännu ett begrepp för att beskriva rörelse, och det är rö-
relsemängd. Läroboken förklarar att i fysiken är rörelsemängd lika 
centralt som kraft och energi, men att ordet rörelsemängd inte an-
vänds i dagligt tal, och att man därför troligtvis inte tänker på att 
man helt säkert har upplevt det och erfarenhetsmässigt vet vad det 
är (Pålsgård m.fl. 2011:151). Begreppet rörelsemängd används för 
att beskriva vad som händer vid kollisioner, och av betydelse är fö-
remålens hastighet och massa. Kollisioner handlar om krafters på-
verkan på föremål som stöter ihop, och rörelsemängd, definierat 
som massa gånger hastighet, är en storhet som är användbar vid 
beräkningar på kollisioner. Andra relaterade begrepp som tas upp 
av läroboken i detta avsnitt är impuls, impulslagen, bevarandela-
gen för rörelsemängd samt stöt. Rörelsemängd har betydelse i 
många sammanhang, exempelvis vid konstruktion av krockskydd i 
karosser och av säkerhetsbälten. 

I den tentativa kursplaneringen är fem veckor avsatta för kapitlet 
om rörelsemängd, vilket i realiteten blir fyra veckor för Lärare Ett 
och TE-klassen och fem för Lärare Två och NA-klassen. 
 
Designprocessen, termin 2: rörelsemängd 
I mars och april genomför båda lärarna ett antal språkinriktade ak-
tiviteter som del av undervisningen om rörelsemängd. Målen för 
dessa är konkreta och bundna till ett specifikt fysikstoff, och de är 
formulerade som aktiviteter – vad eleven ska göra, gråmarkerade i 
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listan nedan. Typ av efterfrågad kunskap anges inom parentes. I 
dessa aktiviteter ska eleverna 

 
• ta ställning till vad de tror ska hända i demonstrationsexperi-

mentet, det vill säga formulera en hypotes utifrån tidigare erfa-
renheter av vad som händer vid kollisioner (erfarenhetsgrun-
dad) 

• formulera en slutsats om rörelsemängd utifrån en skiss på tav-
lan och mätvärden i en tabell (begreppslig) 

• beskriva och tolka ett diagram: ange relationen mellan begrep-
pen rörelsemängd och impuls (begreppslig) 

• beskriva och tolka ett diagram: ange hur man kan använda in-
formationen för beräkning av medelkraften vid kollision (be-
greppslig) 

• redogöra för vad som kan hända energimässigt vid kollision, 
vilka beräkningar som behöver göras för att bestämma vilka 
energiomvandlingar som sker vid kollisionen (begreppslig) 
 

Några av aktiviteterna är korta. Andra är mer omfattande. Några 
utförs genom samtal i par eller mindre grupper, och några kräver 
kortare skriftliga texter. En tendens till profilering av lärarnas 
språkinriktning fortsätter under detta avsnitt: Lärare Ett låter nå-
got oftare sina elever samtala sig fram till lösningar på uppgifter, 
medan Lärare Två något oftare ber sina elever att skriva med ord 
som ett av redskapen för en aktivitet, se tabell 9 nedan. 

 
Tabell 9. Fördelningen av aktiviteter inriktade på att samtala eller 
skriva (rörelsemängd) 
 
  10 11 12 13 14 15 16 

Lärare 

Ett 

skriva     lov annan 

verks. 

 

samtala      

Lärare 

Två 

skriva     
lov 

annan 

verks. 

 

samtala      

 
I den aktivitet som redovisas härnäst har emellertid båda klasserna 
fått samma uppgift att skriva en kortare text om vad som fysika-
liskt händer vid kollisioner, vecka 13 i tabellen ovan. Aktiviteten 
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genomförs mot slutet av undervisningsförloppet om rörelsemängd 
men på grund av påsklov och en projektvecka kan avsnittet och 
uppföljningen av elevernas texter inte avslutas förrän tre veckor 
senare. Aktiviteten har valts ut här för att lärarna såg den som be-
tydelsefull för avsnittet om rörelsemängd genom att den för elever-
na skulle kunna fungera som redskap för både tillämpning och syn-
tes av de centrala ämnesbegreppen och att den för lärarna skulle 
kunna ge insyn i elevernas lärande. En annan urvalsprincip är att 
aktiviteten är mer omfattande och rymmer flera aspekter som kan 
ses som centrala för hur språkinriktningen utformas i interventio-
nen i fysikundervisningen. 

 
Planering av aktiviteten Rörelsemängd. Kollisioner 
Inspiration till aktiviteten kan inte knytas till någon viss förebild 
eller modell utanför projektet, utan den har sitt ursprung i vad som 
skett i undervisningen några veckor tidigare och i de diskussioner 
vi i lärargruppen – de två fysiklärarna och jag – fört utifrån detta. 
Samtalen utgick från kritik som framförts om att fysikundervis-
ningen på skolan domineras av teoretiska genomgångar: att läraren 
står framme vid tavlan och snackar (logg, v. 10). I vår diskussion 
menar jag utifrån mina observationer av fysiklärarnas undervisning 
att kritiken till viss del kan ses som befogad i så måtto att en stor 
del av undervisningstiden upptas av lärarens genomgångar och att 
dessa ofta lämnar begränsat utrymme för elevernas samtalande om 
fysikstoffet (ibid). 

Med hänvisning till interventionens mål att skapa fler och mer om-
fattande tillfällen för eleverna att samtala och skriva, ber jag fysiklä-
rarna reda ut den lärarledda genomgångens funktion i undervisning-
en. Avsikten är att ställa genomgången i relation till aktiviteter där 
eleverna samtalar och skriver i sitt arbete med fysiken, för att vi ska 
kunna komma fram till hur språkinriktade aktiviteter kan ges större 
utrymme och hur sådana aktiviteter kan vara utformade. Lärarens 
genomgång som typaktivitet diskuterades redan i uppföljningen av en 
av de tidigaste språkinriktade aktiviteterna, då Lärare Två ställde frå-
gan om vad som kunde ses som effektiv tid i undervisningen (se kap. 
4 och aktiviteten Newtons lagar. Fysikaliska modeller). 

Fysiklärarna försöker definiera vad en genomgång är, hur den 
vanligtvis går till, vilka moment som ingår och vad läraren respek-
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tive eleverna förväntar sig ska ske i genomgången. Vår diskussion 
handlar även om hur genomgången som typaktivitet kan bidra till 
elevernas lärande, vad som i en fysikgenomgång skiljer stöttning 
från lotsning och hur läraren kan få eleverna att tänka till och tän-
ka efter. Diskussionen rör således både lärarens och elevernas för-
hållningssätt, förväntningar och vanor, och ämnet diskuteras inom 
gruppen i flera veckor (logg, v. 10-13). Med andra ord kan de 
språkinriktade aktiviteterna således ses som centrala för hur fysik-
undervisningen utformas på en mer grundläggande nivå. 

Aktiviteten Rörelsemängd. Kollisioner kan ses som ett svar på 
kritiken som nämndes ovan. Svaret avser att öka elevernas bear-
betning av fysikstoffet, vilket Lärare Två förknippar med att tänka 
(logg, v. 10-13). För detta tänkande krävs emellertid ett konkret 
redskap, och att det är skrivandet som väljs beror på att Lärare 
Två vill få tillfälle att göra vissa förändringar utifrån tidigare 
skrivuppgifter, vilket vi diskuterat i flera längre informella samtal 
(logg, v. 10-13). Exempel på sådana förändringar är dels utform-
ning av stöttning som gör det lättare för eleverna att komma igång 
med skrivandet och dels av uppföljning av det eleverna skrivit. Han 
engageras av skrivande som redskap och är entusiastisk över vad 
en ny skrivuppgift skulle kunna tillföra. Han föreslår att de  

 

Lärare Två: gör en ny övning, en till nu när vi närmar oss slutet 

då man till exempel tar de här diagrammen, och så ska de bara 

skriva en grej om det här, alltihopa på en gång. Alltså, de ska 

ha den här syntesen och det tycker jag skulle vara intressant. 

Och så kan man följa upp det på det sätt du ville att jag skulle 

göra. (logg, v. 13) 

 

Ännu en skrivuppgift hade emellertid inte varit aktuell utan elever-
nas engagemang eller lojalitet, vilket manifesterats i att de genom-
fört tidigare skrivuppgifter utan några större protester. Tillsam-
mans med Lärare Två:s entusiasm ger detta upphov till en framåt-
rörelse i försöket att språkinrikta fysikundervisningen. Att det finns 
en framåtrörelse kommer dessutom till uttryck i lärarnas åter-
kommande referenser till sina erfarenheter i designprocessen, ex-
empelvis Lärare Två:s lista i sin telefon, som han tar fram i diskus-
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sionen om en ny aktivitet. Flera av de erfarenheter han noterat har 
direkt bäring på att skriva i fysiken (logg, v. 13). 

De förväntningar som vi knyter till aktiviteten rör både under-
visningen och lärandet, det vill säga fysiklärarnas insats och elever-
nas. Utöver avsikten att eleverna i skrivandet ska tänka (Lärare 
Två, observationsanteckningar, v. 16) förväntar vi oss att eleverna 
ska syntetisera fysikstoffet, vilket innebär begreppsutveckling och 
teoretisk kunskap, men även förmåga att tillämpa begreppen (ob-
servationsanteckningar, v. 16). Vi förväntar oss även att lärarna får 
insyn i elevernas lärande om rörelsemängd och därigenom ska 
kunna anpassa sin återkoppling till dem, se citatet ovan. Uppgiften 
som används i båda klasserna är formulerad av Lärare Två. 

 
Genomförande av aktiviteten Rörelsemängd. Kollisioner 
Genomförandet av aktiviteten i de två klasserna sker samma vecka, 
torsdag respektive fredag före påsklovet, och utgår från samma in-
struktioner. Dessa projiceras på tavlan, se citat nedan, och de anger 
först det syfte läraren har med aktiviteten, vilket för eleverna är 
syntetiserande och för läraren formativt. Med detta menas att ele-
verna genom aktiviteten ska uppnå en sammanhängande kunskap 
om rörelsemängd, medan aktiviteten ska ge läraren insyn i elever-
nas väg mot helhetsbilden för att kunna anpassa den fortsatta un-
dervisningen efter deras behov. 
 

Syfte: Att du får skriftligt sammanfatta och skapa dig en hel-

hetsbild av det viktigaste innehållet i kapitlet. Att jag får en bild 

av hur arbetet med kapitlet gått, vad vi kanske måste arbeta 

med mer. 

Spelregler: Arbeta i par. Ni får inte använda bok eller lektions-

anteckningar (för att ni skall skriva med egna ord). Ansträng er 

att använda korrekta begrepp. Skicka in resultatet till mig innan 

lektionen är slut […] Arbeta med problemet på skärmen om ni 

får tid över. 

1. Tänk dig två föremål som rör sig rakt mot varandra och som 

sedan kolliderar. Beroende på föremålens egenskaper så kan kol-

lisionen ge olika resultat. Beskriv med ord vad som kan hända 

energimässigt i kollisionen, det vill säga vilka energiformer som 

kan förekomma och vilka energiomvandlingar som kan ske. 
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2. En större lastbil och en personbil rör sig mot varandra och 

kommer att frontalkollidera. Beskriv med ord vilka beräkningar 

du skulle göra för att bestämma vilka energiomvandlingar som 

sker vid kollisionen, om du får veta vad bilarna väger och hur 

fort de rör sig innan kollisionen. 

3. Skriv två direkta frågor som du vill ha svar på av mig om in-

nehållet i kapitlet. 

4. Frivilliga kommentarer om hur vi har jobbat med kapitlet 

(bra-dåligt-förslag till förändringar).  

(Undervisningsdokument, Lärare Två, termin 2) 

 
Ett tillägg till instruktionerna för uppgift 2 görs muntligt av båda 
lärarna, och tillägget har betydelse för de beräkningar som ska gö-
ras: fordonen fastnar i varandra vid kollisionen. 

Utifrån instruktionerna kan den färdiga texten ses som central 
genom att eleverna ska formulera sig självständigt, använda kor-
rekta begrepp och skicka in texten till läraren. Dessutom förutsät-
ter målet om sammanhängande kunskap att texten ska vara sam-
manhängande och logisk, men detta anges dock inte explicit i in-
struktionerna och nämns inte heller av läraren. Att en sådan text 
emellertid förväntas av lärarna framkommer senare, bland annat 
då Lärare Ett reflekterar över sina elevers texter och då Lärare Två 
presenterar en modelltext för sina elever. Nyttan med själva skri-
vandet nämns eller utvecklas inte heller, trots att det i planerings-
samtalen framstår för Lärare Två som betydelsefullt i sig, vad gäll-
er eventuella effekter på lärandet (logg, v. 13). Hur helhetsbilden 
kan skapas språkligt, det vill säga vilka bindeord eller andra sam-
manhangsskapande språkliga realiseringar som skulle kunna vara 
relevanta i den här uppgiften lämnas också utanför.  

På en övergripande nivå kan genomförandet av aktiviteten be-
traktas som likartat i de två klasserna, men då elevernas texter ana-
lyseras framträder en viss skillnad i utfall, vilket skulle kunna här-
ledas till skilda förutsättningar, utöver det faktum att Lärare Ett 
plockar bort uppgift 1 för TE-klassen. Citaten från respektive lära-
res lektion är från vecka 13.  

De skilda förutsättningar som präglar elevernas genomförande 
av aktiviteten i de två klasserna rör dels de logistiska omständighe-
terna, och dels text- och skrivkulturen i respektive klass. Med det 



  117 

sistnämnda avses främst skrivandets och elevtexternas funktion i 
fysikundervisningen och det utrymme detta ges i undervisningen 
över tid. 

Lärare Ett uppfattar hos sina elever en viss trötthet och svårighet 
att fokusera på en ny aktivitet. En halvtimma återstår av en inten-
siv fredagsmorgon, som innehållit en del praktiska bestyr men 
framför allt en längre uppföljning av ett fysikprov (om energi och 
delar av avsnittet om rörelsemängd). Alla är inte nöjda med sitt re-
sultat. Han bekräftar elevernas känslor och motiverar den nya ak-
tiviteten genom att lyfta fram skrivandets betydelse för begreppsut-
veckling i fysik: 
 

Lärare Ett: Jag vet att ni suttit och kollat på detta, men vi måste 

försöka ställa om. Vi har ju gjort en del språkövningar och hu-

vudsyftet bakom våra språkövningar är ju att vi tror att om 

man tvingas sätta ord, antingen i skrift eller i tal, på sina tankar 

som har med fysik att göra så utvecklar man sin förståelse för 

det man diskuterar. Det är en teori, helt klart, men jag tror på 

den teorin, så det är anledningen till att vi har de övningar som 

vi har. (observationsanteckningar, v. 13) 

 

Den andra skillnaden i förutsättningar är TE-elevernas relativa ova-
na vid att skriva sammanhängande text som svar på uppgifter i fysi-
ken, då Lärare Ett haft övervägande muntligt orienterade aktiviteter. 
Han ger dem emellertid en idé om hur de kan formulera sin text:  

 
Lärare Ett: Då kan man ju skriva ner, så här skulle jag gjort om 

massan var ettusenetthundra, fast nu är den m, och så skulle jag 

gjort så här och så här. Är ni med? 

(observationsanteckningar, v. 13) 

 
Lärare Två påpekar inledningsvis för sina NA-elever aktivitetens 
dubbla syfte. Han refererar även till deras vana att skriva i fysiken 
och att det inbegriper att använda ett fackmässigt språk. Dessutom 
är avsikten att de tar hjälp av varandra, så att skrivandet blir kol-
laborativt.  

 
 



  118 

Lärare Två: Titta här nu. Det finns ett syfte både för er och för 

mig. Inga böcker, inga andra anteckningar, utan ni måste 

plocka det här nu själva och tillsammans. Det är för att det ska 

bli era ord då, inte citat från lektioner eller från boken. Korrek-

ta begrepp. Inte den och då, utan hastighet, rörelseenergi. Och 

sedan till mig, precis som förra gången ni skrev.  

(observationsanteckningar, v. 13) 

 

Elevernas texter har analyserats med begrepp inspirerade av SFG, 
enligt introduktionen i kapitel 3 (rubrik Analytisk bearbetning). 
Analysen gäller uppgift 2-texterna, och skälet till urvalet är att det 
är den uppgift där eleverna behandlar fysikbegreppen och därmed 
är mest relevant här. Det är även den uppgift som båda klasserna 
arbetar med. Metaperspektivet är det ideationella, och de centrala 
analysbegreppen rör lexikogrammatiska val av innehållsord och 
bindeord samt logiska betydelserelationer genom utvidgning 
(Holmberg & Karlsson 2006).  

Ett utmärkande drag i elevtexterna på lexikogrammatisk nivå är 
konsekvens i valet av tekniska fackord. Lärare Ett lyfter fram an-
visningen att använda korrekta begrepp, även om några sådana 
inte listats i instruktionerna så som exempelvis gjordes i uppgiften 
med begreppskartan.  

 
Lärare Ett: Där är en viktig punkt. I det slutgiltiga så står det: 

Ansträng er att använda korrekta begrepp. Och det är precis 

som i matten, vi säger multiplicera, addera, inte plussa och 

gångra. Samma sak här med energibegrepp, energiomvandling-

ar, arbete och så vidare. Ansträng er att använda korrekt be-

grepp. (observationsanteckningar, v. 13) 

 

De tekniska fackorden torde ses som en betydelsefull del av ett 
skolfysikspråk, och ord som skulle kunna motsvara ”plussa” och 
”gångra” förekommer inte i de här fysiktexterna (Fang 2004, 
Schleppegrell 2001). Det gör inte heller sådana formuleringar som 
de två fysiklärarna ibland generellt uttrycker frustration över så 
som den, dom, den där eller den grejen. Exempel på tekniska ord, 
dit även formler kan räknas, i elevtexterna från båda klasserna är 



  119 

följande (i formelcitatet är orden efter och före nedsänkta, W be-
tecknar energi, k står för kinetisk):  

 
kinetiska energin, massa, elastisk stöt, sker en omvandling, frik-

tionstalet, formeln, termisk energi, bestämma rörelsemängden, 

elastisk energi, energiomvandlingar, positiv riktning, 

∆𝑊𝑘  =  𝑊𝑘 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟  −  𝑊𝑘 𝑓ö𝑟𝑒 

 
Ett annat utmärkande drag är att sammanhanget och logiken i tex-
terna skapas av ett slags generisk fysikprogression eller fysikstrate-
gi för att beskriva hur något förhåller sig eller hur ett problem kan 
lösas. Beskrivingen utgår från pronomenet vi i allmän betydelse, 
vilket kombineras med olika verb för att i en grundläggande ord-
ning föreställa sig ett scenario, välja teoretiska begrepp som är re-
levanta i sammanhanget, etablera vad som redan är känt, identifie-
ra vad som saknas och som behöver tas reda på, bestämma vad 
som ska beräknas och till sist, hur detta kan göras och med vilka 
formler. Exempel på hur den här generiska progressionen uttrycks 
är hämtade från olika elevtexter: 

 
1. Vi börjar med att räkna ut … 

 

2. Vi vet att bilarna fastnar i varandra … 

 

3. Vi har massan … 

 

4. Om vi vet […] så kan vi räkna ut … 

 

5. Vi vet då att … 

 

6. När vi har gjort det har vi räknat ut den totala energin före 

och efter … 

 

7. Sen sätter vi in det i formeln. 

(elevtexter, rörelsemängd, v. 13) 

 

Progressionen som framträder här kan ses som temporal, och tids-
aspekten signaleras av börjar, då, när, har räknat och sen, men i 
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sammanhanget av en uppgift i fysik finns det större anledning att 
se sambanden som finala. Grunden för den bedömningen är avsik-
ten i handlandet, vilket innebär att det ena momentet leder till det 
andra i bemärkelsen att det bestämmer eller avgör vilket nästa 
moment kan eller ska vara. Om någon information saknas, exem-
pelvis fordonens massa, tvingas ett annat moment fram: att först ta 
reda på massan, för att kunna gå vidare till nästa.  

De finala relationerna ingår i det Veel (2005) benämner conse-
quential logico-semantic relations, och han påpekar att sådana lo-
giska relationer är typiska för mer abstrakta resonemang, medan 
temporala sekvenser tenderar att vara knutna till det konkreta här-
och-nu (Veel 2005:186). Detta betyder, enligt Jim Martin, att det 
avgörande inte är att ett moment tidsmässigt föregår ett annat, utan 
att momentet leder fram till eller bestämmer det följande momentet: 

 

[T]he connections between events are ’modulated’ in such a way 

that the event is seen as enabling or determining the other ra-

ther than simply preceding it. (Martin 1992:193) 

 

Analysen kan dock inte säga huruvida eleverna är medvetna om 
skillnaden mellan en temporal och final struktur och huruvida de 
ser händelseförloppet som konkret eller abstrakt eller om de ser 
båda nivåerna. 

Mitt analysresonemang om progressionen förlitar sig på viss 
kontextuell kunskap som byggts upp genom närvaro i undervis-
ningssammanhanget, vilket skiljer sig från en analys som exempel-
vis utgår från vissa i förväg utvalda signalord (Mercer m.fl. 
2004:367). En begränsning med att endast markera fynd av så kal-
lade indicator words i elevyttranden är att alternativa eller icke 
förväntade konstruktioner i texten förbigås, som i fallet med de fi-
nala relationerna i den här studiens fysiktexter. 

Även andra typer av bindeord används av eleverna för att mar-
kera exempelvis orsak, villkor, avsikt, utökning och resultat, grå-
markerade i citaten nedan. Citaten är utdrag ur olika elevtexter. 
 

1. Med hjälp av Δp kan vi även räkna ut I (impulsen). [Δp utlä-

ses delta p] 
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2. Beroende på vilken hastighet fordonen har så kan vi få reda 

på åt vilket håll fordonen drar åt efter krocken.  

 

3. Om vi säger att lastbilen har v1  och personbilen v2  […] Då vi 

kan [sic!] räkna ut hur stort energiförlust  

 

4. Eftersom man vet att rörelsemängden är lika stor förre [sic!] 
som efter kollisionen så kan man ta reda hastigheten efter kolli-

sionen.  

 

5. Eftersom att lastbilen och bilen hakar i varandra efter kolli-

sionen blir massan större, alltså kommer hastigheten att bli 

mindre. 

 

6. Resultatet av kollisionen beror på massan på föremålen och 

beroende på vilken hastigheten [sic!] dom har.  

(elevtexter, rörelsemängd, v13) 

 
Ett tredje utmärkande drag i elevtexterna vad gäller sammanhang 
och logik är att texterna från de två klasserna skiljer sig åt på 
gruppnivå. Anledningen till att jag undersökte detta närmare var 
Lärare Ett:s kommentar vid ett informellt samtal efter en lektion 
om att texterna för honom var ofullständiga och halvfärdiga:  

 
Lärare Ett: Det inte är så mycket som är helt fel, utan det är 

mer att det är ofullständigt. Det saknas viktig information, och 

det är lite halvfärdigt. (logg, v. 16) 

 
Nedanstående elevtext är enligt Lärare Ett ett sådant exempel, men 
det är representativt för texterna från den här aktiviteten vad gäller 
Lärare Ett:s intryck av ofullständighet. Citatet utgör det här elev-
parets hela text, och i den nämns att en beräkning ska göras och 
att den görs först och att det vid kollisionen sker en energiomvand-
ling.  

 
Text1 

Först ska vi räkna ut kinetiskenergi [sic!]där vi tar massan mul-

tiplicerat med hastigheten i kvadrat dividerat med två. Vid kol-
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litionen [sic!] sker en omvandling mellan kinetisk och termisk 

energin. (elevtexter, rörelsemängd, v. 13) 

 
I sin läsning eller bedömning av elevernas texter utgår Lärare Ett 
från att följande information borde finnas med: flera beräkningar 
(av total rörelseenergi, total rörelsemängd, energi som omvandlas), 
tidsspecificerad information (före, efter, under) samt ett antal be-
grepp (rörelseenergi, rörelsemängd, energi, termisk energi). 

 
Beräkna bilarnas totala rörelseenergi före krocken och deras to-

tala rörelsemängd före krocken. 

Beräkna bilarnas totala rörelseenergi efter krocken. 

Beräkna hur mycket energi som omvandlats till termisk energi 

under krocken. (logg, v. 51, året efter aktiviteten genomfördes) 

 
Enligt Lärare Ett stämmer det som eleverna skrivit i text 1 ovan att 
den kinetiska energin ska beräknas och att det vid kollisionen sker 
en omvandling till termisk energi. Det är däremot långt ifrån allt 
som enligt honom ska ingå i redogörelsen för att beskrivningen ska 
vara fysikaliskt korrekt, och innehållsluckorna gör att han upple-
ver texterna som ofullständiga och halvfärdiga. 

Det finns således en skillnad mellan vad Lärare Ett förväntar sig 
ska finnas i texterna och vad eleverna skriver, och Lärare Ett:s lä-
sarintryck av luckor i texterna skulle kunna uppkomma av något 
som påverkar koherensen eller kohesionen (Hellspong & Ledin 
1997:80-81). Sådana texter är inte tillräckligt sammanhängande 
och logiska, vilket av en läsare alltså kan upplevas som otydlighet, 
det vill säga det är inte tillräckligt klart vad som menas. I elevtex-
terna uppkommer sådan otydlighet dels av att det som efterfrågas 
inte alltid återfinns i svaret, dels av att information står isolerat ge-
nom att sammanhangsskapande formuleringar saknas. Exempel på 
sådan otydlighet är text 2 nedan som i sin helhet utgörs av text och 
formler: 

 
Text 2 

Vi kallar lastbilens rörelsemängd för p1, massa för m1 och has-

tighet för v1 

Vi kallar personbilen rörelsemängd för p2, massa för m2 och 
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hastighet för v2 

p1 = m1 * v1 

p2 = m2 * v2 

pföre = p1 + p2 

pföre = pefter 

pefter = (m1 +m2) * vefter 

vefter = pefter/(m1 + m2) (elevtexter, rörelsemängd, v. 13) 

 
De två inledande meningarna anger vad beteckningarna står för, 
medan den mesta informationen och alla samband och samman-
hang är inkapslade i de matematiska uttrycken. Formeln kan ses 
som att strävan efter kompakthet och precision drivits så långt att 
den resulterat i att alla språkliga realiseringar för samband ersatts 
av matematiska symboler. Frågan är på vilket sätt en sådan text 
uppfyller aktivitetens syfte att eleven ska skapa sig en helhetsbild 
av det viktigaste innehållet i kapitlet och att läraren ska få en bild 
av elevernas lärande och kunna bedöma vari deras kunskap består. 

En annan liknande text men som något mer anpassats till in-
struktionen att skriva med ord är text 3 nedan. Anpassningen ut-
görs av en uppräkning av ett slags nyckelord i kombination med 
matematiska symboler. Läsaren får således viss information, men 
hur den hänger ihop och vad den tillför sammanhanget anges inte, 
vilket av läsaren kan upplevas som otydlighet: det är inte tillräck-
ligt klart vad skribenten menar. Även detta citat är dessa två ele-
vers hela text. 

 
Text 3 

rörelse mängd [sic!] före- Lastbil P=m*V, bil P=m*V. 

Rörelse efter= samma, ny massa lastbil+bil, ny hastighet P/m. 

(elevtexter, rörelsemängd, v. 13) 

 
Även en längre text (text 4) utan formler kan vara osammanhäng-
ande, som i nedanstående exempel, också den återgiven i sin helhet. 
Trots att två beräkningar som måste göras anges, brister textens lo-
gik beroende av att relationen mellan beräkning av kinetisk energi 
och de energiomvandlingar som efterfrågas i uppgiften inte uttrycks. 
Hur impulsen som beräknas passar in verbaliseras inte heller.  
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Text 4 

Vi måste beräkna kinetiska energin på båda fordonen. Beroende 

på vilken hastighet fordonen har så kan vi få reda på åt vilket 

håll fordonen drar åt efter krocken. 

Beräkna rörelsemängden före och efter på båda fordonen så att 

vi sedan får reda på impulsen som sker vid kollisionen. 

(elevtexter, rörelsemängd, v. 13) 

 

Otydligheten i text 4 ovan kan beskrivas som att satser står bred-
vid varandra, men hur de hänger ihop skrivs inte ut. Två fria satser 
innebär låg grad av beroende eller fullständigt oberoende av var-
andra, och en sådan beroendegrad kräver att de två satsernas rela-
tion, om det finns någon, måste hämtas från andra markörer i sat-
serna eller i den omgivande texten (Karlsson 2011:34-35). Att bin-
deord och andra sammanhangsskapande språkliga realiseringar 
utelämnas får till följd att den kunskap som utvecklas framstår 
som mer orienterad mot isolerade begrepp och fakta eller informa-
tion, ett förhållande som diskuterades i inledningen av kapitel 2 
(Seah m fl 2010). En mer fragmentiserad kunskap skulle dessutom 
gå stick i stäv mot aktivitetens mål att eleven ska få en helhetsbild 
av innehållet i kapitlet. 

En text som däremot skulle kunna ses som koherent återges nedan 
i sin helhet (text 5), och i den skapas sammanhang och logik på två 
sätt. Det ena är genom textens struktur, vilken utgörs av samma typ 
av finala relationer (konnektivbindningar) som redogjorts för tidiga-
re, alltså att den ordning som uttrycks rör avsikt och att ett moment 
bestämmer nästa moment. Detta är även ett sätt att utvidga innehål-
let genom specificering av villkor och tillägg. Bindeorden som anger 
strukturen på detta sätt är understrukna i citatet nedan.  

Det andra som skapar logik i den här texten är de referenter som 
läsaren kan följa: bensinen, kemisk energi, kinetisk energi, termisk 
energi, rörelseenergi, rörelseenergi, 0, all energi, termisk, totala 
energi. Viss tydlighet uppkommer även av att ord för det som efter-
frågas används, gråmarkerade nedan: omvandlas, övergå till, räkna 
ut, summan. 
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Text 5 

Den kemiska energin i bensinen omvandlas till kinetisk energi. 

När de krockar omvandlas lite till termisk energi. Om vi vet 

massan och hastigheten för båda bilarna så kan vi räkna ut rö-

relseenergin. Med mv^2/2. Båda fordonen kommer att åka i den 

riktningen lastbilen körde. Sen kommer rörelseenergin att över-

gå till 0 och all energi kommer vara termisk. Den kommer vara 

summan av båda bilarnas totala energi från början.  

(elevtexter, rörelsemängd, v13) 

 
Trots dessa språkliga drag menar Lärare Ett vid samma samtal som 
refererats till tidigare att inte heller denna text för honom är sam-
manhängande och logisk utifrån uppgiften. Detta innebär att det 
kan finnas skillnader mellan vad som kan se koherent ut och vad 
som från ett fysikperspektiv är sammanhängande och logiskt. Dis-
krepansen identifierar en särskild svårighet i skrivandet inom ra-
men för undervisningen: det krävs mer av eleverna än att få med 
korrekta begrepp och att på ytan formulera sig med den generiska 
fysikspråksprogressionen som läraren och läroboken använder.  

Orsaken till det Lärare Ett kallar halvfärdiga och ofullständiga 
texter är oklar för honom. Hans reflektion till mig efter det att han 
på en lektion följt upp texterna rör skillnader mellan hans och ele-
vernas uppfattning om vad som utgör ett textideal i sammanhang-
et. En annan orsak som han nämner har att göra med texters och 
skrivandets funktion i lärandet, både som en väg till kunskap och 
som det kunskapsmål man når fram till i skrivandet. Han säger: 

 

Jag vet inte om det beror på att de tycker att det är onödig in-

formation att skriva ner eller om de faktiskt inte kan skriva ner 

det, att de alltså inte kan fysiken. (logg, v. 16) 

 

En förklaring till de här texternas bristande sammanhang och logik 
som Lärare Ett för fram är att det som saknas antingen finns någon 
annanstans än just i texten eller att det inte finns hos eleven över 
huvud taget, det han kallar att de alltså inte kan fysiken (logg, v. 
16). Exempel på möjlig annan lokalisering av kunskapen är i ele-
vernas muntliga resonemang som ligger till grund för deras texter 
eller inuti respektive elevs huvud. Frågan om kunskapens lokalise-
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ring kan knytas till skrivandets funktion: antingen att skriva satel-
littexter som understöder muntlig interaktion som är det medie-
rande redskapet på vägen mot kunskapsmålet eller att skriva egen-
texter som sammanhängande och logiskt redovisar kunskapsmålet 
som man kommit fram till. Dessa två textbegrepp introducerades i 
kapitel 3 (Larsson 1984, Melander & Josephson 2003).  

Mot bakgrund av elevernas vana att skriva i fysiken och vilken 
funktion detta skrivande getts hittills i TE-klassen kan de här tex-
terna om rörelseenergi och rörelsemängd ses som satellittexter. 
Skrivandet har vid flera tillfällen varit att föra anteckningar då de 
arbetat med uppgifter i mindre grupper, och detta sammanfaller 
med Lärare Ett:s instruktioner även vid den här aktiviteten. Innan 
eleverna sätter igång säger han: 

 
Lärare Ett: Ni skriver ner anteckningar medan ni diskuterar, 

precis som vanligt. När ni är färdiga vill jag att ni ska skriva ett 

dokument som ni skickar till mig.  

(observationsanteckningar, v. 13) 

 

Här tydliggör han att anteckningar förs under tiden som man dis-
kuterar och att de sedan ligger till grund för en text, det vill säga 
anteckningarna är inte detsamma som den färdiga texten. 

Satellittexter är starkt knutna till sammanhanget och verksamhe-
ten som de ingår i. Denna nära koppling till situationen får som 
konsekvens att endast färre och kortare satser realiseras språkligt, 
det vill säga ingår explicit i texten medan resten förutsätts finns i 
sammanhanget (Larsson 1984:53). Fördelningen mellan vad som 
ingår i texten och vad som lämnas kvar i sammanhanget och verk-
samheten är anledningen till att en sådan text framstår som frag-
mentarisk med lösryckta satser, det vill säga icke koherent och lo-
gisk när den läses av någon utanför det omdelbara sammanhanget. 
Begreppen satellittext och egentext härrör från Larssons resone-
mang om talande och skrivande, och Lagerholm ser den relationen 
som ett ömsesidigt beroende (Larsson 1984:53, Lagerholm 
2013:90). Mot den bakgrunden skulle anteckningar förda under 
tiden som man samtalar sig fram till vilka beräkningar som behö-
ver göras i uppgiften kunna betraktas som just en satellittext. 
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Begreppen egentext och satellittext rör funktion, vilket har att 
göra med var i ett verksamhetsförlopp texten befinner sig. Är det 
mitt i processen som skapar lärandet eller är det mot slutet där 
kunskapen ska färdigställas, samlas ihop och redovisas? Per Lager-
holm förklarar skillnaden: 
 

En egentext är en text som är självständig gentemot en muntlig 

kontext, medan en satellittext är avsedd att användas och utgö-

ra ett stöd i en sådan. En satellittext är mer muntligt utformad. 

(Lagerholm 2013:19) 

 

Lagerholms jämförelse kan förstås som att satellittexter fungerar 
som redskap för att reda ut och skapa klarhet, medan egentexter är 
sådana texter där klarheten samlas ihop och redovisas som den 
kunskap man kommit fram till. I de två klasserna får således tex-
terna och skrivandet olika funktion, och detta kan förklara skill-
naderna mellan dem. Att det förhåller sig så kan även ses i att upp-
giften som implicit efterfrågade en egentext var utformad av Lärare 
Två, som är den av de två fysiklärarna som i sina språkinriktade 
aktiviteter betonat just skrivandet. 

Uppfyller satellittexterna den här aktivitetens syfte? Nej, det gör 
de förmodligen inte, för aktiviteten omfattar inte något tillfälle att 
muntligt redovisa den kunskap som skrivandet eventuellt skapat 
hos eleverna och som skulle kunna vara lokaliserad i deras samtal. 
Därmed får läraren inte tillräcklig insyn i deras lärande, vilket var 
det ena av aktivitetens två syften. Det andra syftet var att eleverna 
skulle skapa [sig] en helhetsbild av det viktigaste innehållet i kapit-
let, och utifrån texterna har detta troligtvis inte uppnåtts. 
 
Uppföljning av aktiviteten Rörelsemängd. Kollisioner 
Båda lärarna ägnar en hel lektion, mer än en timma, åt att följa 
upp skrivuppgiften om rörelsemängd/rörelseenergi, som genomför-
des tre veckor tidigare. Fördröjningen beror på påsklov och en pro-
jektvecka. Båda har läst sina elevers texter, och utifrån det som 
eleverna skrivit om rörelsemängd, rörelseenergi och kollisioner har 
båda men var och en för sig förberett uppföljningen. Denna upp-
följning utgör alltså aktivitetens formativa funktion i undervis-
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ningsförloppet. På en mer övergripande nivå är de två lärarnas 
uppföljning likartad: 

 
• Båda har i elevtexterna identifierat ett behov av att ånyo reda 

ut teorin om vad som sker energimässigt vid kollisioner eller 
stötar och hur detta kan beräknas.  

• Båda väljer att vid den nya genomgången utgå från ett demon-
strationsexperiment med Newtons vagga (se figur 6 längre fram) 

• Båda ger eleverna tid att beskriva vad de sett i experimentet 
utifrån de teoretiska begreppen, det vill säga båda ger dem tid 
att formulera sig om fysikstoffet och som redskap för detta har 
eleverna de teoretiska begreppen och experimentet 

• Båda ber eleverna att skriva ner sin beskrivning 
• Båda för ett interaktivt och dialogiskt helklassamtal utifrån 

experimentet och elevernas beskrivning 
• Båda talar om för eleverna att dagens lektionsaktiviteter är en 

respons på deras texter från före påsklovet och att aktiviteter-
na uppfyller skrivuppgiftens formativa syfte. Båda anger även 
på vilket sätt respektive aktivitet knyter an till vad som efter-
frågades i den skrivuppgiften 

 
Sett på klassrumsnivå, det vill säga respektive lärare och elevgrupp 
för sig, är aktiviteterna emellertid olika i några avseenden. En skill-
nad i lärarnas förberedelse är att Lärare Två och jag vid ett extra 
planeringsmöte diskuterat elevernas texter och hur dessa kan följas 
upp (logg, v. 15). Då föreslår jag bland annat att han skriver en egen 
text till uppgiften som kan fungera som utgångspunkt vid uppfölj-
ningen av elevernas texter. Citaten i följande avsnitt som rör båda 
lärarnas undervisning utgår från lektionsobservationer vecka 16.  

Lärare Ett inleder med att tillsammans med TE-klassen reda ut 
teorin kring rörelsemängd och rörelseenergi, och han strukturerar 
den i en tabell, se figur 5 nedan.  
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Figur 5. Relationen mellan rörelsemängd och rörelseenergi vid oli-
ka typer av stötar (v. 16, foto: eget) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Därefter gör han två korta demonstrationsexperiment med New-
tons vagga, se figur 6 nedan, och eleverna ska tillsammans med den 
de sitter bredvid med ord beskriva vad som sker och förklara detta 
med de teoretiska begreppen.  

 
Figur 6. Newtons vagga (foto: eget; bilden är en illustration) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huruvida de ska utveckla ett jämförande resonemang och ange vad 
som ger upphov till skillnaden mellan den första och andra kolli-
sionen, lämnas implicit. De instrueras att skriva förklaringen, inte 
bara samtala sig fram till den. 

 
Lärare Ett: Först två kulor. De är identiska och sedan två olika 

kulor där den ena har häftmassa. Vad händer och varför? För-
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klara. Skriv ner förklaringar där det här ingår, de här orden, 

elastisk stöt, rörelsemängd, rörelseenergi. Vad hände i första 

experimentet? Varför får vi det resultatet? Andra experimentet. 

De smackar ihop. Med de här orden i beskrivningen, vad hände 

och varför? (observationsanteckningar, v. 16) 

 

Efter knappa tio minuter förs elevparens samtal samman till ett lä-
rarlett helklassamtal, som kan ses som både interaktivt och dialo-
giskt, och tabellen som ritades på tavlan vid lektionens inledning 
används. Lärare Ett uppmanar flera gånger till noggranna formule-
ringar med korrekta begrepp, men han påpekar inte att de texter 
de nyss skrivit i par skulle kunna hjälpa dem att delta i helklassam-
talet. Till sist besvarar Lärare Ett de frågor eleverna ställt i skriv-
uppgiften före lovet (uppgift 2) och bemöter deras kommentarer 
om undervisningen (uppgift 3). De texter som eleverna skrev och 
skickade in tre veckor tidigare utgör underlag för Lärare Ett:s val 
av lektionsaktiviteter, och därigenom fick aktiviteten en formativ 
funktion. Däremot diskuteras inte texterna specifikt, varken språk-
ligt eller på annat sätt. 

Även Lärare Två för ett interaktivt och dialogiskt helklassamtal 
om kulornas kollisioner i Newtons vagga, se figur 6 ovan, men ut-
gångspunkten för NA-eleverna är att var och en för sig får skriva 
ner vad de sett i experimentet och försöka sig på en förklaring av 
det. Skrivandet poängteras: instruktionen står med stor stil på tav-
lan. Därefter, under helklassamtalet som följer på elevernas skri-
vande, växer en annan text fram på tavlan, och den författas av 
Lärare Två, se citatet nedan som är hans taveltext i sin helhet.  

 
1) Två stålkulor släpps från samma höjd och får träffa varandra 

(Newtons vagga). Rörelseenergin minskar vid varje stöt, dock 

inte särskilt mycket. 

2) Som 1), men en av kulorna har fästmassa fastsatt i rörelse-

riktningen. All rörelseenergi omvandlas till andra energiformer 

(värme) vid första kollisionen. 

Rörelsemängden är lika stor efter som före kollisionen (alltid). 

(observationsanteckningar, v. 16) 
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För att belysa en av de texttyper som återkommande ingår i under-
visningssammanhanget för NA-klassen, inte bara i avsnittet om rö-
relsemängd utan i alla avsnitt i Lärare Två:s undervisning, och som 
därför kan antas utgöra en förebild för elevernas skrivande kom-
menteras Lärare Två:s taveltext här, se citatet ovan.  

De två satskomplexen i punkt 1 fungerar var och en för sig och 
de är jämbördiga, vilket innebär en låg grad av beroende. Den lo-
giska relation som emellertid finns mellan dem är av slaget resultat 
eller konsekvens: som ett resultat/som en konsekvens av kollisionen 
minskar rörelseenergin. Denna relation är dock språkligt implicit, 
det vill säga den måste fyllas i av läsaren.  

Ett annat sätt som relationen mellan satskomplexen kan tydlig-
göras är hur informationsflödet är ordnat. I lärarens förebildstext 
på tavlan är informationsflödet oväntat, vilket får som konsekvens 
att läsningen blir mer krävande. Den icke förväntade ordningen 
uppkommer genom att vid varje stöt placerats i det andra kom-
plexets rhema, medan satsens mest betydelsetunga komponent rö-
relseenergin flyttats fram till temaposition (Holmberg & Karlsson 
2006:kap. 6). Per Holmberg & Anna-Malin Karlsson menar att i 
påståendesatser hör en sådan tung komponent vanligtvis hemma i 
rhemat, medan temat ”är utgångspunkten för ett yttrande”, det 
som ibland kallas för känd information (Holmberg & Karlsson 
2006:144). Den kända informationen i det andra satskomplexet är 
stöt, vilket etablerats i det föregående satskomplexet, där två kulor 
träffar varandra. Det är alltså både inom ett satskomplex och mel-
lan satskomplex som tema-rhema-ordningen spelar roll för infor-
mationsflödet. Inom satskomplexet är den omvända ordningen 
icke förväntad, det vill säga det bryter mot vad som är typiskt. På 
en högre nivå mellan satskomplexen får den omvända ordningen 
konsekvensen att temats sammanbindande funktion blir svagare. 
Denna svagare bindning förklarar den något försämrade logiken i 
texten – att informationsflödet bryts (Holmberg & Karlsson 
2006:159). 

I sitt sammanhang fungerar kanske lärarens text på tavlan för 
eleverna, och valet att göra rörelseenergi till tema följer troligtvis 
principen ”det viktigaste ska stå först”, vilket kan ses som ett pe-
dagogiskt motiv. Det icke förväntade informationsflödet skulle 
även kunna vara fysikämnestypiskt, vilket i så fall legitimerar ord-
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ningen i texten. Resonemanget ovan visar emellertid på komplexi-
teten även i korta och till synes enkla och tydliga texter. Därjämte 
visar det på andra alternativ för hur ett komplicerat teoretiskt re-
sonemang i fysik skulle kunna göras mer språkligt tillgängligt ge-
nom kongruens eller genom den förväntade ordningen i textflödet. 

Efter genomgången ackompanjerad av den skriftliga dokumenta-
tionen på tavlan övergår Lärare Två till de texter eleverna skickade 
in före lovet, och han ber dem plocka fram dem i sina datorer. Han 
säger: Läs era texter och svara på den här frågan, och pekar på tav-
lan där det står Förstår du vad du skrivit? (observationsanteck-
ningar, v. 16). Att förstå sin egen text är ett kriterium för en satel-
littext, medan en egentext även måste kunna förstås av någon an-
nan utanför det omedelbara sammanhanget. Eftersom eleverna lä-
ser sina texter tre veckor efter det att de skrev dem och de inte 
längre är i den omedelbara skrivsituationen, skulle man möjligtvis 
kunna se dem som delvis utanför sammanhanget. Det tar en stund 
för eleverna att läsa och bedöma. De pratar i mun på varandra, 
stojar och skrattar, och utfallet är att de flesta är nöjda med sin 
text, det vill säga de tycker att de förstår vad de själva skrivit. Fler-
talet ger sig själva ett ok, se figur 7 nedan. Omdömet plusplus är 
ett skämtsamt tillägg av en av eleverna.  

 
Figur 7. NA-elevernas bedömning av sina egna texter om rörelse-
mängd/rörelseenergi (foto: eget; observationsanteckningar, v. 16) 
 

Lärare Två fortsätter: Nu har jag skrivit en text som ni kan titta 
på, se citat nedan (observationsanteckningar, v. 16). Texten proji-
ceras på tavlan och eleverna läser och kommenterar den sinsemel-
lan. Ljudnivån ökar. 
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Lärare Två:s text 

Totala rörelsemängden före kollisionen beräknas med givna 

värden på massor och hastigheter. 

Bilarna hakar i varandra vid kollisionen och båda bilarna har 

därför samma hastighet efter kollisionen.  

Vi vet att totala rörelsemängden är bevarad. Så genom att sätta 

rörelsemängden före, lika med rörelsemängden efter kollisionen, 

kan bilarnas gemensamma hastighet efter kollisionen beräknas. 

Eftersom vi nu vet värdena på massorna och alla hastigheter, 

kan vi beräkna totala rörelseenergin både före och efter kolli-

sionen. Skillnaden mellan dessa båda rörelseenergier ger däref-

ter hur mycket av den ursprungliga rörelseenergin som omvand-

lats till andra energiformer (värme, deformation).  

(Undervisningsdokument, Lärare Två, termin 2) 

 

Strukturen i Lärare Två:s text följer den generiska fysikprogression 
som nämndes i tidigare avsnitt om elevernas texter, och relationer-
na kan ses som finala snarare än temporala. Gråskuggan i citatet 
visar hur textstrukturen markeras språkligt, vilket samtidigt inne-
bär att annat som bidrar till strukturen lämnats språkligt implicit. 
Exempel på det är de två första meningarna, men deras placering 
först i texten skulle kunna ses som tillräcklig indikation på att de 
bidrar med kunskap som är en förutsättning för det resonemang 
som sedan följer.  

Efter en stund kommenterar Lärare Två förebildstexten: 
 

Om jag ska peka ut de viktiga sakerna när man ska göra sådant 

här, så är det det här. (observationsanteckningar, v. 16) 

 

I rött på tavlan listar Lärare Två tre kriterier: korrekta begrepp an-
vända på rätt sätt, tydligt och logisk följd, och i citatet nedan ut-
vecklar han instruktionen, dock utan att koppla sin förklaring till 
konkreta språkliga realiseringar i taveltexten. Enligt Lärare Två in-
nebär korrekta begrepp (gråmarkerat nedan), dels att välja rätt 
ord, i bemärkelsen den fackspråkligt korrekta tekniska benämning-
en, och underförstått är att detta är i kontrast till en mer vardags-
språklig lexikogrammatik; dels att vara noggrann med distinktio-
ner mellan begrepp, så att ett begrepp inte får omfatta mer än vad 
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det egentligen gör. Med detta menas att undvika ett slags felaktig 
generalisering eller sammanblandning, som om det inte spelade så 
stor roll vilket av två begrepp som används och som om de kanske 
skapar samma betydelse därför att de låter lika. Exempel på två 
sådana begrepp från skrivuppgiften om fordonskollisionen är rö-
relseenergi och rörelsemängd. 

 
Här är det, som jag ser det, alla de här tre uppfyllda. Det är i 

princip skrivet på ett sådant sätt så att om vi hade en uppgift, 

ett problem, och vi inte kunde lösa det, så skulle vi kunna följa 

den här texten och lösa det. Och korrekta begrepp, ja det är ju 

att man håller reda på att det heter rörelsemängd och inte rörel-

seenergi. Jag använder det på rätt sätt, rörelsemängd före, rörel-

semängd efter. Jag uttrycker det på ett korrekt språk. Det är 

tydligt. Även om det är rätt långt så är det tydligt. Steg för steg, 

logiskt. (observationsanteckningar, v. 16) 

 
Tydlighet, som är andra kriteriet på Lärare Två:s lista, anges som 
ett steg-för-steg-förfarande, vilket i hans förklaring likställs med 
kriterium tre: att texten ordnas enligt en logisk princip. Lärare Två 
menar att tydligheten och logiskheten dessutom avser att bidra till 
att textens omfång begränsas. Det som emellertid inte nämns är 
hur dessa tre fysiktextideal skapas språkligt, det vill säga vilka lex-
ikogrammatiska val som kan göras, för att skapa den fysikbetydel-
se som man vill ska framkomma i texten. Inte heller nämns vad 
som utmärker ett korrekt fysikspråk utöver själva begreppen eller 
vilken den logiska principen är som styr ordningen i texten. Lärare 
Två noterar att han i sin text brutit mot ett underförstått korthets- 
och kompressionsideal, men han menar att det kan uppvägas av 
tydligheten och logiskheten, se citatet ovan. 

Anledningar till att de språkliga medel med vilka textidealet kan 
uppnås inte diskuteras i uppföljningen kan vara flera. En är troligtvis 
att skrivuppgiften och textdiskussionen där textidealet introduceras 
är i sig redan ett stort steg i förhållande till vad Lärare Två gjort ti-
digare i sin fysikundervisning, med andra ord ”det räcker just nu”. 
En annan anledning, som bygger på den första, skulle kunna vara att 
tiden inte heller tillåter mer. En tredje anledning är att de språkliga 
medlen, exempelvis lexikogrammatiska val för textbindning, är 
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mindre välbekanta för fysikläraren på ett mer medvetet plan, alltså 
som metakunskap. Därmed är det mer obekant och ovant hur dessa 
språkliga möjligheter kan diskuteras med eleverna, vilket kan jämfö-
ras med lärarens kunskap om och vana vid att diskutera hur betydel-
se i fysik skapas med matematiska symboler (formler) och grafiska 
representationer (exempelvis grafer). 

Avslutningsvis, huruvida förebildstexten ska ses som en egentext 
eller satellittext är inte enkelt att avgöra. Björn Melander och Olle 
Josephson menar att det inte endast eller främst är en fråga om 
skriftspråkliga respektive talspråkliga drag, utan om funktion. 

 
Distinktionen är naturligtvis inte självklar. Det är fråga om en 

gradskillnad, inte en artskillnad. Varje text måste på något sätt 

placeras i ett sammanhang för att bli begriplig, liksom varje text 

innehåller element som går att förstå utan specifik kontext. Yt-

terst är alla texter mer eller mindre satellittexter […] Vidare är 

textens egenskap som egentext eller satellittext inte för evigt gi-

ven. (Melander & Josephson 2003:249-250) 

 
Om någon som känner till ämnet men inte den specifika undervis-
ningssituationen kan läsa lärare Två:s förebildstext, så skulle den 
betraktas som en egentext. För eleverna kan den dock betraktas 
som en satellittext, om man ser till att de ingick i undervisnings-
sammanhanget vari den kom till och att de hämtar stöd i situatio-
nen för att förstå den. Å andra sidan kan den ses som en egentext 
då eleverna troligtvis kan läsa den vid ett senare tillfälle, det vill 
säga de kan utnyttja texten exempelvis när de jobbar med fysikäm-
net hemma. Hur eleverna läser texten eller kan läsa den kan således 
avgöra vilken sorts text det ska anses vara i sammanhanget. Även 
det omvända förhållandet skulle emellertid kunna gälla: att textens 
syfte bestämmer om den ska utformas på sådant sätt att den kan 
fungera mer självständigt eller om den ska/kan göras mer kontex-
tuellt bunden. Lärarens avsikt att genom elevernas texter få inblick 
i deras lärande om energiomvandlingar vid kollisioner skulle emel-
lertid ge fog för att låta dem skriva egentexter.  

Som avslutning av uppföljningen av elevernas skrivande återkny-
ter Lärare Två till aktivitetens syfte och huruvida det uppfyllts. 
Dessutom utvecklar han för eleverna sin uppfattning om skrivan-
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dets funktion i deras lärande av fysik och kopplar ihop skrivande 
och tänkande, se citat nedan. Tänkande kräver redskap och sam-
manhang och det innebär någon form av bearbetande av fysikstof-
fet, det vill säga tänkande sker inte av sig självt och det sker inte i 
ett tomrum, menar han. Här bemöts alltså det som han och Lärare 
Ett nämner lite då och då som en allmän frustration i fysikunder-
visningen – lärarens svårighet att få eleverna att aktivt delta och 
engagera sig i fysikstoffet, vilket de i designprocessens inledning 
termin 1 kallade kritiskt tänkande. Den sortens förhållningssätt 
hade de då en förhoppning om att interventionen skulle kunna 
skapa förutsättningar för. 

 
Lärare Två: Syftet med skrivövningen, det kanske ni kommer 

ihåg, det stod ju. Nummer ett. Att jag skulle få en liten bild av 

hur det gått med innehållet i kapitlet. Och det fick jag, vilket i 

sin tur ledde till det här experimentet som i sin tur ledde till att 

vi redde ut de här begreppen. Och det andra var att ni skulle 

tvingas tänka. Och det gör man. Man tvingas tänka om man 

måste skriva. Det räcker inte att det finns här inne. Och det 

märker ni ju själva när ni ska redovisa någonting när vi håller 

på att lösa ett problem på tavlan eller när vi gör ett experiment. 

Berätta vad som händer. Tusch, så blir det så, fast man har det 

här inne helt korrekt. Då måste man bearbeta det. Tvingas skri-

va, tänka. (observationsanteckningar, v. 16) 

 

Sammantaget är uppföljningen av aktiviteten Rörelsemängd. Kolli-
sioner formativ, både för läraren och för eleverna. Utan tillgång till 
elevernas kunskaper om rörelsemängd genom vad de skrivit i sina 
texter och vad de sagt i helklassamtalet hade lärarna fått gå efter 
en mer allmän och erfarenhetsgrundad bedömning för att kunna gå 
vidare i planering av fortsatt undervisning. Precisionen eller över-
ensstämmelsen i mötet mellan eleven, fysikstoffet och läraren hade 
då sannolikt varit mindre. I uppföljningen som respektive lärare 
gör integreras språkinriktningen och fysikens mål avseende elever-
nas lärande, det vill säga de två samverkar och går in i varandra. 
På så sätt skapas förutsättningar för att den språkinriktade aktivi-
teten, elevernas skrivande och samtalande, kompletterar och för-
stärker typaktiviteten i fysiken. Den språkinriktade aktiviteten le-
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der dessutom vidare till två andra typaktiviteter, experimentet med 
Newtons vagga och en teorigenomgång.  

 
Konklusioner 
Designprocessen termin 2 då avsnittet om rörelsemängd behandlas 
präglas av en utveckling av olika aspekter av de språkinriktade ak-
tiviteterna, både i utformning och genomförande, vilket föranleder 
även en kvantitativ utveckling. Aktiviteterna är målinriktade på så 
sätt att vad eleverna ska göra anges specifikt och konkret, exem-
pelvis att formulera en slutsats om begreppet rörelsemängd eller att 
beskriva och tolka ett diagram som rör begreppen rörelsemängd 
och impuls. Både längre och kortare aktiviteter förekommer, och 
en del är muntliga medan andra är skriftliga. Elevernas skrivande 
sker ibland kollaborativt. De två fysiklärarna gör delvis samma 
övningar, men Lärare Ett tenderar att bygga aktiviteter mer på 
samtalande medan Lärare Två bygger mer på skrivande, och denna 
profilering får återverkningar på den funktion som skrivandet får i 
elevernas arbete med fysiken i termer av egentext och satellittext. I 
lärargruppen förs en längre diskussion om fördelningen mellan tid 
för lärarens genomgång och utrymme för elevernas språkliga delta-
gande. 

 
Språkinriktningen under termin 2 och avsnittet om rörelsemängd  

 
• utgår från förhållanden som observerats i undervisningen och 

som lärarna ser behöver förändras 
• fokuseras mot slutet av avsnittet med avsikt att ge eleverna till-

fälle att skapa sig en helhetsbild och föra samman begreppen i 
en syntes  

• ställer krav på eleverna att skriva egentexter 
• får en formativ funktion, det vill säga den bidrar med informa-

tion som har betydelse för hur undervisningen utformas fram-
över 
 

För fysiklärarna innebär interventionen under termin 2 och avsnit-
tet om rörelsemängd att de 
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• bemöter en allmän kritik mot en del fysikundervisning genom 
att infoga fler tillfällen för sina elever att samtala och/eller 
skriva för att arbeta med fysiken än vad de själva menar att de 
gjort tidigare 

• utformar mer omfattande aktiviteter som kräver uppföljning 
och återkoppling till eleverna, exempelvis om vad som fram-
kommer i deras texter 

• iscensätter aktiviteter som de tidigare i sin undervisning inte 
använt eller inte använt på ett medvetet språkinriktat sätt 

• får i elevernas samtalande och skrivande information om vad i 
fysiken det finns anledning att arbeta vidare med  

• ställs inför situationer i undervisningen där de behöver viss 
metaspråklig och språkdidaktisk kompetens som de ännu inte 
till fullo har, företrädesvis i samband med elevernas skrivande 

• motiverar de språkinriktade aktiviteterna för eleverna från ett 
teoretiskt perspektiv 

 
För mig som språkdidaktisk handledare innebär interventionen 
under termin 2 och avsnittet om rörelsemängd att jag 

 
• ifrågasätter fördelningen av utrymme för språkligt deltagande 

mellan läraren och eleverna generellt i fysikundervisningen  
• för in diskussionen på betydelsen av att se de språkinriktade 

aktiviteterna i relation till fysikundervisningens typaktiviteter 
mer generellt  

• föreslår mer ingående och konkret språklig stöttning vid ele-
vernas skrivande och ger förslag på hur det kan göras 

• observerar lärarnas genomförande av de språkinriktade aktivite-
terna i klassrummet med avsikt att kunna bidra till uppföljningen 
 

För eleverna innebär interventionen under termin 2 och avsnittet 
om rörelsemängd att de 

 
• skriver kortare texter utifrån avsnittets centrala begrepp 
• är inbegripna i språklig interaktion när de genomför språk-

inriktade aktiviteter 
• uppmuntras att formulera sig både fysikaliskt korrekt och 

självständigt 
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• får ta ställning till vad de själva skrivit då deras texter dis-
kuteras som en del av fysikundervisningen 

• möter i vissa fall ett explicit angivet fysiktextideal då deras 
texter tas upp i undervisningen, i vissa fall ett mer implicit 
angivet ideal 

 
Inför termin 2 och avsnittet om termofysik 
Intentionerna för den återstående delen av termin 2 då kursen ska 
behandla avsnittet om termofysik kan sägas hämtas i den intensitet 
som präglar lärargruppens arbete så här långt. Med intensitet me-
nas här visst stoffträngsel på veckomötena, det vill säga att det 
finns mer att diskutera än det finns tid för diskussioner, och det 
finns mer att pröva i klassrummet än vad lärarna upplever att de 
hinner med. 
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6 DESIGNPROCESSEN TERMIN 2: 
TERMOFYSIK 

Kursen går vidare till avsnittet om termofysik. Ordet temperatur har 
sitt ursprung i grekiskans therme, som betyder värme och hetta, och 
i latinets temperatura, som betyder lämplig blandning (temperatur 
www.ne.se, Pålsgård m.fl. 2011:425). Den fysikaliska storheten 
temperatur definieras emellertid som partiklars rörelse, och lärobo-
ken anger att det är ”ett mått på molekylernas genomsnittliga kine-
tiska energi i ett ämne” (ibid.). En del av termofysiken som de två 
fysiklärarna bearbetar ingående är begreppet värmekapacitet och 
vad som sker fysikaliskt när ett ämne ändrar tillståndsform, exem-
pelvis is smälter till vatten eller vatten förångas. ”Vid smältning eller 
förångning måste ämnet tillföras energi eftersom molekylerna dras 
från varandra. Detta kräver både kraft och förflyttning en viss 
sträcka och detta är ju ett mått på energi” (a.a. s. 201).  

Centrala begrepp från föregående avsnitt om mekanik och energi 
förekommer även här: massa, tid, energiprincipen, energiomvand-
ling, lägesenergi och rörelseenergi. Termofysiken omfattar i det här 
sammanhanget tryck, temperatur, tillståndslagen för ideala gaser, 
värmekapacitet och energikvalitet. Värmekapacitet, som är det av-
snitt som berörs mer ingående i återstoden av det här avhandlings-
kapitlet, är av betydelse för konstruktion av bland annat system, 
maskiner och apparater som värmer eller kyler, alltifrån fjärrvär-
meanläggningar, klimatanläggningar och värmeväxlare till kylskåp, 
diskmaskiner och tvättmaskiner. I den tentativa kursplaneringen är 
sex veckor avsatta för kapitlet om termofysik, där värmekapacitet 
ingår, vilket i realiteten blir sju. 
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I denna del av interventionen, tidsmässigt ungefär halvvägs, 
genomför de två fysiklärarna språkinriktade aktiviteter var och en 
för sig. Det betyder att de utvecklar egna eller delvis egna aktivite-
ter som den andre inte använder, men det sker fortfarande utifrån 
samtalen vid våra gemensamma veckomöten så som tidigare. Själv-
ständigheten kan ses som tecken på en vidgad språkdidaktisk re-
pertoar, och variationen i den framväxande repertoaren och moti-
ven till den kan likaledes ses som tecken på den process där språk-
inriktningen allt mer görs till en funktionell del av respektive lära-
res fysikundervisning. Diskussioner vid mötena indikerar att lärar-
nas försök att språkinrikta sin fysikundervisning i allt högre grad 
integreras med den egna planeringen av undervisningen och egna 
bedömningar.  

Fysiklärarnas självständighet och förmåga att integrera språkin-
riktningen synliggörs bland annat genom att de i interventionen 
utnyttjar redan etablerade och invanda aktiviteter och material. 
Dessa förändras och anpassas till målet att språkinrikta fysikun-
dervisningen, och exempel på detta är Lärare Ett:s användning av 
PhET-applikationen för att simulera experiment och Lärare Två:s 
formeltolkning (phet.colorado.edu). Båda dessa aktiviteter används 
återkommande som utgångspunkt för samtalande och eller skri-
vande. 

 
Lärare Två: Jag gör rätt ofta en formel på tavlan och så ber jag 

att de ska tolka det med ord. (logg, v. 18) 

 

Erfarenheter av vad som passar och fungerar spelar alltså roll här, 
och erfarenheterna uppträder som skillnader i de två lärarnas re-
pertoar av språkinriktade aktiviteter. Ytterligare ett skäl till att de 
under vårterminens andra hälft frångår gemensamma aktiviteter 
kan även vara att de då inte anser sig ha tillräckligt med tid att ar-
beta fram nya aktiviteter tillsammans. Lärare Ett tvingas exempel-
vis utebli från något veckomöte för att vara med då ett annat ut-
vecklingsprojekt på skolan inleds. Förändrade förhållanden leder 
emellertid inte till att det språkinriktade arbetet rinner ut i sanden 
eller gör ett uppehåll. I stället fortsätter respektive lärare utifrån de 
förutsättningar som finns just då. 
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Som en konsekvens av integreringen får språkinriktningen såle-
des något olika profil hos respektive lärare, och profilen kan ses 
som att den bestäms av huruvida betoningen i aktiviteten läggs på 
att skriva eller på att samtala. Generellt har Lärare Två betonat 
skrivandet, både individuellt och i par, medan Lärare Ett betonat 
samtalandet i mindre grupper. Betoning innebär inte att ett anting-
en-eller-förhållande råder, utan att det finns en tendens och en viss 
övervikt åt det ena eller andra. Att det handlar om en betoning ses 
i att det vanligtvis i Lärare Ett:s instruktioner för gruppdiskussio-
ner även ingår att föra anteckningar, vilka fungerar som satellittex-
ter, och att Lärare Två:s kollaborativa skrivuppgifter bygger på 
samtalande och att andra skrivuppgifter ibland redovisas muntligt. 
I följande avsnitt diskuteras hur skillnaden vad gäller skrivande 
och samtalande kommer till uttryck i respektive lärares språkdi-
daktiska repertoar, vad som kan ligga bakom och vilka konsekven-
ser den får. Först redovisas dock hur betoningen fördelas under 
den här delen av designprocessen, se tabell 10 nedan. Fördelningen 
anger förekomsten av tillfällen, men den säger inget om respektive 
tillfälles omfattning och innehåll, med andra ord anger den kvanti-
teten men inget om kvaliteten. 

 
Tabell 10. Fördelningen av aktiviteter inriktade på att samtala eller 
skriva (termofysik) 
  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Lärare 

Ett 

skriva           

samtala           

Lärare 

Två 

skriva          

samtala           

 
I början av avsnittet om termofysik diskuterar fysiklärarna min 
fråga vad behöver ni språket till i kapitel sju, och deras svar gäller 
vilka språkinriktade aktiviteter som skulle passa fysikstoffet och 
vad som passar eleverna (logg, v. 18). Lärare Två föreslår en skriv-
uppgift som i likhet med den som genomfördes om rörelseenergi 
vid kollisioner skulle komma mot slutet av avsnittet. Skälet till just 
denna placering i undervisningsförloppet är att uppgiften då skulle 
kunna inkludera stoffets mest centrala delar, enligt Lärare Två, när 
man tagit sig igenom det mesta (logg, v. 18). En avslutande aktivi-
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tet så som Lärare Två tänker sig med hänvisning till den tidigare 
får då förstås som en där eleverna redovisar teori och som omfattar 
ett helhetsperspektiv. En sådan slutsats harmonierar även med Lä-
rare Två:s värdering av begreppet syntes som ett ledord för det 
språkinriktade arbetet, vilket framkom i samtal om begreppskartan 
för avsnittet om energi.  

Lärare Ett:s funderingar går emellertid i en annan riktning och 
rör begreppet resonemang: att i samtal med andra resonera sig 
fram till en förståelse, gråmarkerade i citatet nedan: 

 
Lärare Ett: Jag tycker detta kapitlet nästan mer än något annat 

handlar om resonemang, hela begreppet värme och temperatur 

också, att prata runt det. Skriva upp den här formeln för defini-

tion av temperatur är ju det, men att prata kring det och verkli-

gen förstå det, så borde det bli naturligt sen att förstå att vär-

meenergi och temperatur hos ett ämne är inte samma sak. Var-

för är det värre att ta, sätta handen mot plåten än att bara hålla 

den inne i ugnen fast det är samma temperatur. Om man har 

något begrepp om att det är hur mycket de rör sig och hur 

många. (logg, v. 18) 

 

Lite senare diskuteras hur de skulle kunna använda PhET-
applikationen för en uppgift. I datorsimuleringen kan tryck under-
sökas genom att variera mängden gas, behållarens storlek och ga-
sens temperatur, och eleverna kan göra detta tillsammans på sina 
datorer, se figur 8 nedan. Tryck är ett av de grundläggande be-
greppen i kapitlet om termofysik. 
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Figur 8. PhET-applikationen om sambandet mellan tryck, värme 
och volym i ideala gaser (foto: eget) 

 
Lärare Ett ser att simuleringen kan vara utgångspunkt för att dis-
kutera sig fram till kunskap om tryck: 

 

Lärare Ett: Det jag skulle vilja göra, om man har förståelse för 

vad som händer, och får reda på detta och jag säger: Vad hän-

der nu om jag sätter en av dessa konstant? […] Då skulle man 

behöva någon slags övning, lämplig språkövning, då de diskute-

rar […] Här är gasmolekyler och det som är väsentligt när man 

tittar på, så är det trycket i behållaren. Trycket, volymen, jag 

kan ändra väggen på lådan, kan bestämma att volymen är kon-

stant, kan värma och kyla. De tre lagarna säger då vad som 

kommer att hända, vad som kommer att hända med de här tre 

tryck, värme, volym. Med lite logiskt resonemang borde man 

kunna komma fram till det bara genom att ha sett den första   

pV är lika med konstant, tar upp Boyles lag när temperaturen 

är konstant. Sedan hade de vad som händer när volymen är 

konstant och när trycket är konstant. Det är ganska självklart, 
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men jag hade gillat en övning när de hade fått resonera sig fram 

till det. (logg, v. 18) 

 

Lärarna har således i diskussionen betonat olika aspekter av vad 
det kan betyda att språkinrikta fysikundervisningen och utforma 
en ny aktivitet. Inget bestäms just då, men några veckor senare 
genomför båda en språkinriktad aktivitet om värmekapacitet. Det 
sker emellertid på olika sätt, med olika betoning på samtalande 
och skrivande och med olika betoning på språkliga förmågor. 

Den profilering av språkdidaktisk repertoar som framträder hos 
respektive lärare är emellertid inte bara en fråga om att skriva eller 
samtala, att föredra det ena framför det andra. Skillnaden i beto-
ningen är knuten till den funktion i fysiken som respektive lärare 
ger språkandet eller som språkandet får, med andra ord vad språ-
ket är ett redskap för i fysikundervisningen. Lärare Ett:s betoning 
av samtalande – att resonera och diskutera – motiveras av att det 
kan ses som ett redskap för att lösa uppgifter, medan Lärare Två:s 
betoning på skrivande motiveras av att det i de aktiviteter han 
genomför kan ses som ett redskap för att redovisa kunskap.  

Skillnaden mellan den betoning av språkets funktion Lärare Ett 
respektive Lärare Två gör skulle kunna liknas vid lärande som pro-
cess och som produkt, som vägen till kunskap och kunskap som 
det mål som ska uppnås. Mer specifikt rör Lärare Två:s betoning 
av redovisning den specifika betydelsen av att samla ihop det som 
framkommit i utredningen av teori och modell och dess relation till 
experimentet och att formulera detta på ett klargörande vis. Däref-
ter kan eleven gå vidare till tillämpning. Skillnaden har därför även 
att göra med en bedömning av i vilken ordning och i vilka kombi-
nationer typaktiviteterna ska eller kan förekomma. Behöver elever-
na reda ut och klargöra begreppen innan de tillämpas eller utreds 
och klargörs de i tillämpningen? 

Utifrån tidigare språkinriktade aktiviteter och lärarnas diskus-
sion om nästa aktivitet skulle Lärare Två:s betoning kunna ses som 
mer av ett steg-för-steg-förfarande med tydligare gränser mellan 
delar av utredning av teori och mellan teoriutredning och tillämp-
ning. Lärare Ett:s betoning skulle med samma utgångspunkt ses 
som ett något mer allt-i-ett-förfarande där gränserna mellan delar 
inom utredning av teori och mellan teori och tillämpning är svaga-
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re, mindre distinkta. I denna del av designprocessen kan språkin-
riktningen sägas vara integrerad med fysikens typaktiviteter genom 
att språkinriktningen konkretiserar och aktualiserar frågor som rör 
hela undervisningsstrukturen. 

Med ovanstående resonemang som bakgrund redovisas i nästa 
avsnitt resultat från två olika aktiviteter från den senare delen av 
termin 2. Först redogörs för aktiviteten Värmekapacitet. Grafen 
från is till ånga i NA-klassen, vecka 21, och därefter Värmekapaci-
tet. Fysikutgrävning genomförd i TE-klassen, också vecka 21.  

På generell nivå är ursprunget till de två aktiviteterna gemensamt 
utifrån Lärare Ett:s och Lärare Två:s diskussion om vad de behöver 
språket till i avsnittet om termofysik. Aktiviteterna är även lika på 
så sätt att båda behandlar värmekapacitet. De bygger på ett likar-
tat experiment där isvatten (vatten med krossad is vid 0°C) i en 
vattenkokare smälter, värms upp och förångas på viss tid då energi 
tillförs med konstant effekt, medan eleverna i de båda klasserna 
dokumenterar temperatur och tid i ett diagram. På klassrumsnivå, 
alltså vad respektive lärare och klass gör, är aktiviteterna däremot 
olika, förutom på en punkt: båda är typiska för respektive lärare.  

 
Planering av aktiviteten Värmekapacitet. Grafen från is till 
ånga 
Ursprunget till Lärare Två:s aktivitet avseende värmekapacitet är 
dels erfarenheter av vad som för honom kommit att framstå som 
språkinriktad fysikundervisning, och dels Lärare Två:s redan eta-
blerade undervisningsrepertoar. Utöver betoning på skrivande som 
det huvudsakliga redskapet för att redovisa fysikteorin i en uppgift 
uppvisar hans aktivitet om värmekapacitet på två punkter likheter 
med ett antal andra aktiviteter som han initierat. Den ena likheten 
består i att aktiviteterna är situerade i sammanhang som kan ses 
som typiska för fysikundervisning. Den andra likheten består i att 
aktiviteterna kräver en beskrivning eller redogörelse för teorier och 
modeller och för tolkningar av modellerna. Dessutom kräver hans 
aktiviteter inte så sällan strategier för hur teorierna och modellerna 
ska tillämpas. Det som alltså är utmärkande är en betoning av att 
kunna redogöra för fysikteorin innan denna tillämpas, med andra 
ord att inte bara kunna formlerna och att sätta in siffervärden i 
dem. Det är denna teoretiska redogörelse, i steget före en tillämp-
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ning, som Lärare Två:s betoning på skrivande får funktionen att 
redovisa kunskap. 

I en diskussion några veckor tidigare för Lärare Två fram en idé 
om en aktivitet om just värmekapacitet och hur ändring av ett äm-
nes tillståndsform representeras i ett diagram, vilket eleverna behö-
ver kunna tolka utifrån energibegreppet och använda för beräk-
ningar.  
 

Lärare Två: Jag har en grej i det kapitlet som jag tycker passar 

en språklig övning, och det är när man har rett ut smältning, 

uppvärmning, kokning, att med ord beskriva vad det diagram-

met visar och koppla ihop det som visas i diagrammet med kor-

rekta formler. Då har de nästan hela kapitlet. (logg, v. 18) 

 
Aktiviteten rymmer inte bara nästan hela kapitlet utan även hela 
det naturvetenskapliga arbetssättet i fysiken: observation av expe-
riment som behandlar något som sker i verkligheten, mätvärden, 
grafisk representation. Språkinriktningen utgörs av att först med 
ord beskriva det faktiska skeendet och sedan med ord beskriva det-
ta utifrån den teoretiska modellen, alltså att förflytta sig från det 
konkreta och temporala till det abstrakta och finala alternativt 
kausala (Veel 2005). I lärargruppens diskussion bedömer Lärare 
Ett uppgiften som svår, och i hans yttrande framkommer flera skäl: 
för det första kräver en sådan aktivitet kunskap i flera led; för det 
andra kräver ett underförstått korthetsideal kompression av kun-
skap; för det tredje kräver kompressionen kombinerat med kor-
rekthet fördjupad kunskap, se citat nedan: 

 
Lärare Ett: Det kräver rätt mycket ansträngning. Det gör man 

inte med en mening, utan det måste göras med sex sju mening-

ar, och då gäller det att varje mening av de sex sju är väldigt 

kärnfull. Och kan man få dem till det, och det gör man inte 

korrekt utan att ha förstått det, är väl teorin. (logg, v. 18) 

 
Lärare Två spinner dock vidare på sin idé och pekar på kontinuite-
ten i utformningen av aktiviteten: 
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Lärare Två: Det skulle kunna vara en sådan övning som den jag 

just har haft med stöt och impuls. Man lägger upp diagrammet 

på skärmen, enhet på axlarna, så kan de skriva direkt. Då får vi 

göra som vi brukar. De här begreppen ska användas i texten 

[…] En typ av övning som jag har använt flera gånger. Vet inte 

om vi har en etikett på den. (logg, v. 18) 

 

Vid nästa arbetsmöte diskuterar han aktiviteten igen och poängte-
rar då betydelsen av att den språkinriktade aktiviteten kommer i 
slutet av avsnittet för att hjälpa eleverna att föra samman alla de-
larna, det vill säga att göra en syntes. Överblicken över undervis-
ningsförloppet för hela avsnittet om termofysik och idén om att ut-
forma en aktivitet som kanske skulle kunna ge eleverna förutsätt-
ningar att se fysiken som han själv ser den – helheten – skulle kun-
na förklara hans entusiasm i planeringen.  

 
Lärare Två: Jag föreställer mig att när man jobbat färdigt med 

det här, det är ju egentligen ett helt avsnitt, oavsett om man 

labbar eller som ett demonstrationsexperiment eller hur man 

gör, man har tagit sig igenom att det finns smältning, uppvärm-

ning, kokning, där finns formler som beskriver det, och kan till 

och med ha räknat på det, sedan, ungefär som för begreppskar-

tan, gör man en språklig övning som nu beskriver detta på rätt 

sätt. Så tänkte jag. Inte under resans gång och göra en labb och 

så pang kör man en övning, så tänkte inte jag.  

M: Så det är en slags avslutande 

Lärare Två: Ja, en slags sammanfattande 

M: syntes? 

Lärare Två: Ja, precis. (logg, v. 19) 

 
I Lärare Två:s resonemang fyller samtalandet och eller skrivandet 
funktionen att sammanställa kunskapen, vilket kan ses i kontrast 
till att se det som ett mer medvetet redskap för att arbeta fram den 
kunskapen. 

Samtidigt med planeringen av den här aktiviteten diskuteras 
även kvaliteter i språklig interaktion i klassrummet och vad språk-
inriktning innebär. Lärare Två försöker ur det som hittills gjorts i 
interventionen vaska fram vad han uppfattar skapar kvalitet och 
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som har bäring på det han planerar just nu. Han nämner planerad 
stöttning av tre slag: styrande (spelreglerna), språklig (begreppen, 
spelreglerna), kontextuell (experiment, diagram, problemformule-
ring utan siffror).  

 
Lärare Två: Vi har infört spelregler och begränsningar om vad 

som ska finnas med, exempelvis vilka begrepp som ska använ-

das. Dessutom, det handlar inte bara om det, utan att de får 

stöd av diagram, formler och problemformuleringen utan siff-

ror. Stöd är begränsningar, begränsningar i sitt manöverutrym-

me som tvingar dem att vara produktiva på det sätt som jag vill 

att de ska vara. Lite som scaffolding, att man definierar de yttre 

begränsningarna, att man talar om att en sådan text du skriver 

nu kommer att innefatta allt vi gjort. (logg, v. 20) 

 

Stödet definieras utifrån vilken typ av hjälp som ges, i betydelsen 
vilken del av elevens arbete som understöds: Är det arbetets orga-
nisation eller är det innehållet eller är det hur innehållet sägs eller 
skrivs? Stödet definieras även som begränsning i bemärkelsen klar-
görande, det vill säga att undanröja sådant som onödigtvis döljer 
och försvårar för eleven just då. Exempel på en sådan klargörande 
avgränsning är att eleverna ska få veta vad texten de skriver ska 
omfatta. I enlighet med det som diskuterats formulerar han nu 
skrivuppgiften så här: 

 
Beskriv med ord och med formler vad som händer energimäs-

sigt under de tre olika faserna, smältning, uppvärmning, kok-

ning. Ni ska ha med smältning, uppvärmning, förångning, 

smältvärme, specifik värmekapacitet, ångbildningsvärme. Så 

hade jag tänkt köra den övningen […] Det är mitt förslag, som 

svar på övning sju. (logg, v. 20) 

 

Uppgiften innebär att eleverna först har representerat mätvärdena 
från experimentet i ett diagram: De ska också rita diagram (logg, v. 
20). Lärare Två har undervisat om värmekapacitet och ändring av 
tillståndsform med just det här experimentet många gånger tidigare 
men aldrig genom att låta eleverna skriva och att stötta skrivandet 



  150 

genom att ange vilka begrepp de behöver för att fysikaliskt beskri-
va vad som händer:  

 
Lärare Två: Det här experimentet gör man varje gång man har 

kursen i stort sett. Och varje gång försöker jag få eleverna att 

greppa de här tre, men inte så här, att de ska sätta sig ner och 

skriva och det ska finnas, det och det ska finnas. Det har jag ju 

inte gjort. Det kommer ju härifrån. (logg, v. 20)  

 
Utöver att specificera begrepp och storheter, planerar Lärare Två 
även en annan form av språklig stöttning. Den innebär att identifi-
era de tre faserna, vilket skulle ge deras beskrivning en temporal 
struktur utifrån det faktiska skeendet i experimentet (jämför reso-
nemang om temporala respektive finala relationer i kap. 5). De 
gula rutorna han refererar till i citatet nedan är lärobokens marke-
ring av särskilt viktig text, där begreppen definieras. 

 
Lärare Två: Förmodligen kommer jag nog att hjälpa dem att, 

här finns tre distinkta faser, smältning, uppvärmning, kokning 

och det beskriver man på olika sätt […] i och med att man skri-

ver de här tre, smältvärme, specifik värmekapacitet, ångbild-

ningsvärme, de tre begreppen sitter i varsin formel, så om de 

söker sig fram till dem så hamnar de precis i de gula rutorna. 

Sedan vet jag inte. Jag vet inte vad som händer. Det tänkte jag 

göra. (logg, v. 20)  

 

Styrande stöttning utgörs här av att begränsa grupperna till tre per-
soner i varje, och det valet görs utifrån tidigare erfarenheter. Där-
emot nämns inte spelreglerna, det vill säga reglerna för hur samta-
len i de mindre grupperna ska genomföras. 

 
Lärare Två: De kommer att få sitta och jobba i grupper, minst 

tre. Tre funkar jättebra. (logg, v. 20) 

 
Sammanfattningsvis planerar Lärare Två en större aktivitet mot 
slutet av avsnittet om termofysik, vilken omfattar en rad typaktivi-
teter enligt en viss ordning. Relationerna mellan varje steg kan ses 
som finala, och stegen kan ses som en rörelse från det mer grund-
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läggande till det mer komplexa, från det konkreta till det abstrak-
ta, men även från erfarenhet till teori: begreppsdefinition, experi-
ment, diagram, teori och modell samt beräkningar. Det som avser 
att göra aktiviteten språkinriktad är att eleverna tillsammans i 
grupper om tre författar en text där de teoretiskt och begreppsligt 
redovisar det som experimentet visat. Nästa avsnitt beskriver ge-
nomförandet av aktiviteten vecka 21, vilket även omfattar elever-
nas samtalande, textskrivande och texter. 

 
Genomförande av aktiviteten Värmekapacitet. Grafen från is 
till ånga 
Aktivitetens förlopp sträcker sig över tre lektioner, och i korthet 
genomför Lärare Två aktiviteten på följande vis, utifrån observa-
tionsanteckningar, veckorna 20-22, undervisningsdokument och 
elevtexter: Under första lektionen utför han demonstrationsexpe-
rimentet med isvattnet i vattenkokaren, tidtagare och temperatur-
mätare. Eleverna samlar mätvärden: vattnets temperatur vid givna 
tidpunkter. I experimentet varierar temperaturen med tiden på föl-
jande vis, se figur 9 nedan. 

 
Figur 9. Temperaturförändring vid ändring av tillståndsform 
Diagrammet har ritats av en av eleverna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inför lektionstillfälle 2 ska eleverna läsa avsnittet om värmekapaci-
tet, sidorna 198-203 i läroboken, och där finns ett liknande dia-
gram (Pålsgård m.fl. 2011:201). Under den andra lektionen arbetar 
de parvis eller i mindre grupper med uppgifterna 1-4, och här åter-
ges dessa i sin helhet: 
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1. Läs de gula faktarutorna på sidorna 198, 201 och 202. Skriv 

utifrån detta med egna ord vad som menas med specifik värme-

kapacitet, smältvärme och ångbildningsvärme. 

2. Beskriv kort syftet med experimentet vi gjorde och hur det 

gick till. 

3. Rita in mätvärdena i ett diagram på mm-papper med tiden på 

x-axeln och temperaturen på y-axeln. 

4. Utgå ifrån diagrammet och beskriv med ord och med formler 

vad som händer energimässigt under de tre olika faserna. Redo-

gör för betydelsen av de beteckningar som ingår i formlerna. 

I din beskrivning skall du använda begreppen smältning, upp-

värmning och förångning. Du skall också använda storheterna 

smältvärme, ångbildningsvärme och specifik värmekapacitet. 

5. Beräkna, med hjälp av det du kommit fram till under punkt 

4, hur mycket energi som krävs för att förånga 1,5 kg nollgra-

dig is. Redovisa beräkningarna med både ord och formler. 

 

Utmaning 

Beräkna, med hjälp av det du kommit fram till under punkt 4, 

vad sluttemperaturen blir om man blandar 350 ml vatten som 

har temperaturen 20°C med 470 ml vatten som har temperatu-

ren 62°C. Redovisa beräkningarna med både ord och formler. 

(Undervisningsdokument, Lärare Två, termin 2) 

 
Under den tredje lektionen följer han upp elevernas texter och löser 
uppgift 5 tillsammans med klassen. 

Uppgifterna är både praktiska och teoretiska, och de rymmer de 
fyra representationsformer för fysiken som läroboken anger: ma-
tematik, ord, modeller och grafiska figurer. Läraren specificerar i 
uppgiftsformuleringen att eleverna i uppgift 1 ska skriva och i upp-
gift 2 och 4 med ord beskriva och redogöra för (Pålsgård m.fl. 
2011:14-16). Att bara använda matematiska uttryck räcker således 
inte här. Redogöra för kan här förstås som en utvidgning av be-
skriva, i bemärkelsen som en bestämning som förklarar närmare 
vad beskriva i just det här sammanhanget innebär. Att det måste 
förstås på detta sätt framkommer längre fram då begreppen kon-
kret och abstrakt förs in.  
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Uppgifternas utgångspunkt är experimentet med isvattnet i vat-
tenkokaren då energi tillförs med konstant effekt, det vill säga vat-
tenkokaren är påslagen. Det konkreta händelseförloppet är att 1) 
isen i vattnet smälter, 2) vattnets temperatur ökar, 3) vattnet för-
ångas. Vad som sker med vattnet förvånar ingen av eleverna, och 
att återge skeendet som ett sammanhängande förlopp med hjälp av 
temporala konnektiver, exempelvis först, sedan, till sist, ställer inga 
större krav på dem. Det som däremot skärper svårighetsgraden på 
uppgiften är att med rätt fysikaliska begrepp, storheter och formler 
beskriva samma förlopp, så att vad som sker energimässigt fram-
kommer. Experimentet och uppgifterna är ett exempel på en över-
gång från ett vardagligt sätt att beskriva något till att göra det på 
ett ämnesspecifikt sätt. Uppgift 4 kan emellertid inte fullgöras för-
rän grafen analyserats. 

En analys innebär här att först notera grafens specifika utseende 
med dess tre olika delar – tre räta linjer varav två är horisontella 
och en linjärt växande, som i figur 9 ovan – och därefter att i fysi-
kaliska termer ange vad som ger upphov till just den formen. För-
klaringen ska besvara frågan vad som sker energimässigt, och i ex-
perimentets förutsättningar anges att energitillförseln per tidsenhet 
(effekten) är konstant. Hur kommer det sig då att grafen är linjär i 
en av faserna men inte i de två andra? Vart tar energin vägen i fas 
1 och 3 då kurvan inte stiger, det vill säga då ingen temperatursteg-
ring sker, fastän isvattnet och vattnet tillförs samma mängd energi 
hela tiden? Vad en analys av grafen innebär anges inte i uppgiften, 
inte heller ges ledtrådar till analytiska frågor.  

I uppgiften utgörs den kontextuella stöttningen av dels experi-
mentet som eleverna delvis deltar i, dels deluppgifternas progres-
sion. Siffrorna 1-5 kan ses som en komprimerad och språkligt im-
plicit form av konnektiver: från att 1) definiera begreppen, 2) be-
skriva experimentet, 3) rita grafen till att 4) beskriva grafen med 
begrepp och storheter och slutligen 5) tillämpa teorin i ett konkret 
sammanhang och göra en viss beräkning. Implicit i sifferföljden är 
även en progression från det enklare till det mer komplexa och om-
fattande, tillika från det konkreta till det abstrakta och från det 
temporala till det kausala. 

Den planerade språkliga stöttningen utgörs av listan med be-
grepp och storheter i uppgiften, av formelbeteckningar på tavlan, 
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samt en enkel textdisposition som bygger på de tre faserna, också 
den på tavlan:  

 
Fas 1: smältning Isen smälter … Formeln som beskriver detta är 

Fas 2: uppvärmning av vatten … Formeln som beskriver detta 

Fas 3 förångning … Formeln (lektionsobservation, v. 21) 

 

Det framgår emellertid inte i uppgiften att de tre storheterna som 
ska användas i beskrivningen är materialkonstanter. Läroboken 
säger dock att specifik värmekapacitet är en sådan, men inte att 
detta även gäller smältvärme och ångbildningsvärme. Sammantaget 
kan det som efterfrågas ses som egentexter, vilket diskuterats tidi-
gare i samband med andra aktiviteter. 

Den interaktiva stöttningen ges under tiden som eleverna arbetar 
med uppgifterna i de samtal som Lärare Två för med dem, indivi-
duellt, i grupperna eller i hela gruppen, exempelvis ett förtydligan-
de av en passus i läroboken. Mot slutet när några kört fast på fy-
ran, uppgiftens kärna, kopplar han i korthet ihop händelseförlop-
pet med begreppen och formlerna. Stöttningen av elevernas skri-
vande som i citatet nedan kan ses som en utvidgning av Lärare 
Två:s språkdidaktiska repertoar. Utifrån textstrukturen på tavlan 
med de tre faserna talar han eleverna igenom vad som ska finnas 
med i texten och hur denna information kan ordnas. Textstruktu-
ren på tavlan och begreppen som anges i instruktionerna skulle i 
sammanhanget kunna betecknas som ett språkdidaktiskt verktyg. 

 
Zafira: Men jag förstår inte trean eller fyran!  

Lärare Två: Alltså fyran. Vad hände? Vi startar med is. Vad 

hände då? 

Ina: Isen smälter.  

Lärare Två: Isen smälter. Det är första grejen. Och när isen är 

borta, vad händer då? 

Elev: Ånga. 

Lärare Två: Åh, nej. Inte så bums. 

Pim: Bubblor. 

Lärare Två: Ja, och vad händer med vätskan?     Den blir ju … 

Ina: Den blir varm och sen … 
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Lärare Två: Den blir varm, uppvärmning. Och sedan ånga. Där 

är de tre. Smälta, uppvärma, värma upp och förångas. Och 

skriver man nu den första, så kan man ju skriva så, smältning. 

Isen smälter dutt, dutt, dutt. Formeln som beskriver detta är 

dutt, dutt, dutt. (observationsanteckningar, v. 21) 

 

Tiden rinner ut och uppgift 5 flyttas till nästa lektionstillfälle. Tex-
terna ska skickas in till läraren digitalt. I följande avsnitt redovisas 
de samtal som eleverna för under genomförandet av aktiviteten och 
de texter som de då samförfattar. Först redovisas elevernas kolla-
borativa skrivande på gruppnivå, och därefter på individnivå ut-
ifrån två elevers gemensamma arbete. 

Kollaborativt skrivande innebär i den här situationen att eleverna 
samtalar sig fram till en gemensam text, det vill säga de pratar och 
skriver samtidigt. Samtalandet bestäms av målet som är en färdig 
text som ska skickas till läraren, av uppgiftens utformning och av 
den skrivkultur som utvecklats i fysikundervisningen i den här klas-
sen. Med skrivkultur menas här elevernas vana att ställas inför 
skrivuppgifter i fysikämnet, att tolka lärarens instruktioner, och att 
formulera sig i skrift samt deras sätt förhålla sig till lärarens tal i ti-
digare aktiviteter om ett fysiktextideal. Här kan även ingå förvänt-
ningar som de har på skrivandet och vad det kan tillföra deras lä-
rande men även ett eventuellt motstånd mot att behöva skriva.  

Samtalens organisation följer uppgiftens progression, och de är 
orienterade mot fysikstoffet som efterfrågas. I det växelvisa utbytet 
mellan talarna är de enskilda yttrandena oftast korta, men sam-
mantaget bildar de längre sekvenser. Yttranden delas genom att 
den andre fyller i, fullföljer eller tar över. De fungerar som bidrag 
av uppfattningar, förslag, frågor och motfrågor, klargöranden och 
upprepningar, se citat nedan. 

 
Pim: Sedan stoppar sedan … 

Elise: Sedan stoppar man i … 

Ina: Sedan stoppade man i … 

Pim: man i en termometer. 

Elise: Alltså inte hela den? 

Ina: Nej. 

Elise: stoppade i den som kopplades till den … 



  156 

Pim: Sedan stoppar men i en tråd. 

Elise: Nej, men vänta. Du kan väl inte säga … 

Ina: Känselmätare?  

(ljudinspelning, elevsamtal, från is till ånga, v. 21) 

 

I enlighet med uppgiftens relativa svårighetsgrad, det vill säga att 
klassen inte upplever den som särskilt enkel (observationsanteck-
ningar, v. 21), förekommer yttranden av ett sonderande slag. (Även 
Lärare Ett bedömde den som svår redan i planeringsdiskussionen, 
se tidigare avsnitt). Med detta menas här en undran, ett prövande, 
ett utforskande, och det kan ses som uttryck för nyfikenhet, osä-
kerhet eller social smidighet. Språkligt markeras undran på olika 
sätt, allt ifrån enklare återkopplingssignaler eller uppbackningar, 
upprepningar av den andres yttrande, påhängda frågeord till halv-
färdiga meningar som näste talare kan plocka upp och bygga vida-
re på, direkta frågor samt avvaktan. Exempel på detta ges i redo-
visningen på individnivå längre fram. 

Samtalen är orienterade mot uppgifterna: hur de ska förstås och 
vad som krävs för att fullgöra dem. De är även orienterade mot 
hur något ska eller kan formuleras i skrift, och det textideal som 
kommer till uttryck rör lexikogrammatisk nivå, företrädesvis fysik-
ämnets tekniska fackord. Under arbetet råder en viss samtalskultur 
med gränser som synliggörs vid normbrott, och ett mindre antal 
elever står för dessa. Att inte bidra till samtalet och texterna är inte 
acceptabelt, enligt de andra eleverna, vilket klargörs vid ett par till-
fällen. Frustration ventileras. 

Uppgift 4-texterna beskriver det konkreta händelseförloppet i 
experimentet med de tre faser som synliggörs i grafen, och generellt 
följer texterna en temporal struktur: först, sedan och till sist eller 
fas 1, fas 2 och fas 3, se text 1 nedan. 

 
Text 1 

under första fasen är temperaturen oförändrat och är o°c [sic!] 
[…] 

I andra fasen börjar temperaturen öka linjärt. 

[…] 

den tredje fasen visar att temperaturen är det samma hela tiden 

(elevtext, från is till ånga, v. 21) 
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Detta är i linje med det tidigare resonemanget om temporala re-
spektive finala/kausala relationer (kapitel 5), vilket lyfter fram att 
en temporal struktur vanligen används för att på konkret nivå 
återge eller framställa en aktivitetssekvens lokaliserad här-och-nu 
och där den kronologiska ordningen är det primära. De finala eller 
kausala relationerna används i en mer abstrakt framställning för 
att ange orsak eller konsekvens.  

På den abstrakta nivån i texterna används utan undantag de teo-
retiska fysikbegreppen (gråmarkerade i citatet, text 2) som tillhan-
dahållits i uppgiften men inte alltid formlerna.  

 
Text 2 

I första fasen […] kan beskrivas med smältvärme  

[…] 

I andra fasen […] kan beskrivas med specifik värmekapacitet 

[…] 

I den tredje fasen […] kan beskrivas med ångbildningsvärme 

(elevtext, från is till ånga, v. 21) 

 
På denna nivå förekommer även en del oklarheter eller spår av 
oklarheter, och nedan belyses några av dessa från ett språkligt per-
spektiv. Med oklarhet menas här att betydelsen ger grund för tve-
kan och oreda i tankegången hos läsaren, det vill säga texten ger 
upphov till frågor om vad som menas. I likhet med tidigare redovi-
sade texter är oklarhet detsamma som bristande logik och sam-
manhang. Oklarhet på en punkt innebär dock inte med nödvän-
dighet att hela texten är oklar. Lärare Två ser den bristande logi-
ken som otydligheter, förvirring, missuppfattningar och felaktig 
begreppsanvändning när han en vecka senare diskuterar texterna 
med eleverna (se vidare nedan, detta kapitel). 

En av oklarheterna gäller storheterna smältvärme, ångbildnings-
värme och specifik värmekapacitet. Läroboken säger att smältvär-
me är den ”värmeenergi som går åt för att överföra massan m av 
ett ämne från fast form till vätska med samma temperatur” och att 
”[i]sen tillförs smältvärme” (Pålsgård m.fl. 2011:201). Oklarheten 
i text 3 nedan består i vad det här syftar på, och den ger upphov 
till frågan om vad smältvärme, specifik värmekapacitet och ång-
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bildningsvärme är en beskrivning av. Texten återges i sin helhet 
(uppgift 4). 

 
Text 3 

Fas 1: I första fasen så försöker vi få isen att smälta till flytande 

vatten. Så vid smältningen går all energin åt att smälta isen. 

Smältvärme kan beskriva det här.  

Fas 2: I den här fasen går energin åt att värma upp vattnet så 

den når den värmen då vattnet omvandlas till ånga (100°c) det 

här kan beskrivas med specifik värmekapacitet. 

Fas 3: I den här fasen går energi åt att omvandla vattnet till gas-

form. Det här kan beskrivas med Ångbildningsvärme.  

(elevtext, från is till ånga, v. 21) 

 

Är smältvärme en beskrivning av det faktum att all energin går åt 
till att smälta isen? Om det är det, så är nästa fråga hur storheten 
smältvärme beskriver detta förhållande. Är satsen Smältvärme kan 
beskriva det här en utvidgning av föregående sats? Ja, det skulle 
det kunna vara, exempelvis utvidgning genom tillägg eller möjligt-
vis utveckling, men utelämnande av bindeord gör denna utvidgning 
implicit och därmed svår för läsaren. Det är med andra ord svårt 
för läsaren att utifrån texten reda ut på vilket sätt smältvärme har 
med smältningen att göra. Holmberg & Karlsson menar att ”[u]tan 
något bindeord mellan de fria satserna är det ofta vanskligt att av-
göra vilken typ av utvidgning som uttrycks” (Holmberg & Karls-
son 2006:125, 128). Det konkreta skeendet framgår, men steget till 
det abstrakta är oklart. En fysiklärare skulle emellertid kanske 
uppfatta att eleverna menar rätt, men språkligt är det oklart, vilket 
får två konsekvenser: dels att texten är helt kontextbunden, dels att 
den implicita utvidgningen av betydelserelationen kan vara eller 
troligtvis är oklar även för skribenterna. Anledningen till att de 
utelämnat formlerna framgår inte. 

En del texter är inkonsekventa eller oklara i hur dessa tre storhe-
ter används och vad de har med den tillförda energin att göra och 
med omvandlingen av is till vatten till ånga, se text 4 nedan, vilken 
återges i sin helhet (uppgift 4). Eleven skriver först att smältvärme 
finns hela vägen från början till slutet men sedan att det är då vi får 
smältvärme, gråmarkerat nedan. Språkligt är det betydelseskillnad 
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mellan lärobokens tillföra [energi] och elevernas finns, bildas, får 
[energi], men den enskilde fysikläraren får avgöra om formulering-
en i sitt sammanhang och för uppgiftens syfte ändå fungerar. 

 
Text 4 

Med hjälp av diagrammet kan man se att temperaturen ökar 

linjärt med tiden. Hela vägen från början till slutet finns smält-

värme eftersom vattnet går från is till flytande form. Under ti-

den som värmen höjs så smälter vattnet och det är då vi får 

smältvärme.  

I slutet av diagrammet kan man se att kurvan stannar upp och 

det är för att det finns ångbildningsvärme. För att vid 100 gra-

der så börjar vattnet koka vilket man kallar förångning. Detta 

gör att vätskan övergår från flytande form till gasform.  

Men den specifika värmekapaciteten finns under hela processen 

eftersom all den värme som krävs för att öka temperaturen med 

en grad för ett kg utnyttjas.  

(elevtext, från is till ånga, v. 21) 

 

Elevens val av verb i texten ovan – finns, får, och några andra ele-
vers val av blir, bildas – kan tolkas på olika sätt: a) som en oklar-
het över hur det förhåller sig med begreppet energi och storheten 
smältvärme; eleven kanske tänker eller säger: ”Ja, men det är väl så 
det är, eller?”; b) som en i sammanhanget godtagbar vaghet; då 
kanske eleven tänker eller säger: ”Det får duga, han fattar vad jag 
menar”; c) som ett påtvingat val på grund av brist på alternativ; 
eleven kan då förklara sig genom att tänka eller säga: ”Jag visste 
inte hur jag skulle få fram det”.  

I text 5 nedan finns en liknande osäkerhet kring vad begrepp, 
storhet, formel och fas är och hur dessa skiljer sig åt och vilken 
funktion de har i sammanhanget (texten återges i sin helhet). I ru-
briken till tredje texten nedan benämns fas 1 Smältning, vilket en-
ligt lärarens instruktioner är ett begrepp, medan eleven i brödtex-
ten kallar fasen för smältvärme, vilket enligt lärarens instruktioner 
är en storhet. Samma sak sker i de två andra styckena. I stycke två 
byts begreppet uppvärmning mot storheten specifik värmekapaci-
tet, och i sista stycket byts begreppet förångning mot storheten 
ångbildningsvärme. Oklarheten rör således Lärare Två:s textideal 
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om rätt begrepp på rätt sätt (se kapitel 5), och brottet mot idealet 
är en slags begreppsgeneralisering. Generaliseringen består i att en 
distinktion mellan de två begreppen i respektive fas inte görs, utan 
de ses som synonymer och som utbytbara mot varandra. Text 5 
återger elevparets hela text för uppgift 4. 

 
Text 5 

Fas 1: Smältning. 

Isen smälter och temperaturen är den samma, tills isen har 

smält. Vilken leder till att isen börjar omvandlas till vätska. 

Formel som beskriver detta är: 𝑄 = 𝑙𝑠𝑚, denna fas kallas smält-

värme. 

 

Fas 2: Uppvärmning  

Då stiger temperaturen i vätskan. Den här fasen kallas specifik 

värmekapacitet och den har formeln: 𝑄 = 𝑐 𝑚 ∆𝑇. 

Q – energi som krävs  

C- Specifik värmekapacitet för ämnet  

M- Massan 

-Förändringen i temperaturen.   

Fas 3: Förångning  

Vätskans omvandlas till ånga och temperaturen är detsamma. 

Formel för denna är: 𝑄 = 𝑙å  𝑚. Detta kallas för ångbildnings-

värme. 

Q- energi som krävs är ämnets ångbildningsvärme 

M- Massa 

(elevtext, från is till ånga, v. 21) 

 

Hur kan elevernas språkliga otydlighet förstås? Det konkreta ske-
endet i experimentet är vardagligt och inte okänt eller ovanligt. Lä-
rarens resonemang när han i korthet pratar eleverna igenom de tre 
faserna är fullt begripligt, och de fyller med lätthet i de luckor han 
ger dem. Oklarheten i text 5 ovan och i andra elevers texter verkar 
således inte röra det eleven sett, själva omvandlingen från is till vat-
ten till ånga. Oklarheten rör inte heller en svårighet att följa med 
då någon annan återger vad som skedde i experimentet. Däremot 
kanske oklarheten och osäkerheten i fysiktexterna kan kopplas till 
en kontrast inom tre olika områden, vilka har en språklig dimen-
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sion. Kontrasten gäller förhållandet mellan vardagligt och ämnes-
specifikt, det konkreta skeendet och den abstrakta begreppsliga be-
skrivningen och mellan språklig reception och språklig produktion. 
Kontrasterna är inte endast ytterligheter utmed ett kontinuum och 
varandras motsatser, utan de innehåller en kvalitativ skillnad i svå-
righetsgrad. Därför ställer övergången från den enklare och mer 
kända, mer vana delen till den svårare, mindre kända, mer ovana 
delen krav på eleven, och dessa krav kan ses som språkliga. 

Det är språkligt mer krävande att själv skriva en fysiktext jäm-
fört med att följa med genom att lyssna på läraren och att anteckna 
det han skriver på tavlan. Det är språkligt mer krävande att övergå 
till ett skolfysikspråk, och det är mer krävande att på en abstrakt 
nivå beskriva ett skeende. Kraven innebär att eleven tvingas välja 
ord och uttryck med noggrannhet och precision, eftersom det inte 
finns möjlighet att i efterhand förtydliga eller förklara. Det som ska 
sägas måste finnas med i texten, inte utanför den, exempelvis i ele-
vens huvud eller i ett samtal. Dessa krav sammanfaller med Lärare 
Två:s textideal som han visade klassen i avsnittet om rörelse-
mängd: att eleverna i sina fysiktexter använder rätt begrepp på rätt 
sätt, är tydliga och följer en logisk ordning i sin framställning, med 
andra ord att de skriver egentexter i fysik. 

En annan orsak till den språkliga otydligheten i elevtexterna kan 
vara uppgiftens utformning och skrivmallen på tavlan. Dessa två 
tillsammans efterfrågar en text som med två meningar för respekti-
ve fas beskriver ett ämnes ändring av tillstånd energimässigt och 
där de logiska betydelserelationerna inte är språkligt angivna. För 
den som först inte rett ut hela förloppet – konkret nivå – och har 
klart för sig hur begreppen ska användas – abstrakt nivå – riskerar 
att vara otydlig eller komma med tveksamheter, det vill säga att 
skriva en text som inte hänger samman eller som inte är helt logisk.  

Lärare Två:s intention är tvivelsutan att eleverna ska ha gjort fy-
sikstoffet till sitt eget, men avsikten att i texten göra en syntes utan 
krav på explicita betydelserelationer tillåter eller kanske uppmunt-
rar eleverna att gå direkt mot slutmålet utan att först ha gjort den 
nödvändiga bearbetningen av fysikstoffet. Denna textfunktion be-
skrevs i kapitel 5 om texterna om rörelsemängd som ett redskap 
för att samla ihop och redovisa den klarhet man kommit fram till, 
en slags slutprodukt. Uppgiftens utformning och skrivmallen riske-
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rar detsamma i den här uppgiften: det som skrivandet avsåg att 
reda ut och klargöra kanske trots allt inte blir utrett och klargjort, 
åtminstone inte av en del av texterna att döma. 

Att eleverna inte språkligt uttrycker betydelserelationen mellan å 
ena sidan begreppen och storheterna och å andra sidan formeln 
skulle kunna förklaras av att varken de eller läraren är utom-
stående läsare, det vill säga sambandet är förgivettaget inom grup-
pen. Texterna är inte heller avsedda för andra sammanhang än just 
den här undervisningen. En annan förklaring är att det korta och 
koncisa i texten kan ses som en anpassning till ett allmänt naturve-
tenskapligt textideal. Enligt det skrivs inget utöver det absolut 
nödvändiga, och allt som kan vara underförstått lämnas implicit.  

Med utgångspunkt i texterna väcktes min nyfikenhet över vad 
som sker i samtalen som förs för att producera dem, det vill säga 
samtalen genom vilka texterna blir till. Vilken fysikkunskap fram-
kommer i samtalen utöver det som ses i texterna och hur sker det? 
Kan det kollaborativa skrivandet sägas vara en funktionell del i lä-
rarnas språkinriktade fysikundervisning? Och i så fall, på vilket 
sätt? Min nyfikenhet väcktes egentligen redan vid skrivtillfället då 
jag såg och hörde hur intensivt upptagna Zaida och Madine var 
med uppgiften. Av nyfikenhet har jag alltså valt att studera deras 
samtal närmare. Alla citat är hämtade från detta ljudinspelade 
samtal, vecka 21, om inget annat anges. Under samtalet skriver 
båda på sin dator.  

Samtalandet är ett samförfattande av texterna som ingår i aktivi-
teten om ändring av tillståndsform för vatten, och organisatoriskt 
är samtalets stil samarbetsinriktad och symmetrisk. Symmetrin 
bygger på att indikationer på inbördes hierarki vad gäller exempel-
vis status, kunnande och ansvar saknas, vilket skulle kunna betyda 
att de två eleverna i det här sammanhanget uppfattar varandra som 
jämlikar. Däremot dominerar Zaida genom fler och längre yttran-
den än Madine. Detsamma gäller initiering av samtalsämnen som 
driver samtalet framåt, medan de på en lägre strukturell nivå delar 
den semantiska dominansen genom att båda initierar ämnen. 

En annan aspekt av samtalets organisation är förekomsten av 
återkopplingssignaler och ifyllnadsyttranden. Återkopplingssigna-
lerna avser här lyssnarrespons medan ifyllnadsyttranden kan ses 
som ett andraled i ett närhetspar: den ene talaren påbörjar något 
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som den andre bygger vidare på eller avslutar. Inte sällan sker detta 
genom att först upprepa den senare delen av den andres yttrande. 
Följande excerpt visar på ett samarbetsinriktat utbyte där de två 
eleverna konstruerar fysiktexten dialogiskt. 

 
Zaida: Ok, vad ska vi skriva?  

Madine: Fyran.  

Zaida: Temperaturen ökar, desto värm    desto  

längre den kokar, vad heter det, vattenkokaren.  

Madine: [skriver] I diagrammet ser vi att … 

Zaida: temperaturen … 

Madine: temperaturen ökar … 

Zaida: temperaturen ökar när     samtidigt som tiden ökar.  

Madine: ökar.  

Zaida: Nej, temperaturen ökar mer när tiden … 

Madine: ökar. Vi kan se att temperaturen … 

Zaida: vi kan se … 

Madine: desto  … 

Zaida: längre tid, desto     längre tid det tar. Eller?   

Madine: desto längre tid det tar.  

Zaida: Kan man säga så?  

Madine: Kan man säga att temperaturen ökar ju längre tiden 

går?     Nä, det … 

Zaida: Va? Det låter    ja. Vänta! Temperaturen ökar  

(ljudinspelning, elevsamtal, från is till ånga, v. 21) 

 
En annan dimension av samförfattandet är förekomsten av modali-
tetsuttryck, vilka bidrar till social försiktighet och öppenhet inför 
den andres bidrag. I excerptet nedan från uppgift 2, där de ska 
ange experimentets syfte och beskriva hur det gick till, trevar de sig 
fram. De ställer frågor till varandra och prövar de begrepp som de 
tror kan kopplas till experimentet. I sekvensen uttrycks tvekan och 
osäkerhet på följande sätt: måste det inte?, är det inte?, eller?,        
Kanske, Kan du?. 

Utforskandet sker även genom 1) direkt fråga: Vad kallas det 
som     smält, smält?,  2) förslag (påstående) realiserade som frå-
gor, vilket är en inkongruent realisering/grammatisk metafor 
(Holmberg & Karlsson 2006:49, 58): då är det både och, eller?, 3) 
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genom lexikogrammatiskt val: jag misstänker 4) genom begäran 
om hjälp: Kan du?. Alternativen är gråmarkerade i excerptet från 
samtalets inledning nedan: 
 

Madine: Måste det inte ha något med detta att          göra? 

Zaida: Är det inte? Jag misstänker smältvärme.  

Madine: Ja, men även om … 

Zaida: Ämne från fast form. Det är ju alltså is. Det är ju fast 

form.  

Madine: Ja, men det är även ångbildningsvärme. Vatten blir 

ånga. 

Zaida: Is blir till vätska och vätska blir   då är det både och, el-

ler?  

Madine: Vad kallas det som   smält, smält? Det var kanske för 

en större sak. 

Zaida: Smält. Kan du? För att få förståelse över smältvärme och 

ångbildningsvärme.  

Madine: Hur smältvärme, vad som menas med smältvärme och 

ångbildningsvärme. För att … 

Zaida: för att få kunskap om det. 

Madine: att få en förståelse … [säger det hon skriver på datorn]   

Zaida: förståelse över … 

Madine: [säger det hon skriver] om vad som menas med smält-

värme och ång i … [tangenterna fortsätter att gå] 

(ljudinspelning, elevsamtal, från is till ånga, v. 21) 

 
De två sekvenserna ovan från olika delar av samtalet beskriver 
samförfattandet, och där framkommer att de två elevernas skri-
vande inte är två enskilda, parallella processer eller en monologisk 
dikteringsprocess. Oklarheter och oenighet kring fysikstoffet följt 
av argumentation skulle potentiellt kunna fördjupa samtalet och 
öka förutsättningarna för ökad kvalitet i texten, om argumentation 
ses som   

 
interaktion vari åsikter ger upphov till spontan, dialogisk och 
utvecklad oenighet i form av direkta responser […] Utveckling 

avser såväl försvar och förklaring av åsikter som metakommen-

tarer till oenigheten. (Wirdenäs 2002:70-71) 



  165 

Ökad kvalitet genom argumentation skulle inte komma av före-
komsten av olika uppfattningar i sig, utan i att dessa utvecklas och 
att utbytet även rymmer ett metaperspektiv. Utifrån Karolina Wir-
denäs definition ovan så förekommer emellertid argumentation 
bara vid ett tillfälle då Zaida menar att Madine gjort fel med mät-
värdena och diagrammet i uppgift 3, se citatet nedan. 

 
Zaida: Men kolla! Du har gjort fel där. Där ska du hoppa ner 

ett steg. Nollkommafem minuter kan i inte vara grader. Det 

är ju nollkommatre. Åhh, säg inte att du. Ah, nej, skit, Madine, 

du har skrivit alla i fel ordning. Öhh.   

Madine: Jaha. Noll.  

Zaida: Ja, nu måste du ändra alla andra.  

Madine: Varför?  

Zaida: För att [ohörbart] Räkna då!  

Madine: Ett.     Men då får jag ju en mer.  

Zaida: Nej. Då ska det vara alla, lika. 

(ljudinspelning, elevsamtal, från is till ånga, v. 21) 

 

En invändning mot att se denna oenighet som en kvalitetsökande 
sekvens är att det bara handlar om ett skrivfel. Däremot, om ett 
praktiskt moment som att hantera mätvärden och ett diagram är 
fysik på samma sätt och till samma grad som exempelvis beräk-
ningar och härledningar är fysik, så är ovanstående utbyte ett ex-
empel på sådan argumentation. En anledning till att oenighet av 
mer utforskande, prövande slag förekommer så sparsamt, i realite-
ten nästan inte alls, kan vara samtalets sammanhang: uppdraget att 
skriva en gemensam text som skulle skickas in till läraren, och det 
gäller att få jobbet gjort, även för den som är motiverad och intres-
serad. Med andra ord, situationen tillåter inte eller åtminstone 
uppmuntrar inte mer utforskande yttranden. I stället är samkon-
struerandet ackumulativt, en typ av tal som introducerades i kapi-
tel 3, genom att yttranden läggs ovanpå varandra utan att en ifrå-
gasättande, kritisk och prövande dimension finns med eller ges nå-
got större utrymme (Mercer 2000:31-32, Hartikainen 2008:262).  

En annan anledning till få oenigheter som fördjupar samtalet 
kan vara den rådande samtalskulturen i fysikundervisningen. Vilka 
frågor ställer man för att analysera en graf? Vilka frågor ställer 
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man för att gå från det konkreta till det abstrakta? Hur tränger 
man in i ett ämnesavsnitt för att sätta den enskilda uppgiften i ett 
större sammanhang som skulle kunna bidra till hur man förstår fy-
sikstoffet? Med andra ord, vad innebär det att tänka kritiskt i fy-
sik?  

Spelreglerna, eller samtalsreglerna, som introducerats i tidigare 
aktiviteter ingår inte här, och därmed behandlas, om än oavsiktligt, 
själva samtalandet och skrivandet som vore det oproblematiskt och 
naturligt. Med naturligt menas här att det kommer av sig självt, det 
vill säga att eleverna redan skulle ha utvecklat en förmåga att sam-
tala och skriva på ett för fysiken korrekt och funktionellt sätt. Den 
språkinriktande interventionen i NA-klassen har kanske ännu inte i 
tillräcklig utsträckning inbegripit att skapa förutsättningar för ele-
verna att utveckla ett mer utforskande förhållningssätt i sitt samta-
lande och skrivande i fysiken. 

En sekvens som skulle ha kunnat innebära argumentation, och 
därmed eventuellt skulle kunnat fördjupa och utveckla samtalet 
men där svårigheten slätas över eller möjligtvis förbises återfinns i 
nedanstående citat. I min läsning uppfattar jag att Madine och Za-
ida med grafen framför sig ser tre distinkta faser, och de säger, om 
än inbäddat och uppbrutet i en rad växelvisa yttranden, att i fas 1 
smälter isen, i fas 2 värms vattnet upp och i fas 3 förångas det. De 
har dock problem med hur de ska formulera sig i skrift så att, en-
ligt deras bedömning, läraren ska se i deras text att de förstår. De 
är alltså medvetna om att deras redogörelse inte är helt klar, vilket 
tidigare beskrivits som bristande logik och sammanhang.  

Den svårighet som resulterar i deras oklarhet är att, som Madine 
säger, få in energi här. Med det menas här att följa instruktionerna 
och beskriva vad som händer energimässigt genom att använda 
storheterna smältvärme, ångbildningsvärme och specifik värmeka-
pacitet (från instruktionsbladet). Att de möter motstånd just här 
stämmer med Lärare Två:s kommentar till mig under arbetets gång 
i klassrummet att uppgift 4 är det viktiga och det är inte förrän där 
man ser om de fattat eller inte (observationsanteckningar, v. 21). 
Detta torde indikera eller bekräfta att det är i den deluppgiften som 
övergången från det konkreta till det abstrakta görs. Att det är vik-
tigt, som Lärare Två påpekar, beror även på att vad de kommit 
fram till under punkt 4 ska användas för att göra beräkningarna i 



  167 

deluppgift 5. Gråmarkerat är hur Zaida och Madine talar om stor-
heten smältvärme – om det bildas, utgörs, blir, är eller är något 
man har, och mot slutet nämner de motsvarande storhet ångbild-
ningsvärme, den värmeenergi som går åt för att förånga exempelvis 
vatten. 

 
Madine: Vad händer när    Zaida!  

Zaida: Ja.  

Madine: Hur ska vi få in energi här?   

Zaida: Men värmeenergin, nej! Det bildas  

ju smältvärme och      ång     värme, eller vad heter det nu?  

Madine: Vänta. Ångvärme här uppe, vid hundra grader.  

Zaida: Ja, och smältvärme i början, alltså och så uppåt.  

Madine: [säger det hon skriver] I början av diagrammet … 

Zaida: I början utgörs smältvärme … 

Madine: [säger det hon skriver] i början och i mitten av dia-

grammet … 

Zaida: fram tills mitten … 

Madine: nej, och i mitten … 

Zaida: Nej. 

Madine: Jo.   

Zaida: Början tills mitten. Sedan efteråt börjar det ju bli ånga.  

Madine: Nä, det är uppe i hundra grader, då börjar vatten 

koka.  

Zaida: Ja, och när den kokar då börjar det bli till ånga. 

Madine: Men är vi inte vid mitten? 

Zaida: Nä, men, i början fram till slutet kan du väl säga. Inte i 

mitten, då tror Lärare Två att du menar bara          endast till 

typ fyra minuter.  

Madine: [säger det hon skriver] I början …    

Zaida: Fram till slutet … 

Madine: I början fram till slutet … 

Zaida: utgörs … 

Madine: utgörs … 

Zaida: utgör, vad är det, smältvärme? 

Madine: Va? 

Zaida: Ja! Skriv det. Den utgör smältvärme.      Mot slutet      

bildas smältvärme.  
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Madine: [skriver det hon säger] har vi smältvärme      medan i 

slutet av dia      diagrammet är det eeh  ångbildning … 

Zaida: ångbildningsvärme.  

Madine: ångbildningsvärme.   

(ljudinspelning, elevsamtal, från is till ånga, v. 21) 

 

I deras slutliga textversion står det har vi smältvärme […] är det 
ångbildningsvärme […] bildas smältvärme, vilket kan ses som icke 
helt klart. Textens oklarhet skulle kunna sägas visa att Zaidas och 
Madines osäkerhet kring de här storheterna kvarstår när de lämnar 
in sin text, det vill säga de förklarar inte i texten vad storheterna är 
och vad de har med det konkreta händelseförloppet att göra. En 
möjlig orsak till att de förbigår dessa svårigheter är det lexiko-
grammatiska valet av beskriva i instruktionerna, som leder dem att 
se uppgiften som utan krav på förklaring av abstrakta förhållan-
den. En beskrivning följer vanligtvis en additiv struktur, det vill 
säga att information läggs till med avsikt att karaktärisera, medan 
en förklaring följer en kausal struktur och används för att reda ut 
och ange orsak (Hellspong & Ledin 1997:kap. 3, Hellspong 
2001:31). Utifrån svårighetsgraden i övergången från det konkreta 
till det abstrakta menar jag att uppgiftsformuleringen beskriva 
måste förstås som att det inbegriper eller förutsätter att eleverna 
reder ut och resonerar. Att detta lämnas outtalat i instruktionen 
innebär att eleverna inte uppmärksammas på att deluppgift 4 krä-
ver mer än vad ordet beskriva först kan ge dem anledning att tro. 
Dessutom får de hjälp av lärarens textmall på tavlan att följa en 
temporal struktur, vilket mer stämmer med ett berättande där ett 
händelseförlopp återges än med ett förklarande. 

Resonerar Zaida och Madine och reder de ut vad som händer 
energimässigt under de tre olika faserna? Utifrån deras samtalande 
och skrivande i just den här uppgiften, troligtvis inte, och anled-
ningen kan vara att de inte ser vad smältvärme är. Finns det eller 
bildas det eller har vi det? Det är inte så att de inte förstår det kon-
kreta skeendet att värme är energi som gör att isen smälter, utan 
svårigheten är hur begreppet och storheten passar in i den abstrak-
ta beskrivningen eller redogörelsen av samma skeende. Kanske ser 
de inte vilken funktion begreppet har. Vad tillför det abstrakta be-
greppet smältvärme till beskrivningen som inte redan täcks in av 
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det mer konkreta ordet smältning? Ytterligare en svårighet, om än 
inte så stor just här, är ännu en inkongruent realisering, en gram-
matisk metafor: betydelsen av substantivet smältning är ett skeen-
de, vilket typiskt uttrycks av ett verb.  

I Lärare Två:s fysiktextideal ingår utöver rätt begrepp använda 
på rätt sätt även tydlighet och logiskhet. Språkligt skapas tydlighet 
och logik bland annat med hjälp av olika typer av bindeord, men 
då dessa utelämnas måste den som lyssnar respektive läser själv fyl-
la i dem. Utelämnandet kan motiveras eller förklaras av att binde-
orden och därmed den logiska relationen underförstås, och skriv-
mallen kan ses som ett exempel på detta förhållande. En annan 
förklaring kan vara att talaren/skribenten inte själv är medveten 
om vilka relationerna är.  

Tiden rinner iväg, och det är bara en sak kvar: formlerna. Såda-
na är emellertid inget man kan få in i en text utan ansträngning, så 
Zaida ger upp: 

 
Vi måste sätta in formler. Hallå, vi måste,   vi måste berätta, ee-

ehh jag pallar inte med formler. 

(ljudinspelning, elevsamtal, från is till ånga, v. 21) 

 

De skickar in sina texter, och aktiviteten är avslutad. Zaida och 
Madine har båda skrivit på sina datorer, men för det här samman-
hanget kan deras texter i allt väsentligt ses som lika, dock inte 
identiska. Nedan återges Zaidas text i sin helhet, och den kommen-
teras här i korthet.  

 
Zaidas text, uppgift 4 

I diagrammet ser vi att temperaturen ökar linjärt med tiden. I 

början fram tills slutet har vi smält värme, medan i slutet i dia-

grammet är det ångbildningsvärme. För att vid 100 grader bör-

jar vattnet att koka (förångning) och det betyder att vätskan 

övergår till ånga. Under tiden isen värms så smälter den och då 

bildas smältvärme. Under hela processen utgörs den specifika 

värmekapaciteten eftersom all den mängden värme som krävs 

för att öka temperaturen med en 1 grad för 1 kilo används.  

(elevtext, från is till ånga, v. 21) 
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Texten utgår från diagrammet, vilket även utnyttjas för textens 
disposition. Textstrukturen kan ses som antingen temporal eller 
spatial, och bindeorden som skapar strukturen är gråmarkerade i 
texten. Om det är en punkt eller en sträcka i det konkreta experi-
mentförloppet som åsyftas måste strukturen ses som temporal, men 
om det är en punkt eller stäcka på grafen är strukturen snarare 
spatial. Exempelvis kan vid 100 grader förstås som en punkt på 
grafen eller som en viss tidpunkt i det konkreta experimentförlop-
pet. I texten framgår det konkreta skeendet och även delar av gra-
fens utformning (linjär). Däremot saknas den abstrakta och teore-
tiska förklaringen som ska ange vad som sker energimässigt, vilket 
samtidigt ska förklara grafens utseende i alla de tre delarna. För-
klaringen finns inte i texten (och inte heller i samtalet), trots att de 
tekniska fackorden och begreppen finns med. Inte heller de sam-
manhangsskapande temporala fraserna räcker för att göra texten 
fysikaliskt korrekt och logisk. 

Sammantaget ger elevernas kollaborativa skrivande i aktiviteten 
om värmekapacitet tillfälle till längre, sammanhängande samtal om 
fysikstoffet. Uppgifternas progression, från ett till fem, leder fram 
till en övergång från det konkreta skeendet till det abstrakta be-
greppsliga innan kunskapen tillämpas, men i det enskilda samtal 
som redovisats närmare sker inte något sådant skifte. Samtalet är 
samarbetsinriktat och symmetriskt men inte utmanande.  

 
Uppföljning av aktiviteten Värmekapacitet. Grafen från is till 
ånga 
Uppföljningen sker på ett likartat sätt som då texterna om rörelse-
mängd/rörelseenergi följdes upp en dryg månad tidigare, och funk-
tionen blir även nu formativ. Det formativa ligger i att Lärare Två 
dels genom att lyssna på elevernas samtal på lektionen, dels genom 
läsning av deras texter efter lektionen identifierar vad som behöver 
redas ut. Utifrån den diagnosen planerar han nya aktiviteter. En 
annan likhet är att de nya aktiviteterna utgörs av en teorigenom-
gång eller begreppsutredning som utgår från ännu ett demonstra-
tionsexperiment. Direkt efter lektionen kommenterar Lärare Två 
vad han behöver göra: ännu ett experiment med isvatten men den-
na gång i en bägare som står i rumstemperatur (gråmarkerat).  
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Lärare Två: Jag tycker det var en bra övning. Den ger mycket. 

När jag nu gjort den ser jag vad de inte förstår och jag vet vad 

jag behöver göra nästa vecka. Jag ska ta en behållare med isvat-

ten och låta en termometer avläsa temperaturen, och då kom-

mer de att se att temperaturen är konstant så länge det finns is i 

vattnet. Detsamma gäller för att låta vattnet koka ända tills allt 

blivit ånga. De kommer då att se att temperaturen inte ökar för-

rän allt vatten blivit ånga, för ångans temperatur kan bli mer än 

hundra grader men inte vattnets temperatur. (logg, v. 21) 

 
I citatet nedan konstaterar han att det där med vad energin går till i 
fas 1 och 3 och vilken konsekvens det får för temperaturstegringen 
inte riktigt uppfattats av eleverna. De har inte heller riktigt uppfat-
tat att diagrammets horisontella del i början och i slutet är en re-
presentation av att all energi då använts till något annat än till att 
höja vattnets temperatur, det vill säga till smältning respektive för-
ångning. Detta förbiseende tillskriver Lärare Två grafens kort-
huggna utformning, se citat nedan, det vill säga han ser elevernas 
svårighet som ett observationsproblem. Även beslutet att göra yt-
terligare ett experiment tycks motiveras av bedömningen att ele-
verna behöver en ny och förbättrad möjlighet att se/observera hur 
det förhåller sig, se gråmarkering i citatet ovan.  

 
Lärare Två: Det blev lite avhugget där. Det gick aldrig riktigt 

hem, det där, för deras diagram var väldigt korta i båda ändar-

na. (logg, v. 22) 

 
Vid lektionstillfälle 3 förklarar Lärare Två för eleverna: Jag ska ta 
några saker. Förtydliga (observationsanteckningar, v. 22). Förtyd-
ligandet sker på två sätt: experiment och helklassamtal samman-
vävt, vilket av Lärare Två dokumenteras på tavlan. Experimentets 
första del rör smältning. Det utgår från en bägare med vatten med 
samma temperatur som rummet, ca 20°C, och när Lärare Två häl-
ler is i vattnet sjunker temperaturen till noll. Så länge det finns is 
kvar i bägaren är temperaturen oförändrat noll, men så fort isen 
smält börjar vattentemperaturen stiga. När mer is hälls i, sjunker 
temperaturen igen. Vilken slutsats kan dras? 
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Lärare Två: Nu är isen borta, och om jag låter bägaren stå så 

kommer det att bli varmare och varmare, men om jag nu skick-

ar ner lite mer is, så [rör om så att is och vatten blandas], så går 

den ner till noll. Slutsats: Så länge isen är kvar är vattnet noll 

grader. Vart tar energin vägen? Det är tjugo grader i rummet. 

Ni skulle skriva om det. Ingen?  

(observationsanteckningar, v. 22) 

 
Därefter genomförs nästa del av experimentet som är uppvärmning 
av vatten i vattenkokaren, och mätaren indikerar stigande tempera-
tur. När vattnet väl kokar ändras emellertid inte temperaturvärdet 
längre, trots att 1300 joule energi fortfarande går in i vattenkoka-
ren varje sekund, enligt Lärare Två:s påpekande. 

 
Lärare Två: Vad kan vi dra för slutsats av detta? Det är väldigt 

mycket energi, men temperaturen stannar kvar. Samma sak som 

när vi smälte is. Samma temperatur hela tiden tills isen är borta. 

Här kommer det att vara nittioåtta grader tills vattnet är borta. 

(observationsanteckningar, v. 22) 

 
Som slutsats av utredningen av händelseförloppet och av de teore-
tiska begreppen i helklassamtalet under tiden experimentet pågår, 
skriver Lärare Två på tavlan: 

 
1) vid smältning går all energi som tillförs åt till att smälta ak-

tuellt ämne. Oförändrad temperatur. 

2) vid kokning går all energi åt till att förånga. Oförändrad 

temperatur. (observationsanteckningar, v. 22) 

 
Han påpekar att det som experimenten nu visat visste de redan se-
dan tidigare experiment, men att det nu etablerats igen. Därefter 
övergår han till elevernas texter, som han bedömer visar på oklar-
heter både vad gäller vad som skedde i experimentet och hur be-
greppen och storheterna ska användas för att förklara experimen-
tet: 

 
Lärare Två: Jag har läst era texter, och där finns en del förvir-

ring och otydligheter. Vissa av er har missuppfattat vad som 
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egentligen händer och använder de här begreppen och storhe-

terna fel när ni beskrivit, så det vi nu ska göra är att gå igenom 

diagrammet. (observationsanteckningar, v. 22) 

 

Eleverna ska ånyo beskriva vad som händer men nu utifrån ett sti-
liserat diagram på tavlan där de tre faserna framträder, se figur 10 
nedan. Först får de emellertid hjälp av lärarens muntliga klargö-
rande om att storheterna smältvärme, specifik värmekapacitet och 
ångbildningsvärme är materialkonstanter (observationsanteckning-
ar, v. 22). På tavlan dokumenterar Lärare Två sin genomgång som 
alltså är att beskriva vad som sker energimässigt, och han påpekar 
att han nu skriver samma sak som vid första tillfället. 

 
Figur 10. Stiliserad graf av temperaturförändring vid smältning, 
uppvärmning och förångning av vatten 
 
 
 
 
 
Först beskrivs smältningen: den tillförda energin går åt till att smäl-
ta isen, och därför sker ingen temperaturstegring så länge det finns 
is kvar i vattnet. Lärare Två skriver: 

 
1) Isen smälter. Så länge det finns is kvar går tillförd energi åt 

att smälta isen. Isblandningen har hela tiden temperaturen 0°C. 

(observationsanteckningar, v. 22) 

 
Sedan förs formlerna in i beskrivningen: 

 

Lärare Två: Så när vi kommer hit, vad har hänt där? [markerar 

på diagrammet på tavlan] Vilken formel beskriver vad som 

händer här? Jo, det var det jag skrev. 

 
[skriver] Formel: 𝑄 = 𝑙𝑠  𝑚 där m = massa  ls = smältvärmet 
(observationsanteckningar, v. 22) 
 

Lärare Två:s samtal med klassen fortsätter och texten växer fram: 
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1) Isen smälter. Så länge det finns is kvar går tillförd energi åt 

att smälta isen. Isblandningen har hela tiden temperaturen 0°C. 

2) Vattnet värms från 0°C till 100°C. 

(observationsanteckningar, v. 22) 

 

Lärare Två frågar vad som utmärker temperaturökningen, och till 
sin hjälp för att beskriva hur temperaturen förändras har eleverna 
grafen framme på tavlan. Emir svarar att förändringen är konstant, 
vilket vanligtvis betyder att det ändrar sig lika mycket hela tiden. 
Lärare Två menar dock att med ordet linjär är betydelsen mer fysi-
kaliskt korrekt, och korrekthet definieras här av entydighet, det vill 
säga den kan knappast missförstås. 

 
Lärare Två: Hur ökar det? 

Emir: Konstant. 

Lärare Två: Linjärt. 

Emir: Ändrar det sig inte konstant? 

Lärare Två: Det ändrar sig konstant, men om det ändrar sig lin-

järt så kan det inte bli tvetydigt. Vad är det för formel som be-

skriver detta? Jo … 

[skriver] 𝑄 = 𝑐 𝑚 ∆𝑇 (observationsanteckningar, v. 22) 

 

Han jämför de två formlerna och påpekar att den andra formeln 
anger temperaturförändring, ∆𝑇 (utläses delta t), medan någon så-
dan ändring inte anges i den första formeln. När han kommer till 
sista fasen i diagrammet, ber han eleverna beskriva vad som händer 
där. 

 
Lärare Två: Och så har vi trean. Vad händer i område tre? Emi-

lia, vad säger du? 

Emilia: Det kokar och blir ångbildningsvärme. 

Lärare Två: Det blir ångbildningsvärme. Nu får du vara lite 

tydlig här. 

Emilia: Alltså, det övergår till ånga. 

Lärare Två: Ja,     så energin används till? 

Emilia: Det bildas ånga. 

Lärare Två: Från vätska, ja. Vätska till gas. Det är vad energin 

går åt till, och ångbildningsvärme, vad var nu det? 
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Adrianna: Det är det man tillför för att det ska bli … 

Lärare Två: Nej, det är det inte. Ångbildningsvärme är en kon-

stant. Ett värde som gäller för det materialet vi har. Precis som 

densitet […] Vi ska strax räkna, då blir det tydligare. 
 
 [På tavlan]  
 

3) All energi går åt till att omvandla från vätska till  

ånga. Temperaturen ändras inte. Formel: 𝑄 =   𝑙å  𝑚   

 

Lärare Två: Så är sammanfattningen. Det finns ett motsvarande 

diagram i boken på sidan tvåhundraett.  

(observationsanteckningar, v. 22) 

 

På tavlan finns nu två texter, se citat nedan. Den första är en gene-
rell beskrivning av vad som sker med energi och temperatur vid 
smältning respektive förångning. Den andra är en konkret beskriv-
ning av vad som sker utifrån experimentet. Sammantaget är detta 
vad som skrivits på tavlan (Q står för energi, ls står för ett ämnes 
smältvärme, lå står för ett ämnes ångbildningsvärme):  
 

Text 1 

1) vid smältning går all energi som tillförs åt till att smälta ak-

tuellt ämne. Oförändrad temperatur. 

2) vid kokning går all energi åt till att förånga. Oförändrad 

temperatur. 
 

Text 2 

1) Isen smälter. Så länge det finns is kvar går tillförd energi åt 

att smälta isen. Isblandningen har hela tiden temperaturen 0°C. 

Q = ls  m 
 

2) Vattnet värms från 0°C till 100°C. Temperaturen ökar linjärt 

med tillförd energi. 

𝑄 =  𝑐 𝑚 ∆𝑇 

 

3) All energi går åt till att omvandla från vätska till ånga. Tem-

peraturen ändras inte.  

𝑄 =   𝑙å  𝑚  (observationsanteckningar, v. 22) 
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Lärare Två ägnar inte mer tid just då åt skrivandet, utan nästa ak-
tivitet tar vid: att gemensamt räkna uppgiften från föregående la-
borationslektion.  

Det finns emellertid anledning att avslutningsvis kommentera 
Lärare Två:s taveltexter, då dessa skulle kunna utgöra en förebild 
för elevernas skrivande, något som han tillmäter stort (potentiellt) 
värde i deras läroprocess. Värdet kan ses i den tid och energi han 
lägger på att utforma aktiviteter där mer omfattande skrivande in-
går, på att läsa elevernas texter och till sist på att följa upp dem. 
Dessutom verkar skrivandet generera entusiasm och engagemang 
hos honom. Med andra ord ser han möjligtvis ett redskap som kan 
vara effektivt för eleverna att lära sig fysik.  

Taveltexterna utgör ett slags facit till uppgift 4 och förebilder för 
elevernas skrivande. De kan ses som satellittexter av den anled-
ningen att de är relativt kontextbundna, och att information som 
är given för läraren och eleverna utelämnats, exempelvis experi-
mentet som de genomfört/observerat, mätvärdena och grafen. Den 
avskalade formen kommer troligtvis av att texterna inte är menade 
för utomstående läsare, utan de avser att fylla satellittextens funk-
tion av stöd i en lärandeaktivitet. Avskalningen kan då motiveras 
av en fokuseringsprincip: zooma in det viktigaste, zooma ut allt 
annat. Dessutom är en del av stoffet som hör till satellittexten per 
definition lokaliserat någon annanstans, exempelvis i ett ackom-
panjerande samtal eller inne i huvudet. 

Lärare Två har även utelämnat språkliga realiseringar av logiska 
betydelserelationer, vilket skulle kunna vara en konsekvens av hans 
korthetsideal för fysiktexter. Från ett språkdidaktiskt perspektiv 
skulle detta emellertid kunna minska skrivandets effekt eller verk-
ningsgrad, trots att det är skrivandets krav på sammanhang och 
logik som attraherar Lärare Två och som ger honom anledning att 
tillmäta skrivandet stort värde som redskap för lärande i fysik.  

I text 1 ovan har sambandsord/-fraser som anger relationen mel-
lan tillförd energi och temperaturen utelämnats, trots att den rela-
tionen visade sig vara en av svårigheterna i beskrivningen av gra-
fen. Detta framkom i elevernas texter och i lärarens samtal med 
eleverna om texterna. Avsikten med satellittexten är att utgöra ett 
stöd, men utelämnade realiseringar av relationer skulle kunna ses 
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som försvagande av det stödet, det vill säga att den klarhet och 
tankereda som eftersträvas då troligtvis inte skapas.  

Avsnittet om värmekapacitet behandlas även i TE-klassen men 
genom en aktivitet av annan karaktär. Planeringen av den aktivite-
ten föregås av en gemensam diskussion på ett arbetsmöte några 
veckor tidigare, vilket redogjordes för tidigare i kapitlet i inled-
ningen av den här delen av designprocessen (under rubriken De-
signprocessen, termin 2: termofysik). Då framkom bland annat att 
Lärare Ett tänkte sig en aktivitet där eleverna får resonera och dis-
kutera sig fram till en lösning på ett problem. 

 
Planering av aktiviteten Värmekapacitet. Fysikutgrävning 
Ursprunget till Lärare Ett:s aktivitet om värmekapacitet är samma 
som för Lärare Två:s aktivitet: erfarenheter i projektet om vad som 
för honom kommit att framstå som språkinriktad fysikundervis-
ning samt den egna undervisningsrepertoaren. Därför kan även Lä-
rare Ett:s aktivitet ses som en integrering av gammalt och nytt och 
som en kontextualisering av språkliga aspekter i ett undervisnings-
sammanhang. Dessutom är den lik ett antal andra aktiviteter som 
han initierat tidigare, och likheterna består i en betoning av samta-
lande i mindre grupper som det huvudsakliga redskapet för att 
komma fram till en lösning på en uppgift och därmed av tillämp-
ning av kunskap. Därutöver utmärks dessa aktiviteter eller delar av 
dem av att de anknyter till något högst vardagligt för eleverna, och 
att Lärare Ett involverar antingen eleverna eller sig själv i dem. 
Dessa tre förhållanden ger aktiviteten en konkret dimension som 
kan ses som en högre grad av kontextualisering, och aktiviteten 
som Lärare Ett kallar Fysikutgrävning följer detta mönster. Som 
nämndes inledningsvis i avsnittet om designprocessen, termin 2, 
termofysik används samma experiment med isvatten i en vattenko-
kare i båda aktiviteterna och detsamma gäller elevernas involvering 
genom att rita diagrammet.  

För den här aktiviteten utgår Lärare Ett från erfarenheten av att 
just ha grävt ett 24 meter långt dike i sin trädgård för att plantera 
en häck, och uppgiften som eleverna ska lösa formulerar han så 
här: Hur mycket vatten skulle jag kunna värma från 20°C till kok-
punkten med den energi som gick åt för att gräva diket? (Under-
visningsdokument, Lärare Ett, termin 2). Att gräva diket tog drygt 
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tolv timmar en varm helg i maj. Teoretisk kunskap om värmekapa-
citet måste tillämpas för att besvara frågan men även kunskap från 
tidigare fysikavsnitt. Dessutom måste elevernas diagram användas, 
vilka visar hur temperaturen varierar med tiden då isen smälter, 
värms upp och förångas. Det språkliga redskapet är att resonera 
sig fram genom flera led, varav ett kräver en noggrant formulerad 
skriftlig fråga ställd till läraren, för att få information som saknas. 
Ett annat led är att genom en kortare teorigenomgång av läraren i 
helklass få ytterligare information som behövs för den sista beräk-
ningen. Dessutom hänvisas eleverna till läroboken för annan in-
formation, samtidigt som de tar ställning till om någon informa-
tion i uppgiften ska sållas bort. Denna uppdelning utgör planerad 
styrande stöttning.  

Sammanfattningsvis planerar Lärare Ett en större aktivitet som han 
kallar en rik uppgift, och rik syftar på aktivitetens omfattning och va-
riationsmöjligheter: ställningstaganden gällande teoretiska begrepp, 
annan relevant information och beräkningar. Det som avser att göra 
aktiviteten språkinriktad är att eleverna i mindre grupper ska resone-
ra sig fram steg för steg, och att ett av stegen är att ställa en skriftlig 
fråga för att få nödvändig information som utelämnats i uppgiftsfor-
muleringen. Språkinriktningen knyter aktiviteten till ämnesplanens 
direktiv om att ”[e]leverna ska ges möjlighet att analysera och lösa 
problem genom resonemang baserade på begrepp och modeller, såväl 
med som utan matematik” (Ämnesplanen i fysik 2011). 

Nästa avsnitt beskriver genomförandet av aktiviteten i TE-
klassen, vecka 21, och alla citat är från den lektionen. Då viss in-
formation som rör experimentet med isvattnet i vattenkokaren och 
diagrammet är samma för aktiviteterna i båda klasserna, utelämnas 
en del i nästa avsnitt för att undvika onödig upprepning. 

 
Genomförande av aktiviteten Värmekapacitet.  
Fysikutgrävning 
Aktivitetens förlopp sträcker sig över ett lektionstillfälle, men den 
utnyttjar experimentet och elevernas diagram från tidigare lektio-
ner. Den fråga som ska besvaras, som nämndes ovan, är Hur 
mycket vatten skulle jag kunna värma från 20°C till kokpunkten 
med den energi som gick åt för att gräva diket? (Undervisningsdo-
kument, Lärare Ett, termin 2). Instruktionerna finns projicerade på 
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tavlan, se figur 11 nedan, och vid bilden får eleverna information 
om diket och jorden som Lärare Ett grävt upp.  

 
Figur 11. Diket i aktiviteten Fysikutgrävning (foto: Lärare Ett) 

 
 
 
 

 

 

Diket är ca 24 m långt, 40 

cm brett och 40 cm djupt. 

Jorden ligger bredvid diket 

i en hög, vars höjd är unge-

fär lika med dikets djup. 

Det tog c:a 30 min att grä-

va en meter. 

 

 

Arbetet är uppdelat i flera steg, och på tavlan har Lärare Ett ritat 
upp arbetsgången så här, figur 12: 
 
Figur 12. Arbetsgång, aktiviteten om fysikutgrävningen 
 
 
 
 
 
De skriftliga instruktionerna som återfinns på tavlan utgörs av föl-
jande information:  
 

1. Beräkna den energi jag minst behövde använda för att ”lyfta 

upp jorden ur hålet”. Tänk i termer som volym, densitet, massa, 

lägesenergi.  

Under denna punkt får gruppen formulera max tre frågor som 

jag besvarar! Frågorna ska skrivas på papper och jag besvarar 

dem endast skriftligt! 

 

Start         Genomgång                     

tilläggsinformation  

Mål           
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2. När alla grupper gjort 1:an, håller jag en kort genomgång om 

hur mycket energi som går åt för att värma upp vatten. De 

grupper som är snabba kan förbereda sig genom att läsa sid 

198-199, titta på bilden på sid 201, samt titta på det diagram ni 

gjorde på demonstrationslabben då jag värmde isvatten till 

kokpunkten.  
3. Göra de slutliga beräkningar som behövs för att kunna be-

svara huvudfrågan.  

(Undervisningsdokument, Lärare Ett, termin 2) 

 

Arbetet kan ses som både styrt och öppet. Uppdelningen i steg ger 
arbetet struktur, men vilka beräkningar eleverna behöver göra är 
inte specificerade, något som Lärare Ett uppmärksammar dem på 
innan de sätter igång: 

 
Lärare Ett: Börja med att beräkna den energi som jag minst be-

hövde för att lyfta upp jorden ur det här hålet. Jag tänker inte 

tala om hur ni ska göra, men här är lite tips att tänka i termer 

som volym, densitet, massa, lägesenergi.  

(observationsanteckningar, v. 21) 

 

En av de saker de måste komma överens om är hur de beräknar 
energiåtgången för grävarbetet. Hur beräknas det? Vad har de lärt 
sig som kan vara relevant? Alvin och Edgar funderar. De bläddrar i 
boken. Kanske formeln som handlar om lyftkraft kan användas 
här? I lärobokens kapitel om termofysik kommer avsnittet om Ar-
kimedes princip före det om värmekapacitet och där talas om lyft-
kraft, en kraft som verkar på föremål nedsänkta i vätska, vilket 
klassen arbetade med en månad tidigare.  

 
Edgar: Ska man använda sig av den formeln, lyftkraft? 

Lärare Ett: Vilken lyftkraft är det? 

Edgar: Typ, [ohörbart] 

Lärare Ett: Låter som Arkimedes princip, och det funkar inte. 

Edgar: Alltså, det är på tryck? (observationsanteckningar, v. 21) 

 

Hur man ska göra är således inte givet, och här i ligger uppgiftens 
öppna karaktär. Öppenheten och den stegvisa strukturen är en av 
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de saker som ger anledning till samtal och resonerande med för-
slag, argument och motargument. En annan del av upplägget som 
också bidrar till interaktionen är det informationsgap som Lärare 
Ett lagt in. En pusselbit saknas, och den kan bara fås genom att 
skriftligt ställa en fråga till läraren, som svarar skriftligt. Det gäller 
att komma fram till vad de ska fråga om och att formulera det så 
precist som möjligt, för de får bara tre chanser.  

Steg 1 avverkas olika snabbt, och redan efter några minuter stäl-
ler en av grupperna den enda fråga som egentligen behöver ställas: 
Vilken densitet har jord? Arbetet fortsätter emellertid knappt 20 
minuter, och därefter samlar Lärare Ett gruppernas energivärden i 
en tabell på tavlan, se figur 13 nedan. Värdena är utgångspunkten 
för steg 2 i instruktionerna, tillskott av ny teori. 
 
Figur 13. Den energi som grupperna beräknat går åt för att lyfta 
jorden ur diket (foto: eget, observationsanteckningar, v. 21) 

 
Först rekapitulerar Lärare Ett hur man kommer fram till det unge-
färliga värdet 38000 Joule. Det är så mycket energi han använde 
för att lyfta upp jorden ur diket, och det värdet behövs för att göra 
steg 3. Därefter behövs diagrammen från experimentet med isvatt-
net i vattenkokaren två veckor tidigare. Då hann de inte diskutera 
grafens utseende, så de börjar med att gemensamt tolka diagram-
met, det vill säga reda ut vad energin går åt till i respektive fas (Lä-
rare Två, observationsanteckningar, v. 21). Det är emellertid upp-
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värmningen av vatten från 20°C till kokpunkten som är relevant i 
just den här uppgiften, så Lärare Ett koncentrerar genomgången till 
grafens mellersta del, den linjärt ökande delen. Han säger att det 
krävs lika mycket energi att höja temperaturen en grad när vattnet 
är kallt som när det är nära kokpunkten. 

 
Lärare Ett: När det bara är vatten så stiger det på det här sättet 

[…] Här går det åt energi för att höja temperaturen […] Det går 

åt energi för att höja vatten en grad, och det går åt lika mycket 

energi för att höja vatten från en grad till två grader som för 

från nittiofyra upp till nittiofem grader. Det går åt precis lika 

mycket energi. (observationsanteckningar, v. 21) 

 

Det är alltså detta förhållande som eleverna behöver för att kunna 
gå vidare och besvara den ursprungliga frågan, men eftersom det är 
en beräkning som krävs för det slutliga svaret måste förhållandet 
uttryckas matematiskt (en formel). Lärare Ett frågar klassen om 
grafens utseende: 

 
Lärare Ett: Vi ska bara titta på den här biten idag. För jag sa ju 

att vi ska värma vatten från tjugo grader upp till kokpunkten 

[…] Om man bara tittar på det avsnittet, från tjugo upp till 

hundra, vad tycker ni att det, bara från tjugo upp till hundra, 

hur skulle ni beskriva den kurvan? 

Robin? 

Robin: Rak. 

Lärare Ett: Ja, det är en rät linje. Håller ni alla med om att det 

här, det här är ju närmast en perfekt rät linje? 

Robin: Proportionell. 

Lärare Ett: Ja. Då ska jag göra det så enkelt för er att jag skriver 

upp den räta linjens ekvation för den linjen. 

(observationsanteckningar, v. 21) 

 
Den formel som Lärare Ett talar om finns på de sidor i läroboken 
som i steg 2 angetts som förberedelse inför genomgången: 
𝑄 = 𝑐 𝑚 ∆𝑇. Han förklarar beteckningarna i formeln: Q är tillförd 
energi, i det här fallet 38000 joule, m är massan på vattnet som 
värms upp, c är en konstant som är specifik för ett visst ämne, allt-
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så en materialkonstant som avgör hur lätt eller svårt det är att 
värma just det ämnet. Den här konstanten kallas specifik värmeka-
pacitet och för vatten är den 4190 J/(kg K) (joule per kilogram och 
kelvin). Just konstanten kräver en mer utförlig förklaring och Lära-
re Ett svarar på Edgars fråga om vad det är: 

 
Lärare Ett: Den här säger att om jag har så här mycket av nå-

gon vätska och värmer upp det så många grader, så kan jag 

räkna ut hur mycket energi som går åt för att göra det. Det går 

naturligtvis inte åt lika mycket energi att värma upp alla 

vätskor, så den här konstanten beror på vilken vätska vi ska 

värma upp. Det här kallas för värmekapacitet. Den konstanten 

när vi pratar om vatten, den är fyratusenetthundranittio […] 

Den konstanten, den gäller för vatten och det är ju vatten jag 

ber er räkna ut, hur mycket energi som går åt eller hur mycket 

vatten vi kan värma upp, och där är så många grader som jag 

ska förändra vattnets temperatur. (observationsanteckningar, v. 

21) 

 

Nu har grupperna allt de behöver för att kunna göra steg 3, och 
beräkningen görs på bara några minuter eller drygt det. De konsta-
terar att en deciliter vatten verkligen inte är mycket. Så mycket ar-
bete för att värma så lite! Tiden är ute och alla bryter upp.  

Eleverna besvarade frågan om mängden vatten, men uppfylldes 
Lärare Ett:s intention att skapa tillfälle för resonemang och diskus-
sion för att förstå fysiken, vilket han talade om vid planeringen 
några veckor tidigare? För att kunna säga något om detta behöver 
elevernas samtalande belysas närmare, och därför är det ämnet för 
nästa avsnitt. Alla citat från elevsamtalen är från samma lektion 
vecka 21, och primärkällan utgörs av ljudinspelningarna. 

Samtalandet bestäms av två olika förutsättningar på klassrums-
nivå: elevernas samtalskultur i fysik och aktivitetens utformning. 
Eleverna är vana vid ett interaktivt och i vissa stycken dialogiskt 
helklassamtal lett av läraren. De är också vana vid att arbeta med 
uppgifter i par eller mindre grupper då de uppmanas att samtala 
och diskutera sig fram till lösningar. Interventionens spelregler, de 
facto samtalsregler, har introducerats men inte till fullo implemen-
terats. Aktivitetens struktur och öppna karaktär, som kommente-
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rats tidigare, avser att skapa behov av att diskutera och gemensamt 
komma fram till handlingsalternativ för att ta sig igenom uppgif-
tens steg och göra den sista beräkningen som ger svaret på den ur-
sprungliga frågan. Samtalen är i huvudsak orienterade mot uppgif-
ten, med andra ord är eleverna fokuserade på och upptagna med 
fysiken som rör energiåtgång vid värmestegring i en vätska. Samta-
lens stil är samarbetsinriktad och asymmetrisk, men i en av grup-
perna kan asymmetrin dock sägas vara mindre utpräglad. En tredje 
stildimension är utmanande, vilket grundar sig i det utforskande 
som uppgiftens öppna karaktär kan sägas inbjuda till. Dessa tre 
aspekter anger således samtalets karaktär från ett språkligt per-
spektiv. 

Organisatoriskt intar eleverna roller, ett begrepp som förekom-
mer i analysen av elevsamtal i aktiviteten med begreppskartan i av-
snittet om energi (kap. 4), och genom att roll klassificeras på en 
mer övergripande nivå bestäms dessa utifrån hur elevernas delta-
gande i samtalet karaktäriseras. I aktiviteten om Lärare Ett:s dike 
fördelas rollerna i de samtal som spelades in på följande sätt, se ta-
bell 11 nedan. Eleverna har formerat grupperna själva, och rollerna 
ska förstås som ungefärliga och bildliga.  

 
Tabell 11. Roller i elevernas samtal i aktiviteten Värmekapacitet. 
Fysikutgrävning 
 
 Ordförande-moderator Bisittare-pådrivare Åhörare-åskådare 

1 Edgar Alvin Yasmin 

2 Otto Patrik, Jon Robert 

3 Frank Olof, Robin X 

  
 
Samtalen har en ordförande-moderator och en eller två bisittare-
pådrivare. Därtill finns en åhörare-åskådare i två av grupperna, 
och det är alltså samtalet i grupp 3 som i avsaknad av en åhörare-
åskådare kan sägas vara mer symmetriskt. Ordföranderollen be-
stäms av att den eleven initierar ämnen, som rör både samtalets or-
ganisation och innehåll, och han utövar viss kvantitativ dominans. 
Dessutom bidrar ordföranden-moderatorn i någon mån med ytt-
randen som kan ses som en slags auktoritet eller garanti för kvali-
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teten som de andra deltagarna kan förlita sig på, så att de har an-
ledning att tro att det som de gör är rätt och leder fram till målet. 

Auktoriteten kan här ses som ett utslag av dominans, och exem-
pel på detta i grupp 3 är då Frank snabbt besvarar Robins fråga 
om vad de ska räkna ut – jordens densitet – medan Olof är helt 
tyst. Det snabba svaret som kommer i samtalets inledning skulle 
kunna ses som att det tidigt etablerar Franks auktoritet genom att 
han visar att han vet vad de ska göra. Hans auktoritet skulle även 
kunna förstärkas, eller intrycket av den, genom kontrasten till någ-
ra av Olofs yttranden som signalerar osäkerhet eller okunskap. 
Han däremot vet inte vad de ska göra, och han säger exempelvis 
jag fattar inte uppgiften och ja, det förstår jag, men jag förstår inte 
hur vi ska göra, och vad gäller att beräkna jordens massa frågar 
han hur? (ljudinspelningar, elevsamtal, fysikutgrävning, v. 21). 

Det förekommer dock fler sätt varigenom auktoritet skapas. I 
sekvensen som följer har Frank kommandot genom att motivera 
att de behöver veta jordens densitet för att ta reda på massan och 
därefter beräkna lägesenergin. Auktoriteten markeras här av på-
hängsfrågan eller hur? samtidigt som den minskar påståendets di-
rekthet. Dämpningen skulle kunna ses som att den bidrar till sam-
talets symmetriska och samarbetsinriktade stil.  

 
Frank: Vi måste veta massan för att räkna ut lägesenergin, eller 

hur? (ljudinspelningar, elevsamtal, fysikutgrävning, v. 21) 

 
Ett annat sätt att skapa auktoritet är yttranden som bidrar med en 
överblick över hela uppgiften och med fakta som utgör förutsätt-
ningar och riktlinjer, bland annat sådant som ges i uppgiften. I föl-
jande citat kan Frank sägas vinna viss auktoritet genom att bidra 
med en formel, känd information (jordvallens höjd) samt en tolk-
ning av vilken typ av fråga som kan ställas till läraren: att frågan 
inte får kräva att läraren gör en uträkning som gruppen borde 
kunna göra på egen hand.  

 
Robin: Vad har det för formel? 

Frank: m gånger g gånger h massan gånger gravitationskraften 

gånger  

Robin: multiplicerat med  
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Frank: höjden 

Robin: Men vi har ju inte höjden, alltså det är inte den. 

Frank: Jo, vi har höjden. 

Robin: Nej. 

Frank: Fyrtio. 

Robin: Ja, aha. 

[…] 

Olof: Vad är massan på jorden? 

Frank: Det kan vi inte fråga om. 

Olof: Varför inte? 

Frank: Den ska vi nog räkna ut.  

(ljudinspelningar, elevsamtal, fysikutgrävning, v. 21) 

 

Ett annat sätt som Franks auktoritet i samtalet etableras är då han 
vid två tillfällen uppmanar Robin att fokusera på uppgiften: Ursäk-
ta, koncentrera dig och Robin, lägg ner. Var lite seriös (ljudinspel-
ningar, elevsamtal, fysikutgrävning, v. 21). Genom yttranden som 
av de andra uppfattas som att dessa är ”rätt sak vid rätt tidpunkt” 
skulle Franks auktoritet kunna jämföras med det Linell kallar kva-
litativt strategisk dominans (Linell 1990, Hansson 2009:43). 

I grupp 1 vinner ordföranden-moderatorn i auktoritet på ett an-
nat sätt: att vara den som driver på och med yttranden markerar 
gruppens progression steg för steg. Genom sådana yttranden in-
formeras de andra gruppmedlemmarna om att de är på spåret och 
om hur långt de kommit. Edgars auktoritet kan även sägas etable-
ras av att bisittaren Alvin backar upp hans yttranden, gråmarkera-
de i citatet nedan.   

 
Edgar: Vad är densiteten på jorden? 

[lång paus, eleverna bläddrar i boken/formelsamlingen] 

Edgar: Vad behöver vi mer? Vänta, om vi räknar ut densiteten 

[…] från densiteten kan vi räkna ut massan. 

Alvin: Ja, om vi har densiteten och volymen 

Edgar: Skriv vad är densiteten på jorden. 

[ljudet indikerar att någon skriver frågan på pappret som de ska 

visa lärare Ett] 

Edgar: Vi har vad är jordens densitet. Perfekt. 
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Alvin: Ok, vi har densitet. 

(ljudinspelningar, elevsamtal, fysikutgrävning, v. 21) 

 

Ordföranden-moderatorn i grupp 2, Otto, skapar auktoritet i sam-
talet bland annat genom att besvara andra gruppmedlemmars frå-
gor. Det sker exempelvis då de tittar i läroboken och Patrik undrar 
vad som menas med specifik värmekapacitet – den nya information 
som de ska ta del av som förberedelse inför lärarens genomgång. 
Otto ger sin tolkning av texten men med tillägget att han inte är 
säker, samtidigt som han bidrar med ytterligare ett förtydligande: 
En stegring är att det går upp (ljudinspelningar, elevsamtal, fysik-
utgrävning, v. 21). 

 

Patrik: Vad menas med specifik värmekapacitet?  

Otto: Eee     jag är inte säker. Det är för att man ska kunna 

räkna ut det. Eee     det som avgör hur mycket energi som be-

hövs för att öka för    så det är ju ett ämnes … 

Patrik: Ok. 

Otto: Förmodligen. 

Patrik: Det står här. Specifik värmekapacitet talar om hur 

mycket värme vi måste tillföra ett kilo av ett ämne för att få en 

temperturhöjning på en grad Celsius.      Temperaturstegring? 

Otto: En stegring är att det går upp. 

Patrik: Vad är specifikt?  

(ljudinspelningar, elevsamtal, fysikutgrävning, v. 21) 

 

I slutet av samtalet är Otto även den som konstaterar vad svaret på 
den ursprungliga frågan är och rapporterar detta till läraren för 
gruppens räkning. 

Även bisittaren-pådrivaren initierar ämnen. Inledningsvis i grupp 
2 framhåller Patrik att de behöver veta jordens densitet, och genom 
att i form av initiativyttranden ange hur han gör beräkningarna 
driver han samtalet framåt. I grupp 1 initierar Alvin en sekvens när 
han konstaterar hur mycket jord som Lärare Ett grävt upp och 
ifrågasätter rimligheten i nio ton jord. I grupp 3 initierar Robin en 
kort sekvens: han ska skriva, och han klargör formeln för hur han 
ska beräkna lägesenergin. Åhöraren däremot deltar endast med nå-
got enstaka yttrande och då orienterat mot uppgiftens logistik, så-
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dant som är långt från det resonemang om värmekapacitet som är 
aktivitetens kärna. Följande yttranden är representativa för åhö-
rarna i de här samtalen: 

 
Elev: Vad ska jag skriva? (om frågan gruppen ska ställa till lära-

ren) 

 

Elev: Jag har inte gjort det. (om diagrammet) 

 

Elev: Säg till om ni vill att jag ska söka på internet. (om den in-

formation som saknas i uppgiften)  

(ljudinspelningar, elevsamtal, fysikutgrävning, v. 21) 

 

Ett sätt att ytterligare klargöra vilket samtalande aktiviteten ger 
upphov till hos eleverna är att spåra förekomsten av utforskande 
tal, vilket således anger samtalets funktion. Med utforskande tal 
menas här huruvida eleverna tillsammans prövar olika alternativ, 
ifrågasätter varandra samt ställer frågor som för samtalet framåt. 
Ett sådant samtal kan även kallas resonerande, om det sker med 
förnuftiga förslag och argument och om det utvecklar en tanke-
gång. En sådan kvalitet kan alltså skapa en utmanande samtalsstil, 
som nämndes inledningsvis. Grupp 3 för ett i stora stycken utfors-
kande samtal, och för att belysa just den aspekten diskuteras några 
sekvenser som redan tagits upp, men nu görs det alltså från ett an-
nat perspektiv.  

Grunden för bedömningen att grupp 3 för ett utforskande samtal 
är dels att ingen i gruppen är en åhörare-åskådare, dels att ifråga-
sättande och undrande yttranden förekommer. I ett tidigare redovi-
sat citat står Frank för initiativyttranden, men både han och Robin 
bidrar till att etablera den formel de tycker att de behöver. Robin 
ifrågasätter riktigheten i Franks yttrande, och på så sätt är båda 
med. 

 
Frank: Hur mycket energi det tar att lyfta den upp? 

Robin: Vad har det för formel? 

Frank: m gånger g gånger h massan gånger gravitationskraften 

gånger [definition för lägesenergi] 

Robin: multiplicerat med  
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Frank: höjden. 

Robin: Men vi har ju inte höjden, alltså det är inte den… 

Frank: Jo, vi har höjden. 

Robin: Nej. 

Frank: Fyrtio. 

Robin: Ja, aha.  

(ljudinspelningar, elevsamtal, fysikutgrävning, v. 21) 

 
När gruppen ska enas om vilken fråga de ska ställa till läraren för 
att få reda på den information som saknas, framkastas olika för-
slag, och dessa godtas inte utan ett ifrågasättande.  
 

Olof: Skriv ner på ett papper. 

Frank: Är nollnivån … 

Olof: Vad är massan på jorden? 

Frank: Det kan vi inte fråga om. 

Olof: Varför inte? 

Frank: Den ska vi nog räkna ut. 

Olof: Hur? 

Robin: Vad är massan för en kvadratmeter jord, kan vi säga. 

Frank: Vi frågar, är nollnivån längst nere i diket? 

Robin: Nej, det behöver vi inte. 

Frank: Vi måste kunna räkna ut densitet, behöv, vi behöver … 

Robin: Vi behöver … 

Frank: Massan, men vi har redan gravitationen, så ta reda på 

massan eller densiteten. 

Robin: Massan eller  … 

Frank: Vad är massan för trekommaåtta kubikmeter? 

Robin: Skriv så här. 

Frank: Varför det? 

Robin: För han kanske inte vill berätta för … 

Frank: Trekommaåtta kubikmeter jord. 

Olof: Perfekt.  

(ljudinspelningar, elevsamtal, fysikutgrävning, v. 21) 

 

Precis som Robin antagit besvarar Lärare Ett inte frågan, utan de 
måste formulera sig på annat sätt, vilket alltså innebär att de inom 
gruppen måste klargöra vilken information de faktiskt saknar. 
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Lärare Ett: I det svaret så ingår det att jag måste göra en beräk-

ning och det är inte ok. 

Frank: Nähä. 

Lärare Ett: Ni får formulera om frågan så att ni får det ni behö-

ver för att själva kunna göra den beräkningen.  

(observationsanteckningar, v. 21) 

 

Ett utforskande meningsutbyte kan ibland vara svårt att skilja från 
ett som är en kamp om vem som har rätt, vilket skulle kunna bidra 
till en icke samarbetsinriktad samtalsstil. Följande sekvens är ut-
forskande, menar jag, även om Frank påpekar ett fel i Robins no-
teringar. Utforskandet bestäms av att Frank går tillbaka till grun-
derna, en slags gemensam bas som de borde ha, och därifrån för-
söker reda ut begreppen, säkerställa att rätt enheter anges och att 
formeln för hur lägesenergi bestäms används korrekt. Olof inflikar 
vad de ska beräkna, det vill säga vad de olika begreppen som 
Frank och Robin diskuterar ska användas till. Franks utforskande 
signaleras bland annat av Det är det jag menar. Nu frågar jag bara, 
och Vänta lite nu (ljudinspelningar, elevsamtal, fysikutgrävning,  
v. 21). 
 

Frank: Det där är fel. Det där är densiteten. 

Robin: Vi räknade ju ut massan. Detta här är densiteten och 

detta här är massan. 

Frank: Ja, du har fel enhet på den. Det är det jag menar.  

Olof: Niotusensexhundra gånger trekommaåttiofyra gånger ni-

okommaåttiotvå trettiosjutusensjuhundraåttakommaåtta. [gör 

beräkningen på räknaren] 

Frank: Vänta nu lite. Vad … 

Olof: Man ska räkna ut lägesenergin för jorden på marken. 

Frank: Hur räknar man ut densiteten? Nu frågar jag bara. Hur 

räknar man ut densiteten? Massan dividerat på volymen. 

Robin: Måste vi ta det gånger … 

Frank: Det där kan inte vara massan då. 

Robin: Jo, det är det. Jag lovar. Det är det. 

Frank: Om du multiplicerar densiteten med … 

Robin: Jag ska skriva … 

Frank: Med massan … 
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Robin: Den formeln står för lägesenergi. 

(ljudinspelningar, elevsamtal, fysikutgrävning, v. 21). 

 
Ytterligare en kvalitativ aspekt i samtalen som kan ses som en del 
av ett utforskande framkommer genom att en elev tar upp rimlig-
heten i en beräkning eller ett svar. Detta sker i följande citat, grupp 
1, då Alvin undrar om Lärare Ett verkligen har lyft 9600 kg jord, 
och han vänder sig till Kalle, elevassistent i klassen: 
 

Alvin: Kalle! Är det här rimligt?  

Kalle: Jag är riktigt fel människa att fråga. 

Edgar: Men är det rimligt, niotusensexhundra kilo?  

(ljudinspelningar, elevsamtal, fysikutgrävning, v. 21) 

 

Lite senare när de funderat vidare och bland annat tagit hänsyn till 
att diket var hela 24 meter långt tycker Edgar att det är rimligt. I 
grupp 2 gör Jon ett liknande ifrågasättande, men Otto och Robert 
menar att jorden i ett så långt dike väger mycket: 
 

Jon: Vad var massan? 

Otto: Niotusensexhundra kilo. 

Jon: Är det inte mycket? 

Otto: Det är tjugofyra meter. 

Robert: Så det väger mycket.  

(ljudinspelningar, elevsamtal, fysikutgrävning, v. 21) 

 

Sammantaget framträder elevsamtalen i aktiviteten om värmekapa-
citet i TE-klassen som samarbetsinriktade och orienterade mot 
uppgiften. Elevernas roller i samtalet visar emellertid på varierat 
deltagande, vilket realiseras i en varierad språklig repertoar. Samta-
len karaktäriseras av att vara utmanande genom att förslag och 
motförslag ges och frågor ställs samt att viss grad av tvekan ut-
trycks samtidigt som samtalet drivs framåt. Därigenom kan samta-
len sägas vara resonemang och diskussioner.   
 
Uppföljning av aktiviteten Värmekapacitet. Fysikutgrävning 
Uppföljningen av aktiviteten sker på två sätt: dels genom Lärare 
Ett:s generella reflektioner, dels genom att fysikstoffet i aktiviteten 
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behandlas ytterligare vid följande lektioner. Direkt efter aktiviteten 
gör Lärare Ett en bedömning att genomförandet och arbetet med 
uppgiften gick bra, så bra att den typen av mer omfattande aktivi-
teter är värd att upprepas:  
 

Lärare Ett: Det verkade funka riktigt bra. Jag tror att jag vill 

köra fler sådana här lite större uppgifter. (logg, v. 21) 

 
Omdömet uttrycker en uppskattning av elevernas insats, som kan 
ses som en slags lojalitet. Han är nöjd, och han verkar inse att utan 
deras deltagande hade det inte blivit något resonemang eller någon 
diskussion. Omdömet uttrycker även att aktivitetens utformning 
vad gäller omfattningen, stegen och öppenheten bidrar till det som 
Lärare Ett uppfattar som eftersträvansvärt i undervisningen. Där-
emot, att aktiviteten leder till att samma fysikstoff tas upp igen vid 
de två följande lektionstillfällena skulle kunna förstås på ett annat 
sätt, nämligen att upprepningen av innehållet trots allt indikerar ett 
misslyckande: ”mycket prat men inget lärande” och av den anled-
ningen måste stoffet tas upp igen. Ett annat synsätt vore att elever-
nas samtalande i aktiviteten om dikesgrävningen ger Lärare Ett in-
syn i deras kunskaper och lärande om energiåtgång vid uppvärm-
ning av vatten, och att han utifrån denna information mer precist 
och anpassat till just de här eleverna kan planera nästa steg i un-
dervisningsförloppet. Av denna anledning kan det sägas vara akti-
vitetens språkinriktning eller språkliga komponent som bidrar till 
att aktiviteten får en formativ funktion i undervisningsförloppet. 

Under de två följande lektionerna löser eleverna uppgifter där 
kunskapen från aktiviteten Fysikutgrävning behöver tillämpas, och 
i det helklassamtal där uppgifterna gås igenom återknyter Lärare 
Ett till aktiviteten. På detta sätt kommer aktiviteten om dikesgräv-
ningen att sträcka sig över tre lektionstillfällen, och den blir till en 
bearbetning av ett visst stoff på flera sätt, i flera steg och utifrån 
olika problemställningar. Den formativa dimensionen innebär kon-
tinuerliga justeringar utifrån elevernas språkliga deltagande och in-
teraktion, och det primära medierande redskapet både i gruppernas 
arbete och i lärarens interaktion med eleverna utgörs av samtalan-
det. 
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Konklusioner 
Designprocessen termin 2 då avsnittet om termofysik behandlas 
präglas av en fortsatt kvalitativ utveckling av olika aspekter av de 
språkinriktade aktiviteterna, både vad gäller utformning och ge-
nomförande. Ett annat utmärkande drag är att de två fysiklärarna 
inte utformar och prövar samma aktiviteter, ett förhållande som 
delvis kan knytas till deras individuella profiler vad gäller aktivite-
ter med samtalande respektive skrivande. Denna skillnad är nu ut-
talad, och den resulterar bland annat i skillnader i språkets funk-
tion i aktiviteten och i typ av kontextualisering. Lärarnas ökade 
självständighet i designprocessen kan ses som tecken på integrering 
av språkinriktade aktiviteter och fysikens typaktiviteter. Integre-
ringen visar på en funktionalisering som vinner legitimitet genom 
elevernas språkliga deltagande i aktiviteterna, kvantitativt och kva-
litativt, vilket synliggörs i samtalen och texterna. Aktiviteterna om 
värmekapacitet i respektive klass, om än olika på en rad punkter, 
får en formativ, framåtsyftande funktion i undervisningen för båda 
lärarna och i lärandet för eleverna. Den formativa aspekten rör in-
syn, konkretion, specificering samt ett metaperspektiv. Elevernas 
samtalande och skrivande i fysiken är samarbetsinriktat och orien-
terat mot uppgifterna. 

 
Utmärkande för språkinriktad fysikundervisning i denna del av de-
signprocessen är följande: 

 
Språkinriktningen under termin 2 

 
• utgår allt mer från respektive lärares tolkning av vilken funk-

tion den kan ha i fysikundervisningen 
• fokuseras mot slutet av avsnittet 
• kräver att lärarna diskuterar både fysikundervisningens typak-

tiviteter och språkliga aktiviteter för att de didaktiska frågorna 
ska kunna besvaras med ett språkligt perspektiv 

• innebär att språkliga färdigheter kontextualiseras i fysikstoffet 
och i fysikundervisningens mål på konkret nivå 

• innebär olika funktion för språket i olika aktiviteter, dels som 
redskap för att reda ut och utforska undervisningsinnehållet, dels 
som redskap för att sammanställa och redovisa problemlösningar 
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• får en formativ funktion 
• antar olika profil, då den enskilde läraren integrerar språkin-

riktningen med sin egen didaktiska repertoar 
• omfattar planerad stöttning av tre slag: kontextuell, språklig, 

styrande 
 

För fysiklärarna innebär interventionen under termin 2 att de 
 

• ifrågasätter sin egen undervisning och den undervisningsreper-
toar de utvecklat och anlägger ett metaperspektiv på sin egen 
undervisning 

• hämtar inspiration och uppslag till aktiviteter i sin egen erfa-
renhet och från tidigare språkinriktade aktiviteter 

• utvecklar en individuell profil för de språkinriktade aktivite-
terna och betonar språkets funktion i aktiviteteter utifrån den 
individuella profilen: för Lärare Ett, för att resonera sig fram 
till en lösning eller för att reda ut fysiken; för Lärare Två, för 
att samla ihop och redovisa den klarhet om fysiken man 
kommit fram till 

• får i elevernas samtalande och skrivande information om vad i 
fysiken det finns anledning att arbeta vidare med  

• iscensätter aktiviteter som de tidigare i sin undervisning inte 
använt eller inte använt på ett medvetet språkinriktat sätt 

• ställs inför situationer i undervisningen där de behöver viss 
metaspråklig och språkdidaktisk kompetens som de ännu inte 
till fullo har 

 
För mig som språkdidaktisk handledare innebär interventionen 
under termin 2 att jag 
 
• bidrar med ett språkdidaktiskt perspektiv då fysiklärarna pla-

nerar de aktiviteter som de initierar 
• bidrar med ett språkdidaktiskt perspektiv i diskussionen om 

kvaliteter i språklig interaktion i fysikundervisningen 
• bidrar med språkdidaktiska reflektioner om lärarens stöttning 

av elevernas skrivande i fysiken 
• observerar lärarnas genomförande av de språkinriktade aktivite-

terna i klassrummet med avsikt att kunna bidra till uppföljningen 
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För eleverna innebär interventionen under termin 2 att de 
 

• ingår i och utvecklar en skrivkultur i fysikundervisningen, som 
i NA-klassen mer kan liknas vid skrivande av egentexter och 
som i TE-klassen mer kan liknas vid skrivande av satellittexter 

• i hög grad använder fysikämnets fackord i sitt skrivande och 
samtalande 

• möter motstånd i sitt skrivande i övergången från konkret nivå 
till abstrakt nivå, det vill säga från att beskriva händelser här-
och-nu till att beskriva dem på ett mer generellt plan med be-
grepp och modeller  

• i samtal i en fysikaktivitet intar olika roller med varierat språk-
ligt deltagande 

• i fysiksamtalen ibland löser uppgifter på ett mer instrumentellt 
sätt och ibland på ett mer utforskande sätt 

 

Inför termin 3 och avsnittet om elektricitet 
Termin 2:s bokslut lägger grunden för hur interventionen ska ut-
formas termin 3, och intentionerna kan sammanfattas i begreppet 
vidareutveckling. Där i ryms både tillbakablicken som granskar 
och värderar det som hittills gjorts och framåtblicken som drar upp 
riktlinjer för vad som ska eller kan göras bättre. Vidareutveckling 
kan relateras till förädling av råvara och förfining av något grov-
hugget och ungefärligt, och det som lärargruppen mer bokstavligt 
har för avsikt att förbättra rör primärt följande områden: sam-
manhängande fysikkunskap (begreppet syntes), aktiviteternas för-
utsättningar samt kvaliteter i elevernas samtalande och skrivande. 
Förväntningarna inför termin 3 kan också ses som kvalitet före 
kvantitet. 
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7 DESIGNPROCESSEN TERMIN 3: 
ELEKTRICITET  

Fysikkursen har så här långt till stora delar rört sig inom området 
mekanik med grundstorheterna längd, tid och massa. När man går 
vidare till elektricitet behövs emellertid ännu en grundstorhet och 
det är elektrisk laddning, vilken är av två slag: negativ och positiv. 
Elektronen har negativ laddning och protonen har positiv ladd-
ning. Läroboken menar att man inte vet ”vad elektrisk laddning 
egentligen är” men att man kan beskriva dess egenskaper (Pålsgård 
m.fl. 2011:252). En sådan är att ”[f]öremål med samma slags 
laddning stöter bort varandra, och föremål med olika slags ladd-
ning dras till varandra” (ibid.). En annan egenskap är att elektrisk 
laddning precis som energi aldrig kan skapas eller försvinna, men 
att elektroner kan förflytta sig mellan atomer. Vid sådana förflytt-
ningar kan ett föremål få överskott av elektroner, och då kallas det 
att föremålet är negativt laddat. Ett föremål med underskott av 
elektroner är positivt laddat. Mellan laddningar verkar elektrisk 
kraft, och för att beräkna den kraftens storlek används Coulombs 
lag. En lag i det här sammanhanget innebär att kraftens storlek kan 
beräknas utifrån andra storheter på ett sätt som beskrivs av en ma-
tematisk formel. Andra begrepp i avsnittet om elektricitet är elekt-
riskt fält, spänning, ström, resistans och potential. Betydelsen av 
kunskap om elektricitet beskrivs på följande sätt i en skrivuppgift 
av två elever i NA-klassen: 

 
Allt i dagens samhälle är uppbyggt att vara beroende av någon 

form av elektricitet. Elläran är det vi behöver för att kunna ut-

veckla teknologin vidare, och utan den hade vårt samhälle ald-
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rig varit som det är idag. (elevtext, manus till Lärare Två:s be-

greppskarta över elektricitet, termin 3, se bilaga 7) 

 
I den tentativa kursplaneringen är fem veckor avsatta för kapitlet 
om elektricitet, vilket blir sju veckor i de två klasserna i interven-
tionen. 

 
Designprocessen, termin 3: elektricitet 
I augusti, september och oktober genomför Lärare Två ett antal 
språkinriktade aktiviteter i undervisningen om elektricitet, den 
moderna fysikens utveckling och kärnfysik, medan Lärare Ett en-
dast hinner göra några sådana aktiviteter (elektricitet) innan han 
tvingas avbryta sin medverkan i interventionen. Han ska på skol-
ledningens uppdrag driva ett IKT-projekt för NA- och TE-
programmets lärare, och tiden räcker inte till engagemang i båda. 

Designprocessen för termin 3 utgår från en sammanställning och 
värdering av de två första terminernas arbete (behandlas mer utför-
ligt i kap. 8). Ambitionen är att skärpa kvaliteten på det som görs, 
men samtidigt påpekar Lärare Två att vi kommer att ha ont om tid 
hela terminen (Lärare Två, logg, v. 33). Trots en stramare tidsram 
genomförs emellertid ett antal aktiviteter fram till den punkt i ok-
tober då Lärare Två bedömer att han nått så långt som han inom 
ramen för interventionen kan komma med att utforma och pröva 
språkinriktade aktiviteter (tas upp mer utförligt senare i kapitlet). 
Målen för aktiviteterna är liksom för tidigare aktiviteter formule-
rade som en språklig förmåga, gråmarkerade i listan nedan, och 
typ av efterfrågad kunskap är även det som tidigare företrädesvis 
begreppslig. Eleverna ska 

 

• formulera slutsatser utifrån datorsimulerade experiment om 
ström och spänning i olika typer av kretsar  

• formulera slutsats och tillämpa sambandet mellan ström och 
spänning vid serie- och parallellkoppling 

• besvara formativa frågor före, under och efter ett fysikavsnitt, 
exempelvis det om elektricitet och om den moderna fysiken 

• redogöra för hur man beräknar elektroners hastighet 
• beskriva och förklara en skiss över spänningsschema (under-

visningslogg med bokfört material) 
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Lärare Två:s fokus på skrivande i fysiken fortsätter. Den undervis-
ningsaktivitet som redovisas i följande avsnitt har valts ut för att 
aspekter som tidigare i designprocessen framstått som betydelseful-
la i utvecklandet av språkinriktad fysikundervisning upprepas här. 
Dessa aspekter rör aktivitetens utformning, elevernas språkliga del-
tagande och lärarnas språkdidaktiska repertoar, och i lärargruppen 
ses upprepningen som ett test på tillvägagångssättets hållbarhet. 

Aktiviteten ska genom ett antal både muntliga och skriftliga steg 
resultera i ett klassgemensamt manus till en begreppskarta med 
bilder som Lärare Två gjort för avsnittet om elektricitet. Begrepps-
kartan är gjord i datorapplikationen Prezi, där bilder och text 
zoomas in och ut och där man kan frångå ordningen i bildspelet 
genom att klicka på den bild man vill gå till. In- och utzoomnings-
funktionen gör att man kan växla mellan enskilda bilder och detal-
jer och större delar eller hela kartan i en vy. Strukturen ger en upp-
levelse av både bredd och djup. Delar av Lärare Två:s begreppskar-
ta ses i figur 14 nedan, och den består av totalt 22 bilder eller 
bubblor.  

 
Figur 14. Delar av Lärare Två:s begreppskarta över avsnittet om 
elektricitet 
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Planering av aktiviteten Elektricitet. Textbubblor 
Inspiration och underlag till aktiviteten hämtas från tidigare aktivi-
teter och erfarenheter i projektet och i Lärare Två:s didaktiska re-
pertoar. Konkret betyder detta att följande återanvänds men på 
delvis nya sätt: aktiviteten Begreppskarta och ledordet syntes, som 
avser ett fördjupat begreppsligt lärande; aktiviteten Formativa frå-
gor, som bidrar med språkinriktningens formativa funktion; skri-
vandet, både enskilt och kollaborativt, avses vara det primära me-
dierande redskapet.  

I Lärare Två:s aktiviteter har skrivandet hittills företrädesvis haft 
funktionen av att sammanställa och på generell nivå redovisa fy-
sikkunskap, något som han menar kräver eftertanke (exempelvis v. 
16, observationsanteckningar, logg, v. 36). Denna eftertänksamhet 
på det individuella planet skulle emellertid kunna föregås av samta-
lande och skrivande, vilket är avsikten med interventionsaktivite-
terna. Aktiviteten Formativa frågor utgörs av en skrivuppgift ut-
formad och prövad av Lärare Två i flera av fysikavsnitten. Frågor 
som tar upp centrala delar av avsnittet ställs före, under och efter 
undervisningen och avser att ge både eleven och läraren informa-
tion om vad som behöver arbetas med. Frågorna ger alltså möjlig-
het att återkomma till samma stoff flera gånger, och det är denna 
återkoppling om elevernas kunskaper som ligger till grund för Lä-
rare Två:s namn på aktiviteten. 

Den planerade aktiviteten innebär att eleverna utifrån bilderna 
skriver kortare texter som presenterar kunskap om elektricitet. 
Slutmålet är att det gemensamma manuset, som utgörs av elevernas 
samtliga deltexter, tillsammans med begreppskartan täcker det ele-
verna ska kunna om avsnittet. Aktiviteten med begreppskartan så-
som den utformats i den här delen av interventionen är helt Lärare 
Två:s initiativ. 

 
Genomförande av aktiviteten Elektricitet. Textbubblor 
Genomförandet sker i tre steg under avsnittet om elektricitet, alltså 
i en skrivprocess med idéer, utkast, respons, revideringar och slut-
version. Skrivandet sker både individuellt och kollaborativt, och 
det muntliga inslaget består av redovisning av bubbeltexterna par-
vis (kort text till en bild/bubbla i begreppskartan), i mindre grup-
per och i helklass, utöver det samtalande som sker i det gemen-
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samma skrivandet. Här har jag valt att redovisa de tre stegen under 
rubriken Genomförande, trots att varje steg även innehåller någon 
form av uppföljning av det föregående och planeringen av det 
kommande. Anledningen till denna struktur är avsikten att kunna 
se skrivprocessen mer i sin helhet. 

Det första steget är att skriva text till de tre inledande bubblor-
na, se figur 14 i föregående avsnitt: 1) laddningar, 2) krafter, 3) 
laddningar av samma slag repellerar varandra; laddningar av olika 
slag attraherar varandra. Detta görs individuellt som hemuppgift. 
Lärarens begreppskarta är åtkomlig på Internet för eleverna och till 
sin hjälp har de läroboken och lärarens introduktion av avsnittet 
om elektricitet, vilken gjordes med utgångspunkt i kartan. 

Läxuppgiften följs upp i helklass genom att några elever läser 
vad de skrivit, och Lärare Två upptäcker då att hans instruktioner 
eller intentioner inte reflekteras i elevernas texter. De är inte vad 
han avsåg. Någon text behandlar flera bilder samtidigt; en är en 
lång redogörelse hämtad från läroboken och en internetkälla på en 
för sammanhanget allt för avancerad nivå; en behandlar bilderna i 
en annan ordning; och en är en hel kärleksnovell om laddningar 
som attraheras av varandra, ”Atomerna som bråkade”. Eftersom 
slutmålet är ett manus till hela begreppskartan, finns det anledning 
för Lärare Två att, utifrån dessa första texter, gå igenom hur en 
text som passar sammanhanget och syftet kan se ut. Utdraget ur 
helklassamtalet och figur 15 nedan inleder den genomgången. 
Gråmarkeringarna i citatet förklaras längre fram. 
 
Figur 15. Laddningar – första bilden i bildspelet om elektricitet 
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Lärare Två: Min tanke var, som tydligen inte gick fram riktigt, 

att man skulle skriva en berättartext till varje bild […] Vi byg-

ger upp kapitlet logiskt, med en logisk följd. Vad kan man säga 

om den bilden? Blixtnedslag, vad är det för något? Jo, det är ett 

naturligt fenomen. Vad ser man mer? 

Patrik: Atomer. 

Lärare Två: och … 

Fatima: Elektroner. 

Lärare Två: Och protoner. Elektroner och protoner. Alltså 

laddningar. Ser man något mer? Ja, där är faktiskt något mer, 

längst ner. 

Elev: Byggnader. 

Lärare Två: Byggnader med lampor. Så den bilden är på något 

sätt min värld som jag tänkte när jag la den där. En introduk-

tion till hela det här kapitlet. Det finns mängder med fenomen i 

naturen. Det finns tekniska uppfinningar och det finns det vi 

kallar för atomer, och där hittar vi de här laddningarna. Så vi 

har upptäckt egenskaper hos naturen som vi kallar laddning. 

Någonting sådant hade man kunnat prata om till den bilden. Så 

om vi ska, väldigt kort, det finns laddningar. Första bilden. Se-

dan. Vad det är i sin tur, det vet nog ingen.  

Vad är nästa steg? Vad vill jag säga med denna bilden?  

(observationsanteckningar, v. 35) 

 

För Lärare Två är fysiktextidealet detsamma som föregående ter-
min: rätt begrepp på rätt sätt, logisk följd och tydlighet, och det 
ska vara kort och koncist. Korthetsidealet har här att göra med att 
knyta an till det som är fysikaliskt mest centralt i respektive bild, 
alltså att i bilden fånga kärnan av det som rör elektricitet. Det 
kompakta uttrycket har även en praktisk funktion för lärande, en-
ligt Lärare Två: för att försöka ha det kvar i huvudet (observa-
tionsanteckningar, v. 36). Den logiska följden och tydligheten som 
enligt Lärare Två är eftersträvansvärd skapas av begreppskartans 
bild-för-bild-struktur: bilderna är numrerade och pilarna och deras 
riktning anger att det finns en koppling. Den första bilden är såle-
des en introduktion och bild två följer logiskt på den första – se 
gråmarkering i citatet. Det som däremot inte är synligt på kartan 
och som inte heller sägs i genomgången är vilken typ av logisk be-
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tydelserelation som knyter ihop den följande bilden med den före-
gående, det vill säga vad som gör att nästa bild passar just där.   

Den text- och kunskapsgenre som Lärare Två följer här innebär 
att ett sammanhang etableras med utgångspunkt i den fysiska värl-
den utifrån observationer av vad som sker där, och att det fysika-
liska perspektivet anges. Därefter förs fysikaliska begrepp in och 
dessa definieras genom utvidgning av olika slag, det vill säga att 
egenskaper läggs till successivt. Lärare Två talar om begreppskar-
tan och bildtexterna på konkret nivå, men inte på en språklig eller 
textuell metanivå. I uppföljningen av elevernas allra första bubbel-
texter till de tre första bilderna skapas i helklassamtalet en muntlig 
och konkret förebildstext för nästa skrivomgång, understödd av 
lärarens anteckningar på tavlan.  

Nästa steg i aktiviteten är att skriva bubbeltexter till och med 
bilden om ström, vilket är mer än hälften av kartans alla bilder, 
och uppgiften ges igen som läxa men nu med modifierade instruk-
tioner. På tavlan står det: Skriv 1-2 meningar till alla ”klick” till 
och med strömbilden i Prezin (observationsanteckningar, v. 36). 
Instruktionen rymmer normen om korthet, och Lärare Två förtyd-
ligar att innehållet i respektive bubbeltext ska ange något om det 
som är fysikaliskt viktigt i bilden, något som eleverna behöver veta 
som har med elektricitet att göra. För att exemplifiera vad han me-
nar säger Lärare Två att till bilden om spänning ska de skriva en 
förklaring och att den ska vara kort. 
 

Lärare Två: Ja, det är ju spänning, då kan man förklara kort 

vad vi menar med spänning. (observationsanteckningar, v. 36) 

 
Däremot ingår det inte i uppgiften att de enskilda bubbeltexterna 
ska knytas ihop till en sammanhängande text, det vill säga att for-
mulera vad pilarna i begreppskartan står för och ange vari kopp-
lingen mellan begreppen består. 

Vid nästa fysiklektion samma vecka följs läxan med bubbeltex-
terna upp genom att eleverna läser sina texter för varandra i par 
där de sitter. Samtalen bildar ett sorl över klassrummet, och efter 
knappt tio minuter bryter läraren, och manustexterna till bildspelet 
ska gås igenom i helklass. Eleverna läser upp eller återger vad de 
skrivit, och nu framträder Lärare Två:s korthetsideal. Till första 
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bilden om laddningar säger Leo (som i första skrivomgången skrev 
novellen med 194 ord): Laddningar finns i alla atomer, positiva 
och negativa (8 ord), och Fatimas text till bild två är ännu kortare: 
Det finns krafter (3 ord). Här menar emellertid Lärare Två att en 
utvidgning krävs för att precisera vilken kraft det gäller, det vill 
säga, ”kort men inte riktigt så kort”: 

 

Fatima: Det finns krafter. 

[skratt] 

Lärare Två: Ja, kan vi precisera lite? 

Ina: Det finns olika slags. 

Lärare Två: Vänta. [skriver på tavlan] OK. 

Ina: Nej, jag skojade. 

Fatima: Ja, men det finns olika slags krafter. Tyngdkraft. 

Lärare Två: Ja, och vad pratar vi om här?  

Fatima: Ja, kraft … 

Lärare Två: Vilken sort?  

Elev: Elektrisk. 

Lärare Två: Elektrisk kraft. 

Fatima: Elektrisk, just det! (observationsanteckningar, v. 36) 

 

Lärare Två går vidare och pekar på den andra delen av sitt fysik-
textideal – logiken och steg-för-steg-tydligheten – men hur textens 
sammanhang och koherens skapas språkligt utelämnas. Med det 
menas att i det här skedet av aktiviteten fokuseras de enskilda 
bubbeltexterna, inte hur de fogas samman, vilket får sägas motsva-
ra en betoning på enskilda begrepp men inte på helhet. 

 
Lärare Två: Alltså, bild ett. Det finns laddningar. Bild två. Det 

finns krafter mellan laddningarna. Här finns en logisk gång i 

det här. Vi bygger nu upp en kunskap.  

(observationsanteckningar, v. 36) 

 
Att korthetsidealet måste justeras blir tydligt vid nästa bild om 
Coulombs lag, figur 16 nedan. Elise fokuserar på vad formeln an-
vänds för att räkna ut – gråmarkerat i citatet – men Lärare Två vill 
även att formler verbaliseras och ber därför Elise att beskriva vad 
den står för, också gråmarkerat:  
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Lärare Två: Vad ska vi säga om den? Elise, vad säger man om 

rutan där uppe?  

Elise: Det är den kraft som finns mellan två laddningar man be-

räknar. 

Lärare Två: Ja. 

Elise: Eller du vill att man ska säga med ord? 

Lärare Två: Ja, beskriv vad rutan säger. 

Elise: Ja, att du tar två laddningar och multiplicerar dem med 

varandra, och sedan dividerar du det med avståndet mellan dem 

i kvadrat och sedan gånger en konstant. 

Lärare Två: Så får jag reda på … 

Elise: Kraften mellan de två laddningarna. 

Lärare Två: Mellan två laddningar, ja. 

(observationsanteckningar, v. 36) 

 

Figur 16. Coulombs lag 
 
[F står för kraft och den kraft 
som avses här är den mellan 
elektriska laddningar, Q för 
elektrisk laddning, r för av-
stånd mellan laddningar, k för 
en konstant.] 

 
Nästa bild är den om elektriska fält, se figur 17 nedan. En längre 
tystnad uppstår, men till slut prövar Ina och beskriver det som 
finns i bilden. Hon beskriver även formeln för hur elektrisk fält-
styrka beräknas, och Sam tillägger det som står i läroboken om fäl-
tets riktning, se citatet nedan. Om detta är vad Ina och Sam skrivit 
när de gjorde sin läxa eller om de prövar sig fram just nu i stunden 
framgår inte. 

 
Ina: Två laddningar påverkar varandra och då bildas det ett 

elektriskt fält. Man beräknar elektriskt fält genom att ta elekt-

risk kraft delat på laddning. 

Lärare Två: Ja. Finns det något att tillägga? 

Sam: Ja, fält har den riktning som en positiv laddning skulle 

röra sig.  
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Lärare Två: Ja, precis. Jättebra.  

(observationsanteckningar, v. 36) 

 

Figur 17. Elektriska fält och formeln för elektrisk fältstyrka (bild 
5/22) 

 
 
 
 
 
[E står för elektrisk fältstyrka,  
F för elektrisk kraft och Q  
för laddning.] 

 
 

 
Hittills i skrivprocessen, vilken omfattat både enskilt skrivande, enk-
lare responstillfällen och kortare muntliga redovisningar verkar 
korthetsidealet ha etablerats. I aktiviteten så här långt är således 
grundläggande kunskap om elektricitet i form av begrepp och ma-
tematiska uttryck nu känd för en del av avsnittet om elektricitet, 
medan bubbeltexternas inbördes betydelserelationer lämnats språk-
ligt implicit. Avsnittet är dock inte avklarat. Fler bilder i bildspelet 
återstår och det slutliga manuset är ännu inte skrivet. Mitt i denna 
tidsmässigt utdragna språkinriktade aktivitet framkommer en viss 
ambivalens hos Lärare Två kring skrivandets och samtalandets funk-
tion i undervisningen och i elevernas läroprocess. Vilken effekt har 
samtalande och skrivande om fysikbegreppen, och hur förhåller sig 
dessa aktiviteter till att tänka till och tänka efter? Och hur förhåller 
de sig till att tänka logiskt och kritiskt, som Lärare Två värderar 
högt i fysiken? Han luftar sina funderingar vid veckomötet: 

 

Lärare Två: Varför fick de den i uppdrag? Jo, för att få någon-

ting. Egentligen är det ju till för att tvinga dem att titta igenom 

prezin och tänka efter. Vad visar de här bilderna fram till 

ström? Det är syftet. Och egentligen kan man klara sig utan att 

redovisa. Syftet är ju uppnått om de har gjort det. (logg, v. 36) 
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Borde det inte räcka att eleverna tittar igenom bilderna? Är det inte 
onödigt att låta dem skriva texterna och än mer onödigt att låta 
dem redovisa dessa? Lärare Två:s kommentar verkar gå stick i stäv 
mot bakgrunden och motivet till interventionen, som han själv va-
rit med och planerat: att som lärare på ett medvetet och målfoku-
serat sätt inte längre förlita sig på att elevernas lärande i fysik sker 
utan att undervisningen ger dem fler och mer omfattande tillfällen 
att samtala och eller skriva om fysiken. 

Diskussionen om språkets funktion i undervisningen och i ele-
vernas lärande har betydelse för hur läxan med elevernas bubbel-
texter ska följas upp. Lärare Två är trots sitt ifrågasättande snabb 
att haka på mitt förslag att eleverna presenterar sina texter för var-
andra parvis innan de redovisar vid genomgången i helklass. Avsik-
ten är att ge alla möjlighet att verbalisera sin kunskap, men den 
formativa aspekten nämns inte i vår diskussion, det vill säga vi be-
rör inte betydelsen för läraren av att få insyn i elevernas lärande 
med tanke på vidare planering och för eleverna av att få respons på 
sina formuleringar. 

 
M: De kan inte göra det lite snabbt där de sitter? 

Lärare Två: Göra vad? 

M: Redovisa. 

Lärare Två: För vem? 

M: För varandra. De två redovisar för de två, och de två för de två. 

Lärare Två: Och vad är vinsten med det? 

M: Då får alla redovisa. 

Lärare Två: Jo, det kan de göra. Det kan ju inte ta lång tid. 

M: Nä, det ska det inte. 

Lärare Två: Visst. Det kan man göra. 

[inför genomgången av texterna i helklass efter momentet med 

redovisning i par] 

Lärare Två: Man kan ju säga att varje par ska vara beredda på 

att säga något om varje bild. (logg, v. 36) 

 
Tillägget med redovisning i par innan helklassgenomgången görs 
för att öka aktivitetens överensstämmelse eller linjering med inter-
ventionens mål om ökat samtalande i fysiken, och det finns en out-
talad förhoppning att eleverna ska ge varandra respons, det vill 
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säga att hjälpa varandra på traven. Instruktioner om hur den re-
sponsen kan utformas för att passa uppgiften och för att fungera 
formativt för eleverna ges dock inte. Responsförfarandet har inte 
heller mer än knapphändigt introducerats i tidigare aktiviteter i 
samband med spelreglerna. Knappt tio minuter ägnas åt den parvi-
sa redovisningen, och hur utbytet mellan eleverna gestaltas fram-
kommer delvis i deras redovisning i helklassamtalet. I följande citat 
finner Inez sig ställd, när läraren ber om hennes bubbeltextförslag 
till bilden om arbete och energiomvandling, se figur 18 nedan: 

 
Lärare Två: Och nu?  Inez, har du skrivit om den? 

Inez: Alltså, jag skrev bara energiprincipen.  

Lärare Två: Energiprincipen, ok. Kan man säga mer om den 

bilden? (lektionsobservation, v. 36) 

 

Figur 18. Arbete och energiomvandling, bild 11/22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inez och Elise har redovisat för varandra, och även om Elise ut-
trycker osäkerhet så har hon formulerat en kort text till bilden, se 
citat nedan.   

 
Lärare Två: Vad skrev Elise då? Ni har ju pratat med varandra.  

Elise: Nej, jag visste inte vad man skulle skriva. Jag skrev ge-
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nom arbete kan vi omvandla energin. Och så då hur man räk-

nar ut det och får kraft. (observationsanteckningar, v. 36) 

 

Lärare Två refererar till samtalets potential för att utveckla deras 
kunskap – att de hjälper varandra – men av Inez och Elises svar 
framgår det inte att de utbytt uppfattningar och utnyttjat den möj-
ligheten. Även andra texter är ofullständiga och stämmer inte till 
fullo. När Edvin avböjer att läsa med motiveringen att han inte 
skrivit något till den bubblan, går ordet över till Ina. Precis som 
Elise ovan är Ina osäker, men hon försöker ändå. I bubblan står 
det elektrisk lägesenergi, se figur 18 ovan. Det Ina säger stämmer 
inte helt, men det går att bygga vidare på. 
 

Ina: Mmm     elektrisk lägesenergi. Ja, ett föremål med massa som 

är på en höjd över ett fritt valt nollställe.         Är det inte det? 

Lärare Två: Ja, massa. Vad får vi då för sorts energi? Vi får lä-

gesenergi, men inte elektrisk.  

Ina: Varför då? Ja, ok. 

Lärare Två: Mmm     inte riktigt sant. 

Adrianna: Är det inte något sådant som man förklarar med det 

batteriet? [ohörbart] 

Lärare Två: Nej. Arbete. Nu pratar vi kraft, elektrisk kraft, 

elektrisk energiomvandling, och så kan vi få värmeenergi, ljus, 

elektrisk lägesenergi, precis som i batteriet som du säger. Så, ar-

bete med elektriska krafter kan ge elektrisk lägesenergi. 

(observationsanteckningar, v. 36) 

 
Frågor ställs av några elever och några flikar in förslag när en an-
nan elev blir svaret skyldig, men det visar sig även helt saknas tex-
ter till flera av bilderna. Orsaken till luckorna framgår inte, men i 
sekvensen med Inez refererar Lärare Två till den parvisa redovis-
ningen som föregick helklassamtalet. I just det här fallet verkar 
emellertid den parvisa redovisningen inte ha bidragit till utvecklan-
det av elevernas texter. Däremot får Lärare Två genom deras texter 
och muntliga bidrag information om var eleverna befinner sig kun-
skapsmässigt. Därigenom kan aktivitetens funktion sägas ha blivit 
formativ, även om den avsikten inte formulerades av Lärare Två då 
aktiviteten planerades. Den information som läraren får på detta 
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vis kan sägas vara mer precis och konkret än en nick eller en hu-
vudskakning, ett ja eller nej, om läraren frågar ”Är ni med?” Åter-
kopplingen på elevernas texter som redovisningen ändock genere-
rar kan även fungera formativt för eleverna i deras fortsatta arbete 
med fysiken i det här avsnittet. 

Den formativa aspekten i den språkinriktade aktiviteten är i det 
här sammanhanget således till största delen implicit, vilket även in-
nebär att läraren inte kunnat planera sin respons på elevernas tex-
ter eller på uteblivna texter. En ledtråd som kanske skulle kunna 
bidra till en förklaring till varför den formativa aspekten inte ut-
vecklats utgörs av en kommentar i ett samtal om planeringen av 
språkinriktade aktiviteter inför avsnittet om rörelsemängd, alltså i 
mitten av termin 2 ett halvår tidigare. Lärare Två säger då att det 
är jättesvårt att i förväg tänka sig in i vad eleverna behöver vad 
gäller fysikens ämnesspråk, språklig interaktion och språklig stött-
ning (logg, v. 10). Det visar sig först i efterhand, menar han: svaren 
kommer när vi är klara (ibid.).  

Aktivitetens funktionalitet i fysikundervisningen bestäms delvis 
av elevernas behov och respons, och ett sätt att få deras perspektiv 
är att fråga dem. Under nästa aktivitet på samma lektion – eleverna 
arbetar parvis med kopplingsscheman i en datorapplikation – ges 
ett sådant tillfälle, och det sker muntligt genom att jag går runt i 
klassrummet och ställer en fråga till dem. Min fråga rör vilken nyt-
ta de ser med aktiviteten att skriva korta texter till bilderna om 
elektricitet i förhållande till den tid och ansträngning som krävdes 
av dem (läxuppgiften). Eftersom de arbetar tillsammans kan de 
höra varandras svar och även ge ett gemensamt svar, om de vill.  

De tillfrågade eleverna ser ett värde i den här skrivuppgiften, vil-
ket de förklarar genom att beskriva vad de gjort för att kunna skri-
va sina texter. I deras svar framkommer att de söker information i 
läroboken, interagerar med stoffet på ett sätt som de inte skulle 
gjort på eget initiativ, får tillfälle att se enskilda begrepp i ett större 
sammanhang, prövar att formulera ämnesstoffet själv och får där-
efter möjlighet att utifrån lärarens och de andra elevernas bidrag 
justera sin uppfattning.  

 
Emilia och Ina: Det är lönt. Det är värt tiden och besväret för 

man tvingas tänka till och man märker vad man inte kan. Det 



  210 

är inte självklart vad man ska skriva utan man måste tänka till. 

Man hade inte gjort samma sak själv på eget initiativ. 

 

Mahmoud: Man fick bättre överblick. 

 

Zafira: Det var en bra uppgift. Jag kollade i boken och mina an-

teckningar. Man lär sig begreppen och det var bra med genom-

gången, för då får man hör vad andra skrivit så man lär sig vad 

som är rätt. 

 

Patrik och Leo: Man skriver utan att fatta allt. Man märker vad 

man inte fattar och då får man sedan förklaringen när han går 

igenom det. (observationsanteckningar, v. 36) 

 
Eleverna anger således att manusskrivandet är ett språkligt arbete 
för begreppslig kunskap och att det i kombination med redovis-
ningen inför de andra och läraren har en formativ funktion. Red-
skap är läroboken och egna anteckningar. Sammantaget är utfallet 
värt insatsen, men en elev tror att det nog inte gett henne så myck-
et, för hon hittar sällan vad jag tror han är ute efter (observations-
anteckningar, v. 36). Elevkommentarerna sammanfaller exempelvis 
med de som framkommer i en annan studie om samtal då elever i 
mindre grupper gemensamt skapar en begreppskarta om celland-
ning respektive genetik på gymnasiet (Westman 2011).  

Två veckor senare fördelas bubblorna till eleverna parvis då det 
slutliga manuset till begreppskartan ska skrivas, och instruktionen 
är Kom ihåg. Kort, bara någon mening (lektionsobservation, v. 
39). Därefter talar Lärare Två sig igenom bilderna klick för klick: 
begrepp och formler och deras funktion. Bildernas logiska ordning 
som Lärare Två betonat tidigare realiseras språkligt genom olika 
typer av utvidgning, företrädesvis genom specificering med uttryck 
för tidsföljd och orsak. Satser i lärarens manus utvidgas även ge-
nom tillägg då ytterligare information ges och genom utveckling, 
då ett exempel ges (Holmberg & Karlsson 2006:121-131). I föl-
jande citat är satsutvidgande formuleringar gråmarkerade: 
 

Så börjar vi med laddningar. Det finns laddningar i naturen […] 

Laddningar påverkas av krafter. Det finns två olika typer av 
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laddningar. Och Coulombs lag beskriver hur stora krafterna är. 

Sedan kommer nästa steg. elektriska fält […] Det är ju något vi 

inför, det här med elektrisk fältstyrka för att beskriva fältets 

storlek, styrka. Och sedan leder då detta till att krafter, ja de 

kan utträtta arbete och då får vi olika sorters energiomvand-

lingar. Och så kommer det exempel på det […]och så går vi till-

baka till energiomvandlingar, därför att det finns ytterligare en 

typ, nämligen rörelseenergi, och när vi har laddningar som rör 

sig, då inför vi storheten ström, för att tala om hur mycket 

laddning som rör sig. Och där står Kirchhoffs första lag.  

(lektionsobservation, v. 39) 

 

Avslutningsvis upprepar Lärare Två korthetsidealet: 
 

Lärare Två: Så kort som möjligt, men det ska ändå beskriva det 

som finns där. Ni kommer ihåg första gången ni fick i uppgift 

att skriva, då blev det jättelångt, och så blandade ni flera bilder 

i samma text. Här vill vi ha en kort text som handlar om just 

den bilden. (lektionsobservation, v. 39) 

 
Det slutliga manuset består av 15 korta bubbeltexter ordnade i en 
tabell där läraren gett varje text en rubrik i relation till bilden. Ta-
bellen löper över knappt två sidor (se bilaga 7). Alla deltexter följer 
korthetsidealet mer eller mindre, en del genom att ange begreppet 
och en egenskap som definierar det. Andra gör det genom att citera 
bokens definition, dock utan citattecken: formeln i ord och mate-
matiska symboler, exempelvis om potentialskillnad och spänning 
(Pålsgård m.fl. 2011:280):  

 
Spänningen U mellan två punkter är lika med potentialskillna-

den mellan punkterna. Formeln är: 𝑈 =  𝑉2  −  𝑉1  

(manus till begreppskarta, elektricitet, termin 3, se bilaga 7) 

 

Några deltexter är emellertid längre, och i den om resistans, se cita-
tet nedan, har läroboksdefinitionen (gråmarkerat här) komplette-
rats med två satser, vilka ger intryck av att vara formulerade av 
eleven själv (Pålsgård m.fl. 2011:268). Exemplet med vägarbetet 
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som gör passagen trång och därmed tvingar bilarna att köra lång-
sammare har eleven hämtat från lärarens genomgång.   
 

Resistansen R i en komponent är förhållandet mellan spänning-

en U över komponenten och strömmen genom komponenten.  

Om det finns resistans i en krets så påverkar det strömmen så 

att det blir mindre ström. T.ex. om vi har en bilkö, så pågår det 

ett arbete och smalnar av vägen vilket då gör att kön går lång-

sammare.  

Resistans beskrivs med formeln R=U/I  

(manus till begreppskarta, elektricitet, termin 3, se bilaga 7) 

 

Elevens egenkomponerade satser i texten ovan är utvidgningar av 
två slag: den första är utvidgning genom tillägg och den andra ge-
nom specificering. Bindeord som tydliggör utvidgningens funktion 
finns emellertid inte med, det vill säga den logiska betydelserelatio-
nen mellan satserna är inte språkligt realiserad: den koppling som 
motiverar eleven att lägga till exemplet om vägarbetet och lång-
sammare hastighet måste läsaren själv fylla i. Detta innebär att den 
logiska tydlighet som ingår i Lärare Två:s fysiktextideal inte till ful-
lo uppnåtts här.   

Sammantaget är slutversionerna av texterna anpassad till syftet 
och sammanhanget genom att de består av någon sats eller några 
satser, vilket var lärarens instruktion. Ett sätt för eleverna att upp-
nå lärarens korthetsideal är att använda lärobokens formuleringar: 
text, faktarutor, begreppsdefinitioner, diagram och ordförklarings-
registret. Ett annat sätt som några elever använder är att formulera 
sig mer självständigt men då med något mer oklart resultat. Att 
texterna sammanställs i tabellform ger tydlighet i fråga om relatio-
nen mellan bildens nummer och texten, men det skulle även kunna 
motverka intrycket av att kunskapen ska ses som sammanhängan-
de, vilket kan sägas vara begreppskartans huvudsakliga syfte. 
Numreringen etablerar bildernas logiska ordning, men länken från 
den ena texten till den andra finns inte i tabellen, utan den måste 
läsaren själv fylla i. Den del av manuset som i tabellen är ett språk-
ligt tomrum återstår således för eleven att själv formulera: att kny-
ta samman delarna till en helhet och tydliggöra på vilket sätt de-
larna är relaterade, inte endast konstatera att de är relaterade. 



  213 

En vecka senare presenterar Lärare Två det färdiga manuset för 
klassen, och han tar upp frågan om aktivitetens syfte. Patrik föreslår 
att det var för att sammanfatta, vilket Lärare Två håller med om. 
Han menar att det är en fantastisk sammanfattning som exempelvis 
kan användas inför ett prov, men det kräver ju att man tar fram tex-
terna, att man bemödar sig och sätter sig in i de här sakerna (obser-
vationsanteckningar, v. 40). Det är således endast en sammanfatt-
ning för eleverna om de läser hela dokumentet, inte bara sin egen 
deltext. Att sätta sig in i skulle här kunna betyda flera saker, exem-
pelvis att med begrepp och formler beskriva strömmens storlek i en 
ledare och att sedan göra sådana beräkningar i en verklig eller simu-
lerad situation, det vill säga att lösa ett fysikaliskt problem. Det skul-
le även kunna betyda att, i likhet med Lärare Två, kunna prata sig 
igenom begreppskartan på sådant sätt att de samband som texten till 
kartans sista bild talar om framträder explicit: 

 
Alla olika formler och begrepp inom elläran har samband till 

varandra. Man behöver veta vad det ena begreppet/formeln in-

nebär för att kunna förstå det nästa och vilket samband de har 

emellan varandra. (elektricitet, manus till begreppskarta, termin 

3, se bilaga 7) 

 
Därefter lämnar de manuset och övergår till det nya avsnitt som 
redan påbörjats, den moderna fysikens utveckling.  

 
Uppföljning av aktiviteten Elektricitet. Textbubblor 
Lärare Två placerar in aktiviteten i en grundstruktur för fysikun-
dervisning, som genom designprocessen vuxit fram sedan ett drygt 
år: fysikens typaktiviteter kompletteras med språkinriktade aktivi-
teter, och i den strukturen ryms en visuell begreppskarta som skulle 
kunna möjliggöra begreppsligt sammanhang och helhet. Strukturen 
diskuteras vidare i kapitel 8. 

 
Designprocessen avslutas 
Lärare Två menar från sitt fysiklärarperspektiv att interventionen 
nått sitt mål, då den struktur för fysikundervisning som han följer 
nu rymmer både typaktiviteter och språkinriktade aktiviteter. Han 
säger att för honom är detta en modell som skulle kunna fungera 
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som ett redskap för att språkinrikta fysikundervisningen även i 
framtiden, och för honom är strukturen grundläggande. Den utgör 
ett ramverk för hur man jobbar språkinriktat (se citat nedan). På så 
sätt skulle interventionen kunna sägas ha resulterat i en struktur 
som gör en språkinriktning möjlig genom att den visar var i under-
visningsförloppet språkinriktade aktiviteter kan infogas. Dessutom 
visar den exempel på aktiviteter som skulle kunna användas ihop 
med eller för olika typaktiviteter. Däremot visar inte strukturen 
specifikt hur kvalitet i respektive aktivitet skapas, det vill säga det 
som skulle kunna finnas inuti ramverket. 

 
Lärare Två: De gröna plopparna [ingår i en figur över modellen, 

se kap. 8]. I min värld så är de ramverket för hur man jobbar 

språkinriktat. Om man nu tänker igenom det lite bättre, bygger 

det till man är nöjd, och när förutsättningarna är rätt, så jobbar 

man så här. Om det sedan kommer andra förutsättningar in i 

bilden, så ändrar man på det […] men när man jobbar bra 

språkinriktat, som jag tycker är bra, då följer man den här 

strukturen. Och jag tror inte där kommer att tillföras särskilt 

mycket i den strukturen fram till jul. Möjligtvis andra typer av 

övningar, nyuppfunna övningar, men de ligger ändå i linje med 

detta. Så ser jag det. (logg, v. 41) 

 

Lärare Två diskuterar även interventionen utifrån ett forsknings-
perspektiv, och han undrar om den inte kan avslutas på grundval 
av att tillräcklig mängd material kanske redan samlats in. Han stäl-
ler frågan om avslut till mig:  
 

Lärare Två: Är det inte dags att sluta samla in data nu? […] Det tar 

ju kraft och tid, och frågan är om det tillför så mycket mer, eller 

om det bara är ytterligare upprepningar av samma sak? Ja, det är 

bara en tanke […] Jag tänker så här: om du nu fortsätter och löper 

linan ut, vilket innebär att du är med och samlar in till kursen är 

slut, kommer det att tillföra mer till vad du kan leverera? Och jag 

tror inte det, men det är ju bara vad jag tror. (logg, v. 41) 

 

Jag överväger och håller därefter med: kanske får interventionen 
anses avslutad. Den kraft och tid Lärare Två refererar till är min 
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forskningstid som doktorand, och jag inser att det är nödvändigt 
att gå vidare i forskningsprocessen. 

Lärare Två genomför även fortsättningsvis språkinriktade aktivi-
teter, exempelvis Formativa frågor kopplat till bild- och begrepps-
kartor för den moderna fysikens utveckling och för kärnfysik. Efter 
de avsnitten gör jag inte längre några observationer av undervis-
ningen, och våra arbetsmöten glesas ut och ägnas åt avslutande re-
flektioner. 

 
Konklusioner 
Designprocessen termin 3 behandlar avsnitten om elektricitet, den 
moderna fysikens utveckling och kärnfysik. I oktober-december fa-
sas arbetet ut och avslutas. Periodens första del präglas av en konso-
lidering av tidigare erfarenheter i designprocessen, och dessa rör 
språkinriktningens syntetiserande och formativa funktion samt skri-
vande som medierande redskap. Lärare Två verbaliserar emellertid 
inte den formativa aspekten av språkinriktningen i planeringen och 
därmed inte heller hur den information som aktiviteten kan komma 
att ge kan användas för nästa steg i undervisningsförloppet eller hur 
respons till eleverna utifrån deras samtalande och skrivande om 
elektricitet kan beredas plats eller vad den kan bestå av. I likhet med 
tidigare delar av designprocessen genomförs språkinriktade aktivite-
ter där fysikens konkreta och specifika mål är en språklig aktivitet, 
exempelvis att beskriva och förklara en skiss över ett spännings-
schema (elektricitet). Aktiviteterna integrerar språket i fysikens typ-
aktiviteter, och integreringen rör fysikens teorier och modeller. 

Lärare Två:s skrivinriktade profil förstärks genom en aktivitetet 
som genomförs i tre steg och spänner över hela avsnittet om elekt-
ricitet. Genomförandet kan ses som en skrivprocess, och här till-
lämpas hans fysiktextideal med betoning på korthet och en steg-
för-steg-logik. Aktiviteten är resultatet av ökad självständighet i 
designprocessen, och den kan i så måtto ses som en funktionell del 
av lärare Två:s fysikundervisning. Elevernas deltexter till manuset 
till begreppskartan med bilder presenterar kunskapen om elektrici-
tet som samlad, men länkarna mellan de korta bubbeltexterna är 
inte språkligt realiserade. 

Elevernas skrivande sker både enskilt och kollaborativt. Lärobo-
ken utgör stöd i strävan att uppnå lärarens korthetsideal. Deras 
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texter och samtalande om texterna omfattar fysikstoffets centrala 
delar medan de logiska betydelserelationerna tenderar att uteläm-
nas. Således lämnas hur språket mer precist, konkret och explicit 
skapar betydelse i avsnittet om elektricitet utanför den här språkin-
riktade aktiviteten. 

 
Utmärkande för språkinriktad fysikundervisning i denna del av  
designprocessen är följande: 

 
Språkinriktningen under termin 3 

 
• utgår från tidigare aktiviteter och från vad som framstått som 

särskilt betydelsefullt, exempelvis begreppet syntes och skri-
vande 

• kräver av lärare Två fördjupad och medveten kunskap om 
språket som medierande redskap i fysiken, exempelvis hur lo-
giska samband realiseras språkligt och hur detta kan explicit-
göras i samtalen med eleverna 

• visar att elevernas anpassning till fysikens textideal kräver 
stöttning 

• varvar samtalande och skrivande i samma aktivitet 
• integreras med andra medierande redskap, exempelvis visuella 
• rör företrädesvis fysikens teoretiska dimension med begrepp 

och modeller 
• struktureras och placeras i en modell tillsammans med fysik-

undervisningens andra typaktiviteter 
 
För Lärare Två innebär interventionen under termin 3 att han 

 
• fortsätter att utveckla och pröva aktiviteter med betoning på 

elevernas skrivande  
• hämtar inspiration och uppslag till aktiviteter från vad som 

gjorts tidigare i designprocessen 
• betonar än mer ledordet syntes 
• utvecklar fysiktextidealet genom att i huvudsak betona att 

skriva kort och koncist med avsikten att fånga ett kärninnehåll 
men betonar mindre hur språket kan binda samman delar för 
att uppnå större helhet och tydligare syntes 
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• agerar självständigt i skapandet av språkinriktade aktiviteter 
• låter samtalande ingå i skrivprocessen i form av parredovis-

ningar och kollaborativt skrivande 
• får återkoppling på elevernas förståelse av fysikens teorier och 

begrepp i deras texter och muntliga redovisning av dessa 
• utelämnar mer precist, konkret och explicit hur språket skapar 

mening i avsnittet om elektricitet i aktiviteten med begrepps-
kartan 

 
För mig som språkdidaktisk handledare innebär interventionen 
under termin 3 att jag 
 
• fungerar som didaktisk samtalspartner i designprocessen för 

Lärare Två  
• påminner om interventionens mål och grundantagande om 

samtalandets och skrivandets funktion i undervisningen och i 
elevernas lärande 

• föreslår att tillfällen då eleverna förväntas individuellt reflekte-
ra över fysikbegreppen kompletteras med samtalande och skri-
vande för att med språket som redskap arbeta sig in i fysiken 

• observerar Lärare Två:s genomförande av de språkinriktade 
aktiviteterna i klassrummet med avsikt att kunna bidra till 
uppföljningen 

 
För eleverna innebär interventionen under termin 3 att de 

 
• i aktiviteten med bubbeltexterna åter igen får tillfälle att skriva 

fram fysikstoffet, write science/physics into existence 
• i sitt fysikskrivande utgår från och varvar med samtal i hel-

klass och i mindre grupper eller i par 
• genom muntlig redovisning av sina texter får viss återkoppling 

på de egna uppfattningarna av fysikstoffet 
• möter ett uttalat ideal av korthet och steg-för-steg-logik i de 

fysiktexter som de uppmanas skriva och som läraren talar om i 
undervisningen 

• får delta i språkinriktade aktiviteter som de generellt uppfattar 
bidrar till deras lärande 



  218 

8 DET DIDAKTISKA SAMTALET 

I de föregående kapitlen har de två fysiklärarnas och mitt arbete 
med att utforma och pröva språkinriktade aktiviteter i deras fysik-
undervisning redovisats kronologiskt med ett antal nedslag i kon-
kreta tillfällen av särskild betydelse för interventionen under de tre 
terminerna. I den kronologin kan flera teman urskiljas, och genom 
att i detta kapitel närmare redogöra för några av dessa kan sådant 
uppmärksammas som ingår i designprocessen men som inte endast 
kan knytas till en viss språkinriktad aktivitet vid en viss tidpunkt.  

Det empiriska material som i första hand ligger till grund för 
denna utökade redovisning är lärargruppens didaktiska samtal vid 
veckomötena. Dessa har bearbetats genom en innehållsanalys var-
igenom analyskategorier framträtt, och det är dessa kategorier eller 
ämnesområden som ligger till grund för resultatet som redovisas 
här (se kap. 3 samt bilaga 2). Den tematiska strukturen föranleder 
att källhänvisningarna anges med både vecka och termin. Inled-
ningsvis presenteras emellertid samtalen: deras regelbundenhet, 
omfång och funktion.  
 
Samtalen 
Samtalen i lärargruppen förs regelbundet – en timme varje onsdag 
eftermiddag – men utöver dessa förekommer även informella sam-
tal. Till karaktären är de schemalagda samtalen ibland strukture-
rade och målfokuserade, ibland mer utforskande och med varie-
rande framförhållning. Av detta förhållande ska samtal förstås 
både som en avgränsad aktivitet och som en pågående och fort-
löpande.  
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Samtalen har en viss bredd, och med det menas att det finns en 
spridning av vad som diskuteras (jfr med analyskategorier, kap. 3 
och bilaga 2). Variationen på samtalsämnen visar att vi inte följer 
en på förhand utstakad väg och att vi inte heller implementerar en 
redan etablerad modell eller metod för språkinriktad ämnesunder-
visning. Bredden kan ses som omvägar och senvägar, och den kan 
ses som ett flöde ur vilket viktiga ämnen vaskas fram. De utvalda 
samtalsämnenas djup bestäms av att det ämnet behandlas mer in-
gående. Några av dessa ämnen diskuteras eller berörs genom hela 
designprocessen. Andra framkommer efter hand. En del har tydli-
gare konturer. Andra flyter ut och går in i varandra. 

Samtalen förs utifrån interventionens mål och mot bakgrund av 
det som sker i undervisningen, och därmed kan de sägas vara prak-
tikorienterade. Med detta menas här att det finns ett fokus för 
samtalen som direkt berör vad lärarna gör i undervisningen. I re-
flektionerna kring praktiken väcks frågor och vår uppmärksamhet 
riktas mot sådant som kan vara särskilt betydelsefullt i arbetet med 
de språkinriktade aktiviteterna, och det gäller även frågor och äm-
nen av mer generell eller principiell karaktär. Samtalen är således 
ett forum för utbyte av idéer och uppfattningar, av mer konkret 
planering och av reflektion och uppföljning. De kan sägas utgöra 
stoff för fysiklärarnas överväganden och därmed även utgöra 
grund för deras handlingar.  

Den intervention som genomförs bygger på antagandet att ut-
veckling inte bara utgörs av tal eller bara av handling, det ena eller 
det andra. Det är både och. Samtalen har således en funktion i 
handlandet, och drivkraften i samtalandet har två källor: dels lä-
rarnas reflexiva hållning, i det här fallet en blandning av ifrågasät-
tande, nyfikenhet och kompromisslöshet vad gäller undervisningen 
och elevernas lärande, dels min egen roll som språkdidaktisk hand-
ledare med uppgiften att utmana och understödja lärarna. Samta-
lens funktion i designprocessen illustreras grafiskt i figur 19 nedan. 
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Figur 19. Lärargruppens didaktiska samtal 

 
Samtalsämnen av särskild betydelse 
I följande avsnitt redovisas samtalsämnen, som för de här två lä-
rarna skulle kunna vara av principiell betydelse för hur språkinrik-
tad fysikundervisning kan utvecklas på ett för dem funktionellt och 
hållbart sätt. Samtalsämnena handlar om språkets roll i undervis-
ning och lärande i fysiken, integrering av fysikundervisningens typ-
aktiviteter och språkinriktade aktiviteter, preciseringar samt kvali-
tet i designprocessen. Den ordning i vilken ämnena presenteras här 
skulle kunna sägas reflektera en utvecklingslogik från det mer 
grundläggande till det mer finmaskiga, men samtidigt har samtalen 
behandlat det som dykt upp och vad som i en viss situation fram-
stått som relevant och angeläget. Med det menas att både ämnen 
som i förväg satts på en mötesdagordning och sådana som trängt 
sig in på samtalslistan har behandlats. Dessutom har ämnena fun-
nits med i samtalen under merparten av de tre terminerna. 
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Språkets roll 
Frågor om vad samtalande och skrivande i fysikundervisningen 
kan tillföra elevernas lärande ställs återkommande. Avsikten här är 
inte att deklarera en viss teoretisk språksyn utan att redovisa 
språkliga förhållanden som lärarna behöver ta ställning till, språk-
liga frågor som de försöker besvara och språkrelaterade problem 
som de måste lösa för att kunna göra sin fysikundervisning mer 
språkinriktad. Detta ifrågasättande skulle kunna ses som tvivel på 
nyttan med det mer avsiktliga samtalandet och skrivandet i fysiken, 
men det kan även ses som ett sätt för lärarna att tränga in i design-
processen för att bättre förstå det som de gör inom ramen för in-
terventionen. 

Utgångspunkten för vårt arbete är att språket ses som ett red-
skap för lärande och att undervisning i skolsammanhang ses som 
en kommunikativ verksamhet. Vi gör antagandet att samtalande 
och skrivande generellt har en positiv inverkan på lärandeprocesser 
och att det till och med kan ses som en förutsättning för lärande i 
skolans teoretiska ämnen. Därför har vi för interventionen valt må-
let att skapa tillfällen för eleverna att samtala och skriva, fler än 
vad som för de här två fysiklärarna varit brukligt, och betoningen 
har lagts på begreppslig kunskap. I arbetets inledning kalibreras 
detta språkliga grundantagande inom lärargruppen, och i citatet 
nedan refererar Lärare Ett till en formulering i dokumentet Infor-
merat samtycke (se bilaga 3) om studiens syfte:  

 
Lärare Ett: Att med språket som redskap lära sig fysik. Ska man 

tolka det som att, då är det en övning där själva dialogen ska 

leda till att man förstår det bättre, inte att man bygger upp sitt 

språk så pass mycket att? Jag tänker mig att språket ska vara så 

pass bra att det ligger i bakgrunden så att man kan inhämta 

från alla olika sorters källor. Som det står där låter det som att 

det är själva huvudsyftet att språket som vi använder i övningen 

ska leda till att man förstår fysiken bättre. Förstår du hur jag 

menar?  

M: Ingen övning ska vara för att träna språket, utan övningar 

som drar nytta av att vi lägger fokus på språket. Det finns en 

språklig medveten ingrediens här, därför vi tror, att lägger vi in 

en sådan ingrediens, till exempel dialog i par om ett experiment, 
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så tror vi att det ökar möjligheterna för dem att fatta det här. 

Lärare Ett: Ja, då förstår jag. Om det är att ha en dialog om en 

uppgift, då utnyttjar man ju verkligen språket. Att man själv får 

säga det man tänker, gör att man kanske fattar.  

(logg, v. 38, termin 1) 

 

Samtalen om språk och om samtalande och skrivande i fysikunder-
visningen rör både mer grundläggande aspekter i relation till un-
dervisning, lärande och tänkande och mer konkreta tillämpningar i 
fysikundervisningen. Här framträder tre relationer: den mellan ytt-
re och inre dialog, mellan eventuella generella språkliga färdigheter 
och sådana anpassade för ett specifikt syfte i fysikundervisningen 
och mellan lärarens språkdidaktiska intentioner och elevernas lä-
randekultur. Därtill ventileras en viss osäkerhet eller oklarhet gäl-
lande kunskapsbasen för teorier om språk och om undervisning 
och lärande. Osäkerheten rör vilken empiriskt grundad kunskap 
som finns om dessa ting och vad som är hypoteser, antaganden och 
teoretiska resonemang. Underliggande finns således vetenskapsteo-
retiska frågor som för de här lärarna har betydelse för hur de avser 
att förändra sin fysikundervisning. 

Sålunda är språkets roll i undervisning och lärande i fysik grund-
läggande i lärargruppens samtal. Detsamma gäller nästa ämne: in-
tegrering av språkinriktade aktiviteter och fysikens typaktiviteter. 
 
Integrering 
Redan i början av termin 2 framkommer ett behov av att hitta en 
struktur för språkinriktad fysikundervisning, och med det menas 
här att kategorisera de aktiviteter vi utformar och att relatera dem 
till de redan etablerade typaktiviteterna i fysikundervisningen. Efter 
hand ser vi att en sådan struktur är viktig för att språkinriktningen 
ska vara funktionell på så sätt att den skulle kunna vara en grund 
att utgå från och en modell att följa i ett fortsatt arbete (Lärare Två 
i kap. 7). Strukturen skulle, hoppas vi, kunna visa på den logik i 
språkinriktningen vi eftersträvar men som vi från början inte har 
klart för oss vilken den är. 

Lärare Två noterar under termin 3 att en stomme av språkinrik-
tade aktiviteter växt fram i designprocessen, och att dessa aktivite-
ter förändrar hans arbete med fysiken. 
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Lärare Två: Det har utkristalliserats ett mönster, en stomme 

med övningar, en struktur som man kan utgå från. Frågor före, 

prezin, linjalen, rika problem, frågor efter, men det börjar också 

bli mycket. Mycket att göra, alltså. Nu fick jag göra en ny prezi, 

skriva frågorna som de ska besvara som ska täcka in hela av-

snittet, läsa deras texter, ta hand om deras bubbeltexter. 

(logg v. 39, termin 3) 

 

Hur förhåller sig de nya aktiviteterna till de som utgör fysikens re-
dan etablerade typaktiviteter? Vilken plats har de nya bland de för-
utvarande? Vilken funktion fyller de nya som de andra inte redan 
fyller? Redan i början av termin 2 ber jag Lärare Två skissa på hur 
det mönster av aktiviteter han ser kan representeras och hur den 
språkinriktade fysikundervisningen kan struktureras. Resultatet är 
dokumentet nedan, figur 20, och det finns i sin helhet i bilaga 8. 

 
Figur 20. Undervisningsstruktur för språkinriktad fysik (Lärare 
Två, projektdokument, termin 2) 
 

 
 
Läsningen av figuren kan exemplifieras enligt följande: i Lärare 
Två:s introduktion av teoretiska begrepp i avsnittet om elektricitet 
(typaktivitet, figurens övre halva) ingår att eleverna samtalar och 
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skriver om bilderna i begreppskartan (språkinriktad aktivitet, ned-
re halvan). De markerade blocken från den övre och undre halvan 
sammanfaller tidsmässigt, det vill säga de har samma position ut-
med tidsaxeln.  

Dokumentet är både specifikt och konkret, men det kan även ses 
som en mer generell modell för planering av fysikundervisning. 
Både typaktiviteter och språkinriktade aktiviteter kan förändras 
och kommer troligtvis att förändras allt eftersom Lärare Två till-
lämpar modellen i sin egen undervisning (se kap. 7). Han menar att 
den hjälper honom att se vilka förändringar designprocessen lett 
till för hans del och vilka alternativ han nu har då han planerar sin 
fysikundervisning: 
 

Lärare Två: Det övre är förr, så gjorde jag förr, medan det ned-

re är vad språkprojektet tillfört. Jag glömmer. Det är så mycket, 

så ett sådant här dokument behöver man ha framme och titta 

på så man vet vad man har att välja på, vad man kan ta till och 

behöver ta till. (logg, v. 40, termin 3) 

 
Vi ägnar tid i samtalen åt dessa mer generella och strukturella 
aspekter av designprocessen, och ett dokument av en något annan 
karaktär skapas för att formulera vad som gjorts och vad vi even-
tuellt kommit fram till.  

Sammanställningen med en kort beskrivande text under rubri-
kerna vad, varför och hur utifrån designprocessen är teoretisk, spe-
cifik och abstrakt, och den betonar begreppslig kunskap och äm-
neskunskap. I den är samtalande och skrivande knutet till förmå-
gor, och dessa språkliga förmågor kan i likhet med andra förmågor 
utvecklas, det vill säga de ses varken som statiska eller generella. 
Aktiviteter som avser att utveckla dessa språkliga förmågor i fysi-
ken är det som är språkinriktad fysikundervisning i den här de-
signprocessen. Projektdokumentet utgörs delvis av följande inne-
håll men återges i sin helhet i bilaga 9: 

 
Varför 

Språkinriktade naturvetenskapliga ämnesövningar är sådana 

övningar som ökar måluppfyllelsen i ämnet … 
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Vad 

Övningar utformas på ett sådant sätt att, och införs i undervis-

ningsförloppet just där, språket bedöms ha särskild kraft att 

förändra och utveckla förmågan att … 

Hur 

Detta uppnås genom att övningarna  

1. hanteras som en färdighet som kräver … 

2. bygger på en klassrumskultur och en lärandekultur där … 

3. förs in i undervisningsförloppet vid olika tillfällen så att … 

4. ger alla elever i gruppen tillfälle att formulera sig … 

(förkortad version av projektdokument, Lärare Två och M, 

termin 3) 

 
Utifrån de två dokumenten, ovanstående citat och bilden med tids-
axeln, kan integreringen av språkinriktade aktiviteter och fysikun-
dervisningens typaktiviteter ses på två sätt. Antingen ingår språkin-
riktade aktiviteter i undervisningsstrukturen som en av typaktivite-
terna eller så ses de språkinriktade aktiviteterna som del av och in-
gående i de redan etablerade typaktiviteterna och är då något som 
ger dessa en viss profil. I praktiken, på konkret nivå, kanske det 
inte går att avgöra någon skillnad, och anledningen är att det 
handlar om ett synsätt. Betydelsen ligger i stället på strukturell 
nivå, och lärarnas tidigare struktur har i båda fallen utökats genom 
att undervisningens språkliga dimension synliggörs och ges konkret 
utrymme.  

Vilka språkinriktade aktiviteter som genomförs i designproces-
sen är bland annat konsekvensen av en bedömning av vilket stoff 
som kräver att eleverna samtalar och eller skriver om det. Den be-
dömningen påverkar i sin tur var i undervisningsförloppet en akti-
vitet passar, hur omfattande den ska vara och vilket mål den ska 
ha. Dessa och liknande bedömningar har kommit att utgöras av en 
rad preciseringar, ett begrepp som redovisas i nästa avsnitt. 

 
Preciseringar 
En precisering är en avgränsning och den innebär per definition ett 
urskiljande, och de språkinriktade aktiviteterna särskiljs i huvud-
sak från två förhållanden som kan råda i en undervisningspraktik. 
Det ena förhållandet råder då ingen uppmärksamhet utöver vad 
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som sker spontant riktas mot språkliga aspekter i undervisningen 
och lärandet. Det andra gäller då fokus riktas mot generella språk-
liga färdigheter utan tillräcklig konkret och specifik koppling till 
ett visst fysikstoff, vilket fysiklärarna befarar skulle göra språket 
primärt och fysiken sekundärt. Att inte göra den sistnämnda preci-
sering är detsamma som att inte tydliggöra den språkinriktade ak-
tivitetens särdrag och aktivitetens funktion i undervisningen. Ett 
annat sätt att tydliggöra preciseringarna är att säga att en språkin-
riktad aktivitet är något annat och något mer än det samtalande 
och skrivande som uppstår spontant eller som ingår rutinmässigt i 
undervisningen. I det följande avsnittet redogörs för hur fysiklärar-
na resonerar om de preciseringar som de bedömer behövs för att 
göra deras fysikundervisning språkinriktad på ett funktionellt sätt. 

Utgångspunkten för deras resonemang kan sägas vara det Lärare 
Två kallar rätt sort och rätt mängd språkande för att nå målupp-
fyllelse i fysik (se citat nedan), vilket är samma punkt varifrån av-
handlingstexten tog sin början i kapitel 1. Målet är inte att träna 
språkliga färdigheter i största allmänhet; det är att lära sig fysik: 

 
Lärare Två: Ja, mer eller mindre eller rätt sort, så får du bättre 

eller sämre måluppfyllelse. Det är inte språkande för språkan-

dets skull. Det är måluppfyllelse i fysik. (logg v. 36, termin 3) 

 
De didaktiska frågorna är aktuella här: vad, när, hur, vem och var-
för, men även de måste preciseras, det vill säga de måste anpassas 
till lärarnas mål att språkinrikta sin fysikundervisning.  I deras re-
sonemang framstår två med varandra sammanlänkade förhållan-
den som särskilt avgörande då en språkinriktad aktivitet utformas. 
Dessa är fysikstoffets komplexitet och abstraktion samt vad eleven 
har att utgå från. Det förstnämnda är det som fysiklärarna definie-
rar som den bakomliggande processen (logg, v. 36, termin 3), och 
den andra är fysikstoffets kontext. Båda dessa utvecklas i följande 
avsnitt. 

Ett visst fysikinnehåll som ska behandlas i undervisningen kan 
kontextualiseras på många sätt, och Lärare Två ger följande exem-
pel: eleverna 
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• observerar ett experiment som läraren genomför 
• observerar när läraren genomför en datorsimulering  
• genomför en laboration – själv eller tillsammans med en  

kompis 
• genomför en datorsimulering, enskilt eller i par/grupp 
• lyssnar till ett teoretiskt resonemang i lärarens genomgång  

i helklass 
• löser en uppgift i läroboken, enskilt eller i par/grupp 

(logg, v. 36 termin 3) 
 

Alternativen är alltså många, men Lärare Två påpekar att framför 
allt ställer dessa mycket olika krav på eleven. 

 
Lärare Två: Jag tycker det är en väldig skillnad mellan beskriv 

med ord som koncept, om inputen är ett experiment som de gör 

själva, en redogörelse som jag har på tavlan, en laboration, en 

uppgift. Alltså, det är inte samma övning för mig, bara för att vi 

använder samma verktyg […] Det är en helt annan sak att dra 

en slutsats utifrån ett experiment eller att dra en slutsats utifrån 

en uppgift som man löser […] Det blir lite nedvärderande när 

man säger, ja, nu ska vi formulera i ord. Usch, det har vi gjort 

så många gånger. Alltså, det är underförstått, det börjar bli tja-

tigt. Det behöver det inte bli, om det är i så olika situationer att 

det som krävs av dem här uppe för att det ska komma ut som 

ord är helt olika processer […] det är inte samma sak i ett lä-

randeperspektiv. (logg v. 36, termin 3) 

 

Lärare Två urskiljer någon form av process som ligger bakom och 
att den kan vara olika svår att hantera, vilket har tagits upp i tidi-
gare avhandlingskapitel. Denna svårighet relaterar Lärare Två dels 
till utgångspunkten, det vill säga aktivitetens kontextualisering, och 
dels till fysikstoffets karaktär. Svårigheten i stoffet kallar han för 
abstraktion och komplexitet, och svårigheten synliggörs och kon-
kretiseras i samtalandet och eller skrivandet, det vill säga i den so-
ciala interaktionen i undervisningen då fysiken tar form i orden. 
Lärare Två påpekar att för honom är det skillnad i abstraktion och 
komplexitet att dra en slutsats eller lösa ett problem utifrån en ob-
servation av en vagn som rullar nerför en stålskena och att göra det 
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utifrån observation av lampor som lyser eller mätinstrument som 
ger utslag i en elektrisk krets. Stoffets abstraktion och komplexitet 
har betydelse för behovet att formulera sig om saken och förmågan 
att göra det:  

 

Lärare Två: Jag tror att de två orden komplexitet och abstrak-

tion har stor betydelse för hur krävande processen blir för att 

man ska kunna formulera något. Och abstraktionen blir ju att 

gå från hastighet till spänning. Och komplexiteten är ju, ja det 

säger sig ju självt: en vagn, femton glödlampor och sex batteri-

er. Och sedan begrepp som hänger ihop, som är abstrakta i sig 

själva redan från början. Det är därför jag lite grand, intuitivt 

känner att ibland, det här som skaver då, att ibland lägger vi tid 

på språkövningar som, där den bakomliggande processen är 

simpel. Förstår du vad jag menar? Det blir liksom bara skrivan-

de för skrivandets skull. Det genererar ingen process. Och lite så 

kunde jag känna med den övningen som jag placerade över med 

de här nio frågorna. Alltså, de nya insikterna, det nya tänket, 

nya processer. De fanns inte i slutet, utan det var bara till att 

skriva av sig på något sätt.  (projektlogg, v. 36, termin 3) 

 

Den precisering som alltså måste göras och som Lärare Två uppfat-
tar verkar bestämmas av den bakomliggande processen (se citat 
ovan), rör samtalandets och skrivandets funktion i lärandet av fysik. 
Följande två frågor behöver därför ställas: Vilket stoff kräver att de 
här eleverna samtalar och eller skriver för att, som Lärare Två säger 
i citatet ovan, de ska få de nya insikterna, det nya tänket? Vad ska 
eleverna göra språkligt med det specifika fysikstoffet som kan antas 
resultera i ny kunskap? Redogöra för, beskriva, bestämma, dra slut-
sats om eller argumentera för? Vid ett annat tillfälle benämner Lära-
re Två stoffets svårighetsgrad som det tuggmotstånd det erbjuder 
(logg, v. 38, termin 3), och Lärare Ett talar redan under termin 1 om 
att eleverna måste genomgå en absorptionsfas då de tar till sig fysik-
innehållet (Lärare Ett, logg, v. 42 termin 1). En konsekvens av detta 
resonemang är att det finns tillfällen då en språkinriktad aktivitet 
inte behövs, vilket Lärare Två påpekar, även det tidigt i designpro-
cessen, redan i början av termin 2: 
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Lärare Två: Övningen blir en upprepning av något som inte yt-

terligare behöver jobbas med. Det blir overkill. Det behövs inte 

för vi är där vi ska vara. Det är som med exemplet med bråk-

räkning. Det ger så oerhört lite i förhållande till vad man måste 

satsa i mån av tid att det inte är lönt. Därför väljer man att gå 

vidare […] Det beror inte på att det är fel på övningen, utan det 

beror på att fysiken har klarat av det på egen hand. Man gör 

något som inte behöver göras. (logg, v. 5, termin 2) 

 

I citatet ovan argumenterar Lärare Två för att språkinriktade akti-
viteter kan innebära upprepning och overkill, det vill säga det be-
hövs inte för vi är där vi ska vara. Långt senare återkommer han 
till samma tankegång att språkinriktade aktiviteter kan vara me-
ningslösa och något som stjäl tid i undervisningen (logg, v. 38 ter-
min 3). Råder det omvända förhållandet, då – att omständigheter 
ger läraren anledning att välja en språkinriktad undervisningsakti-
vitet, då fysiken inte klarat av det på egen hand (se citatet ovan)? 
Det omvända förhållandet skulle råda då det utöver eller i stället 
för det som enligt läraren vanligtvis är fysikundervisning – fysikens 
typaktiviteter utan en uttalad språklig profil – samtalande och 
skrivande nu krävs för att eleverna ska utveckla nya kunskaper och 
förmågor. Då skulle den språkinriktade fysiken vara funktionell. 

Bedömningen av när detta förhållande råder är en precisering 
som Lärare Två talar om: behövs det eller behövs det inte? Enligt 
Lärare Två borde det som uppfattas som svårare få bli föremål för 
större språklig uppmärksamhet, det vill säga att då är en språkin-
riktad aktivitet berättigad så eleverna får samtala och eller skriva 
om fysikstoffet. Lärare Två graderar exempelvis svårigheten i att 
dra en slutsats om hastighet som inte så problematiskt (Lärare Två, 
logg, v. 36, termin 3), se citat nedan, medan svårigheten i att dra 
en slutsats om spänningen i en elektrisk krets är betydligt större. 

 

Lärare Två: Om jag säger, du ska formulera en slutsats som 

handlar om hastighet. Det är inte så problematiskt, men nu ska 

du formulera en slutsats som handlar om spänning.  

M: För att … 

Lärare Två: För att det är ett mycket abstraktare begrepp som 

du inte har någon erfarenhet av, tror jag. Ja, hastighet det har 
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du ju erfarenhet av sedan du var liten, även om du inte kallade 

det hastighet, utan du kallade det hur fort något rör sig.  

(logg v. 36, termin 3) 

 
Resonemanget om preciseringar pågår under hela designprocessen 
och under termin 3 trevar Lärare Två efter att mer slutgiltigt iden-
tifiera den plats som språkinriktade aktiviteter kan ha i hans fysik-
undervisning. Att leta efter en plats hänger samman med hans strä-
van efter att forma en struktur för integreringen av fysikundervis-
ningens typaktiviteter och de språkinriktade, vilket redogjordes för 
i ett tidigare avsnitt i kapitlet. Platsen och undervisningsstrukturen 
diskuteras samtidigt, och slutsatserna är det som leder fram till att 
Lärare Två bedömer att interventionen har nått sitt mål, se tidigare 
avsnitt i det här kapitlet. Lärare Två summerar: När en plats i ett 
specifikt undervisningsförlopp identifieras behöver en precisering 
av aktivitetens omfattning följa. 

 
Lärare Två: Så här är egentligen tre saker. Det ena är att veta 

när det är dags att ha en språkövning. Nummer två är hur stor 

får den bli? Hur stor ska den vara för att den ska var optimal? 

Och det tredje är för eventuella yttre observatörer, göra tydligt 

att prata med varandra betyder inte alltid samma sak, och då 

pratar vi inte bara innehållsmässigt utan komplexiteten i öv-

ningen. (logg v. 38, termin 3) 

 
Det som Lärare Två nämner som en tredje precisering är hans väd-
jan om att det i avhandlingstexten ska göras klart att samtalande i 
en fysikaktivitet inte får ses alltför förenklat och generellt. Med 
andra ord måste både aktivitetens kontext och fysikstoffets karak-
tär beaktas, och därmed kan långt större variation i språkinrikt-
ningen finnas än vad som vid en första anblick kan verka vara fal-
let. 

Lärare Två definierar således den didaktiska designprocessen för 
hur de kan utveckla och pröva undervisningsaktiviteter för att ge 
eleverna möjlighet att samtala och eller skriva om fysikkursens in-
nehåll. Preciseringarna kan ses som ett sätt att operationalisera de 
didaktiska frågorna, och preciseringarna bidrar till att besvara den 
första forskningsfrågan om vad som utmärker designprocessen. 
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Den andra forskningsfrågan rör inte endast hur det går till när de 
två fysiklärarna utvecklar en språkdidaktisk repertoar i fysikämnet, 
utan frågan kan även rymma något om vari denna repertoar be-
står. En av mina återkommande frågor till de två fysiklärarna gäll-
er därför hur man kan se att en lärare arbetar språkinriktat och 
vilken kunskap och vilka förmågor den läraren har för att kunna 
arbeta så. Fysiklärarnas svar handlar bland annat om kvalitet, ett 
begrepp som hämtats ur samtalen i designprocessen och som disku-
teras i nästa avsnitt (analyskategorier, kap. 3 och bilaga 2).  

 
Kvalitet 
Kvalitet kan förstås på i huvudsak två sätt: dels för att ange egen-
skaper och beskaffenhet, dels för att ange ett värde. Det förra görs 
för att utreda vad något består av, det senare för att bedöma det. 
Båda betydelserna används i diskussionerna om vad som är språk-
inriktad fysikundervisning, och kvalitet ställs också i relation till 
kvantitet. Gör kvantiteten av språkliga aktiviteter fysikundervis-
ningen språkinriktad eller är det kvaliteten som avgör? Både och, 
enligt diskussionen i lärargruppen. Vid utvärderingen efter termin 
2 jämför Lärare Två de språkinriktade inslagen under interventio-
nen med sin tidigare undervisning: 

 
Lärare Två: Sedan tycker jag att de jobbar mycket mer språkligt 

i de här uppgifterna eller vad de nu får. Alltså, traditionellt så 

om man löser en uppgift, så blir det ett par ord, en mening, 

formler, diagram. Alltså, det blir väldigt lite språk. Men vid fle-

ra tillfällen så har vi ju bett dem beskriva saker. De ska använda 

de här begreppen. De ska använda rörelseenergi och lägesener-

gi, alltså orden ska de använda. De ska inte använda formler. 

Och då, då är det ju språkligt. Alltså, fysik utan formler […] 

Det har ju jag tvingat dem att jobba mycket mer med, både när 

de pratar och när de skriver och när de löser de här större upp-

gifterna. Vi hade ju det exemplet, redogör för hur man räknar 

ut […] utan att använda formler och siffror. Det har jag ju ald-

rig gjort på det sättet. Så jag tycker nästan alla övningar har 

mycket större portion språk, än vad de har haft eller har tradi-

tionellt. (logg v. 25, termin 2) 
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Lärare Två menar emellertid att det var ökad kvalitet i aktiviteter-
na som banade väg för ökad kvantitet, och att en sådan kvalitativ 
förbättring rörde samtalandets förutsättningar. 

 
Lärare Två: Jag tycker största förändringen är kvalitet, i min 

värld. Jag var ju lite motståndare till, diskutera nu, sätt er i 

grupper, och hade vi inte gjort något åt kvaliteten så hade det 

bara blivit mer av det, vilket är för mig bortkastad tid. 

M: Ja, jag håller med. Visst har vi jobbat med kvalitet. 

Lärare Två: Det tycker jag. Det är den stora vinsten, men det 

måste inte du hålla med om, men jag tycker det. 

M: Har det inte lagts in övningar som aldrig hade gjorts an-

nars? 

Lärare Två: Jo, det är ju sant, men varför har det lagts in? Jo, 

för vi har hittat så mycket bättre övningar så att det har gett 

något att lägga in fler. Det är inte tvärt om. Kvantiteten har 

ökat på grund av att kvaliteten har gått före och blivit bättre. 

Då har jag för mig själv liksom kunnat motivera att det är vär-

defullt att köra så många övningar som jag inte har gjort innan. 

M: Kvantiteten har ökat … 

Lärare Två: På grund av att kvaliteten har ökat. Så ser jag det.     

Annars hade jag haft jättesvårt att lägga så mycket tid som jag 

har gjort, om det inte hade gett något utbyte.  

(logg, v. 20, termin 2) 

 

Vad är det som Lärare Två menar utgör kvaliteten i de språkinrik-
tade aktiviteterna och som legitimerar deras plats i hans fysikun-
dervisning, det som han menar ”ger något” (se citatet ovan)? I ut-
värderingssamtalet efter termin 2 nämner de två fysiklärarna så-
dant som kan ses som indikationer på kvalitet utifrån deras be-
dömning, exempelvis de tre typerna av planerad stöttning som fö-
rekommit i genomförandet av aktiviteterna – kontextuell, styrande 
och språklig. Därtill anger Lärare Två bättre formulerade fråge-
ställningar som eleverna ska jobba med (logg, v. 25, termin 2). 
Han nämner även uppföljning av det som eleverna producerar, 
både muntligt och skriftligt, och exempel på en mer omfattande 
uppföljning utgörs av Lärare Två:s förebildstext om beräkning av 
rörelseenergi (kap. 5).  
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En annan kvalitativ aspekt i lärarnas bedömning av språkinrikt-
ningen är graden av linjering. I det här sammanhanget avser det till 
vilken grad en språkinriktad aktivitet kan sägas vara direkt och 
nära kopplad till fysikstoffet och till de specifika och konkreta äm-
nesmålen (Elmgren & Henriksson 2013; jfr constructive alignment 
Biggs & Tang 2011). En språkinriktad aktivitet tillskrivs således 
kvalitet i relation till den grad samtalandet och eller skrivandet 
fungerar som ett redskap för eleverna att lära sig fysiken. Linjering 
är detsamma som integrering av språk och ämne, och just kopp-
lingen mellan språkande och fysik är föremål för ett stort antal 
diskussioner i lärargruppen. I samtalen kallas förhållandet mellan 
dessa två för kärnan och haken i designprocessen, i betydelsen den 
springande punkten, och vi försöker definiera vilken kopplingen 
eller bryggan mellan dem är, se citatet nedan (logg, v. 36, termin 
3). Lärare Två konstaterar termin 3 att det är linjeringen, graden 
av överensstämmelse mellan samtalandet/skrivandet och fysikstof-
fet, som är det väsentliga i sammanhanget.  

 
M: Det är igen den här kopplingen till ämnesinnehållet som är, 

som jag tror är haken. 

Lärare Två: Mmm. Det är klart, tycker jag. För det är ju det vi 

vill att de ska lära sig med hjälp av det här. Vi kan ju inte fri-

koppla det då. (logg v. 36, termin 3) 

 

Utifrån detta resonemang kan förutsättning för måluppfyllelse sä-
gas ligga i hur hög grad en språkinriktad aktivitet kontextualiseras, 
vilket innebär att den utformas med ett visst fysikinnehåll.  

Diskussionerna om kvantitet och kvalitet i språkinriktningen 
handlar inte bara om själva aktiviteterna och om deras mål och 
förutsättningar utan även om hur de genomförs. Lärare Två näm-
ner både elevernas samtalande och skrivande som ett förbättrings-
område i utvärderingen av termin 2 (logg, v. 25, termin 2). Ett 
stort antal aktiviteter har utformats och prövats, men i början av 
termin 3 kommer frågan upp om hur de används.  

Användningen kan förknippas med ett slags verkningsgrad ut-
ifrån Lärare Två:s kommentar i ett tidigare citat om att det har gett 
något i relation till den tid som tagits i anspråk (logg, v. 20, termin 
2). För att illustrera vad en kvalitetsskillnad kan innebära för oss i 
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lärargruppen refererar jag till uttrycket ”Allt prat leder inte till lä-
rande”, vilket är en återkommande replik i våra samtal (exempelvis 
logg, v. 20, termin 2). Med det menas här att samtal, exempelvis 
elevernas samtal i de språkinriktade aktiviteterna, kan ha olika 
kvalitet, och att kvaliteten står i relation till hur samtalandet går 
till. Det räcker således inte att ge eleverna möjlighet att samtala. 

Lärare Två efterlyser konkreta redskap för att höjd kvalitet på 
själva genomförandet ska vara möjligt för honom:  
 

M: Vi är vid ett vägskäl. Vi har kvalitet gentemot kvantitet […] 

Vi har ett batteri [med språkinriktade aktiviteter] och de an-

vänds, men oj, de används inte på ett kvalitativt sätt som vi är 

nöjda med. 

Lärare Två: Och då är frågan: Kan man hitta användningsverk-

tyg och bibehålla kvantiteten eller ska man dra ner på kvantite-

ten för att behålla kvaliteten? Och det är det jag menar. Vi har 

inte de rätta verktygen här […] Jag vill kvalitet, men jag vill 

också hitta, om det finns, eller jag ska säga, jag vill leta efter 

verktyg, för jag tror att det finns. Jag tror att man kan göra mer 

än vi gör nu på den fronten. (logg, v. 35, termin 3) 

  

De verktyg som han tror kan hjälpa honom att göra mer än vi gör 
nu (se citatet ovan) skulle kunna förstås som modeller eller mer 
metodlika sätt att ordna elevernas samtal i mindre grupper, lik-
nande de spelregler som prövats, och hur respons och kommenta-
rer inom gruppen kan bidra till höjd samtalskvalitet. Det skulle 
även kunna vara en mall för vad han kan ta upp i samtal om ele-
vernas skriftliga texter utifrån ett språkligt perspektiv. Det skulle 
framför allt vara fördjupad språklig och metaspråklig kunskap, 
som skulle utgöra en bas för att konkret och specifikt lära sig hur 
han kan tala med eleverna om och visa hur språket skapar betydel-
se i fysiken.  

En annan aspekt av diskussionen om kvalitet i språkinriktningen 
berörs redan under termin 2, då Lärare Två talar om att kvalitet i 
fysikkunskapen utgörs av hur man talar med andra om fysik: En 
kvalitet i kunskapen är att kunna prata med andra grupper, andra 
kategorier av människor (logg, v. 17, termin 2). På motsvarande 
sätt skulle de två fysiklärarnas tal om språkinriktningen kunna ses 
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som en kvalitetsaspekt av interventionen, vilket bland annat fram-
kommer när de redogör för sina erfarenheter i designprocessen. En 
av dessa aspekter rör samspelet mellan deras tal om språkinrikt-
ningen och deras handlingar i undervisningen. För dem är språkin-
riktning en fråga om att vara aktiv vad gäller språkandets roll i 
undervisningen i motsats till att låta samtalande och skrivande för 
eleverna begränsas till tillfällen då detta uppstår spontant. Efter-
som det handlar om en grundläggande uppfattning omfattar det 
även Lärare Ett:s syn på fysikämnet och på undervisning generellt: 

 
Lärare Ett: Det känns som att min syn på fysiken och vad jag 

ska göra har utvecklats jättemycket […] Nu i framtiden så 

kommer jag nog att, även om jag inte har språksvaga elever 

framför mig, att tänka i de här banorna, för att då vet jag att 

jag får ihop en bra övning. […] Vad menar jag med att tänka i 

de här banorna? Jag har ju kanske då fyra fem konkreta öv-

ningar, men jag känner att om jag tänker i språkutvecklande, så 

blir det bra oavsett om jag behöver ha språkutveckling i den 

klassen. (logg v. 25, termin 2) 

 
Lärare Två hakar på vad Lärare Ett sagt och redogör för sin upp-
fattning, men det som framkommer i bådas erfarenheter är att de 
förknippar sin syn på språkinriktad fysikundervisning med något 
som de gör. Med det menas här att för dem realiseras och konkre-
tiseras deras kunskap och uppfattningar i undervisningen. För Lä-
rare Ett innebär att tänka i de här banorna (se citatet ovan) att han 
nu har ett batteri eller ett slags grunduppsättning av språkinriktade 
aktiviteter, fyra fem konkreta övningar (se citatet ovan) som han 
kan använda, och Lärare Två har sin modell (figur 20 tidigare i det 
här kapitlet) som sammanför typaktiviteter och språkinriktade ak-
tiviteter att utgå från. Det väsentliga här är att samtal om språkin-
riktad fysikundervisning är ett samtal om konkreta undervisnings-
aktiviteter som lärarna utformat och prövat. 
 
Konklusioner 
Lärargruppens samtal spänner över ett vitt fält av ämnen relaterade 
till språk, fysikundervisning och elevernas lärande. Fyra av dessa 
har jag i detta kapitel behandlat mer ingående: språkets roll i un-
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dervisning och lärande i fysiken, integrering av fysikundervisning-
ens typaktiviteter och språkinriktade aktiviteter, preciseringar samt 
kvalitet i designprocessen. Att just dessa samtalsämnen valts ut be-
ror på att de framstår som särskilt betydelsefulla för hur de två lä-
rarna språkinriktar sin fysikundervisning.  

Vad som utmärker språkinriktad fysikundervisning utifrån lä-
rargruppens samtal i designprocessen sammanställs nedan. Dessa 
slutsatser kan ses på två sätt: dels som genomförd praktik, dels 
som ett ideal som lärarna eftersträvar.  

 
Språkinriktningen möjliggörs av och sker genom 

 
• lärarnas samtalande och dokumentation i designprocessen  
• en växelverkan mellan samtalandet i lärargruppen och aktivi-

teterna i det individuella arbetet och i arbetet i klassrummet 
med eleverna 

• att samtalet i designprocessen har kontinuitet, bredd och djup 
• samverkan mellan de två fysiklärarna och mellan fysiklärarna 

och mig som språkdidaktisk handledare 
• preciseringar 
• att kvalitet i de språkinriktade aktiviteterna banar väg för 

ökad kvantitet av sådana aktiviteter 
 
För lärarna får deras didaktiska samtal konsekvensen att  
 
• de regelbundet ges tillfälle att reflektera över sin undervis-

ningspraktik i ett forum utöver den egna inre dialogen 
• reflektionen sker utifrån ett språkdidaktiskt perspektiv 
• reflektionen tillåter längre, sammanhängande och ibland åter-

kommande resonemang 
• de får tillfälle att diskutera en rad olika ämnen som de uppfat-

tar har relevans för deras undervisningspraktik 
• de har möjlighet att regelbundet följa upp genomförd praktik 

och därmed knyta samman sin kunskap och sina förmågor 
• de får tillfälle att fördjupa sin uppfattning om språkets roll i 

fysikundervisningen och om hur samtalande och/eller skrivan-
de kan integreras med fysikundervisningens typaktiviteter  
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• de får möjlighet att precisera och konkretisera de undervis-
ningsaktiviteter som de planerar och motivera deras plats och 
funktion i undervisningsförloppet 

• de får möjlighet att utforska vad språkinriktad fysikundervis-
ning kan innebära 

• de får möjlighet att utforma den intervention som de själva ska 
genomföra 

 
För mig som språkdidaktisk handledare innebär de didaktiska sam-
talen i designprocessen att jag 
 
• planerar veckomötena för att ge designprocessen struktur och 

kontinuitet men även för att fysiklärarna ska beredas möjlighet 
att bryta ny mark 

• ber Lärare Två att skissa på en modell som tydliggör integre-
ringen av fysikundervisningens typaktiviteter och de språk-
inriktade aktiviteterna 

• bidrar med reflektioner om språk och om språkets roll i  
undervisning och lärande 

• sammanställer material och skapar överblick över vad vi gör i 
designprocessen 

• bidrar med ett utifrån-perspektiv på fysikundervisningen, i be-
tydelsen icke fysiklärare 
 

För eleverna får lärarnas didaktiska samtal konsekvensen att de in-
går i en undervisningspraktik där  

 
• läraren valt aktiviteter med avsikten att utveckla och förändra 

undervisningen 
• läraren avsiktligen och medvetet försöker öka tillfällena då de 

kan delta språkligt i arbetet med fysiken 
• där läraren avsiktligen och medvetet försöker integrera en av de 

mer framträdande komponenterna i styrdokumenten (språket 
som medel och mål) med fysikundervisningens typaktiviteter 

• de förutsätts använda undervisningsspråket svenska som ett 
medvetet redskap för lärande 

• de möter diskussioner om språkliga kvaliteter i samtalandet 
och skrivandet i fysikämnet 
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9 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Språkinriktat har ju som syfte att skapa en bättre måluppfyllelse 

i kursen fysik […] Det är inte språkande för språkandets skull. 

Det är måluppfyllelse i fysik. (Lärare Två) 

 
Den här avhandlingen utgår från antagandet att samtalande och 
skrivande om fysikkursens innehåll är betydelsefulla redskap för 
elevers lärande i fysik, ett lärande som här ses i termer av menings-
skapande i social interaktion. En annan utgångspunkt är lärares 
ansvar att iscensätta undervisningsaktiviteter som ger eleverna för-
utsättningar att utveckla förmågor och kunskaper i fysikämnet. I 
mötet mellan elevers språkliga behov i sitt lärande och lärares an-
svar för språket som både mål och medel i undervisningen finns 
anledning för fysiklärare att anlägga ett språkdidaktiskt perspektiv 
på sin undervisning. Ett sådant perspektiv kan i sin tur komma att 
föranleda förändringar i fysiklärares didaktiska repertoar, i bemär-
kelsen en utvidgning till att omfatta språkdidaktiska kunskaper 
och redskap. Utifrån dessa förhållanden är den här studiens syfte 
att utforska och beskriva hur lärare kan utveckla och pröva under-
visningsaktiviteter, för att ge eleverna möjlighet att samtala och el-
ler skriva om fysikkursens innehåll. De forskningsfrågor som ställs 
rör för det första vad som utmärker de två lärarnas planering, ge-
nomförande och uppföljning av språkinriktade aktiviteter i respek-
tive klass under fysikkursen; för det andra hur deras språkdidak-
tiska repertoar utvecklas; för det tredje vad som utmärker elever-
nas samtalande och skrivande i de språkinriktade aktiviteterna som 
lärarna prövar i undervisningen.  
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Sammanfattning 
I kapitel 4-7 redogör jag för planering, genomförande och uppfölj-
ning av exempel på språkinriktad fysikundervisning i två klasser 
under kursen Fysik 1 (3 terminer). De språkinriktade aktiviteterna 
definieras här utifrån de förmågor i fysiken eleverna ska ges möj-
lighet att utveckla och de ämnesmål de ska uppnå, och aktiviteter-
na rör företrädesvis begreppslig kunskap. Vissa skillnader mellan 
de två fysiklärarnas språkinriktade aktiviteter framträder efter 
hand, med något olika betoning på språket som medierande red-
skap i form av samtalande respektive skrivande. Denna skillnad re-
sulterar bland annat i att elevernas skriftliga fysiktexter kan ses 
som egentexter respektive satellittexter. En annan skillnad är att 
Lärare Ett:s aktiviteter utvecklas mot att mer förutsätta ett upp-
packande och prövande av kunskap genom samtalande, medan Lä-
rare Två:s aktiviteter utvecklas mot att förutsätta ett ihop-
packande och färdigställande av kunskap genom skrivande. Skill-
naden skulle kunna ses som att det förra sättet mer explicit lyfter 
fram avsikten att skapa eller arbeta sig fram till fysikkunskapen, 
medan meningsskapandeprocessen i den senare är mer implicit, 
möjligtvis beroende av att slutmålet betonas mer. 

Mot bakgrund av studiens syfte att beskriva hur språkinriktad 
fysikundervisning kan utvecklas och prövas framträder följande 
bild: termin 1 kan ses som en längre startsträcka, där utvecklingen 
karaktäriseras av ett utforskande av interventionen genom att fo-
kus riktas mot hur aktiviteter möjligtvis kan utformas för att passa 
in i de två fysiklärarnas undervisning. Denna orientering termin 1 
leder till att vi i lärargruppen under termin 2 får en klarare och mer 
fördjupad förståelse av interventionen. Orienteringsfasen resulterar 
även i en intensifiering av arbetet termin 2 med att utforma och 
pröva språkinriktade aktiviteter genom att fokus riktas mot att 
skapa och omskapa fler och mer varierade aktiviteter. Utvecklingen 
under termin 3 präglas av reflektion och analys av vad som hittills 
framkommit i designprocessen, vilket ger underlag för en konsoli-
dering av interventionen. Dessutom sker ett visst fokusskifte från 
att aktiviteter genomförs till hur de genomförs eller skulle kunna 
genomföras, bland annat genom att språkdidaktiska redskap efter-
frågas av Lärare Två. Utvecklingen under interventionen visas med 
en tidslinje i figur 21 nedan. 
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Figur 21. Utvecklingen av språkinriktad fysikundervisning 
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och de svar som fysiklärarna ger på dessa. Dessa svar kan ses i 
termer av överväganden och bedömningar. Exempel på en precise-
ring är att bestämma vilket ämnesstoff – ett visst begrepp eller ett 
fysikaliskt fenomen – som eleverna skulle behöva få tillfälle att be-
arbeta mer ingående och på vilket sätt samtalande och eller skri-
vande skulle kunna fungera som medierande redskap i just detta 
sammanhang. 

I planeringen skapas även förutsättningar för en integrering av 
fysikens typaktiviteter och de språkinriktade aktiviteterna, och ett 
av de mer grundläggande överväganden som bidrar till den rör när 
i undervisningsförloppet en språkinriktad aktivitet bedöms passa 
in. Sådana aktiviteter förekommer i alla delar av förloppet för ett 
ämnesavsnitt i båda lärares undervisning under interventionen, 
men efter hand växer ändock en viss skillnad mellan de två lärar-
nas aktivitetsrepertoar fram. Lärare Två lägger tid och kraft på 
mer omfattande aktiviteter mot slutet av ämnesavsnitten, medan 
Lärare Ett uppvisar en något jämnare distribution av de aktiviteter 
han prövar. Denna skillnad skulle kunna knytas till respektive lära-
res betoning av skrivande respektive samtalande, vilket i sin tur 
kan sägas vara knutet till den funktion språkandet kommit att få i 
de två lärarnas undervisning.  

Lärare Två:s aktivitetsrepertoar ger mer uttryck för språkets syn-
tetiserande funktion och för språket som ett redskap för att i skrift 
sammanställa och presentera uppnådd kunskap, medan Lärare 
Ett:s repertoar mer ger uttryck åt språket som ett redskap för att 
arbeta sig fram till kunskap, exempelvis i muntliga resonemang. 
Denna skillnad innebär olika krav och olika möjligheter i elevernas 
lärandeprocess på så sätt att i de två fysiklärarnas olika språkinrik-
tade aktiviteter ges förflyttningen upp till en mer abstrakt kun-
skapsnivå olika utrymme. Lärare Ett:s aktiviteter avser att ge till-
fälle till att ta de nödvändiga stegen i förflyttningen, medan Lärare 
Två:s aktiviteter något mer förutsätter att eleven redan tagit dessa 
steg så att förflyttningen upp i abstraktionsnivå kan ske. Samman-
taget kan sägas att integreringen av typaktiviteter och språkinrik-
tade aktiviteter rör undervisningens teoretiska och begreppsliga 
aspekter oavsett utgångspunkt eller sammanhang, vilket exempel-
vis kan utgöras av ett demonstrationsexperiment eller en teori-
genomgång. 
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Fysiklärarnas genomförande av aktiviteterna utmärks av vilja 
och mod att pröva nya eller delvis nya inslag i sin undervisning, 
och en del av aktiviteterna visar då lärarna prövar dem att de krä-
ver språklig metakunskap och tillgång till språkdidaktiska redskap 
och metoder som de ännu inte helt har. Uppföljningen utvecklas till 
att omfatta gemensamma reflektioner med åtföljande förändrings-
förslag, antingen för den nyss genomförda aktiviteten eller för 
kommande. Ett exempel på en sådan förändring utgörs av att följa 
upp elevernas fysiktexter utifrån lärarens egen text, ett slags före-
bildstext (Lärare Två). Ett annat exempel består i att utforma och 
pröva en mer omfattande aktivitet i flera steg som bygger på sam-
talande i grupp på ett mer resonerande vis (Lärare Ett). Den efter-
följande reflektionen resulterar även i att de språkinriktade aktivi-
teterna får en formativ funktion i undervisningsförloppet. Dessut-
om strävar lärarna efter viss kontinuitet i de språkinriktade aktivi-
teterna från ett fysikavsnitt till ett annat. Med detta menas att de-
ras ambitionen är att det ska finnas återkommande inslag som ele-
verna känner igen och därmed kan förutsättas ha viss vana att han-
tera, exempelvis vad som förväntas av dem i en skrivuppgift (NA-
klassen) eller att de förväntas föra anteckningar under muntliga re-
sonemang (TE-klassen). 

De två fysiklärarna utvecklar sin språkdidaktiska repertoar ge-
nom ett samspel mellan två sammanhang där de är aktörer: å ena 
sidan i interaktionen i lärargruppen, och å andra sidan i interak-
tionen med eleverna i genomförandet av de språkinriktade aktivite-
terna. Denna växelverkan mellan vad som sker i arbetsrummet och 
vad som sker i klassrummet bidrar med tiden till att de utvecklar a) 
ett batteri av konkreta aktiviteter som är integrerade med fysikens 
typaktiviteter, b) kunskap om förutsättningar som har betydelse 
för en språkinriktad aktivitets utfall, c) ett visst handlag i genomfö-
randet av de språkinriktade aktiviteterna och d) en förändrad 
grundsyn vad gäller språkinriktade aktiviteters roll i fysikundervis-
ningen. Detta innebär att de två fysiklärarnas språkdidaktiska re-
pertoar utvidgas genom tillskott av praktisk och teoretisk kunskap, 
kompetenser och redskap. 

Eleverna förutsätts delta i de språkinriktade aktiviteterna med ett 
skolfysikspråk vad gäller begrepp, tekniska fackord och logiska be-
tydelserelationer samtidigt som avsikten med aktiviteterna är att de 
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ska ges möjlighet att utveckla just ett sådant språk. Detta förhål-
lande som ibland kallas ”the ’linguistic’ problem of subject tea-
ching”, kan liknas vid ett språkligt moment 22 (se kap. 2, Bogaert 
m.fl. 2006:106). Deras deltagande i aktiviteterna varierar, och i 
samtalen kan denna variation ses i termer av olika roller som de 
intar, och i dessa bidrar de till att aktiviteterna genomförs. Samta-
len kan i vissa fall ses som utforskande och i andra fall som acku-
mulerande av fysikkunskapen. I aktiviteter där skrivande ingår får 
elevernas texter olika funktion: för en del elever, som egentexter 
och för andra, som satellittexter. Elevernas skrivande utmärks av 
ett tekniskt skolfysikspråk medan logiska betydelserelationer ut-
över temporala konnektiver inte realiseras mer än sporadiskt. De 
möter motstånd i sitt skrivande vid övergången från konkret nivå 
till en mer abstrakt kunskapsnivå, och deras samtalande och skri-
vande rör i huvudsak fysikens teoretiska aspekter. 

Sammantaget visar undersökningen att de två fysiklärarna ut-
formar och prövar språkinriktade undervisningsaktiviteter i var sin 
klass genom att de under en längre sammanhängande tidsperiod 
följer en iterativ och cyklisk designprocess. Två förhållanden fram-
står i studien som förutsättningar för lärargruppen att kunna lyck-
as genomföra interventionen. Den ena är att i planeringen och upp-
följningen utgör lärargruppen en stödstruktur som möjliggör att ett 
didaktiskt samtal förs regelbundet. Samtalet omfattar en rad äm-
nen, men primärt rör det kunskap om språk och språkets roll i fy-
sikundervisning och förutsättningar för att elevernas samtalande 
och skrivande som del av fysikundervisningen ska vara ett funktio-
nellt redskap för dem att lära sig fysik.  

Den andra förutsättningen som endast gäller de två fysiklärarna 
är att de regelbundet genomför språkinriktade aktiviteter i sin un-
dervisning, och att de i uppföljningen av dessa vid lärargruppens 
veckomöten får tillfälle till respons och att själva reflektera över sin 
insats. Deras fysikdidaktiska repertoar utvidgas till att omfatta viss 
språkdidaktisk kunskap och vissa sådana kompetenser och red-
skap, även om elevernas samtalande och skrivande i fysiken indike-
rar ett utrymme för fortsatt arbete med att utforma och pröva den 
typen av undervisningsaktiviteter.  

Utmärkande för den här studien är således interventionen, och 
på klassrumsnivå utgörs den av ett antal undervisningsaktiviteter, 
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vilka i sig kan ses både som redskapet för interventionen och som 
ett av målen för den. För att exemplifiera och belysa mer framträ-
dande aspekter av interventionen avslutas sammanfattningen med 
att fyra aktiviteter återges i korthet. Den första av dessa är be-
greppskartan för energiavsnittet (kap. 4). Förväntningarna som 
knyts till den utgår från behovet av ett redskap med vilket eleverna 
skulle kunna skapa sig mer sammanhängande kunskap, gärna en 
helhetsbild där relationerna mellan de enskilda begreppen verbali-
seras. Genomförandet visar på varierat elevdeltagande men att 
längre samtal om och med begreppen ändock förs inom grupperna. 
I redovisningsmomentet inför läraren och de andra grupperna finns 
ytterligare tillfälle att motivera begreppens placering på kartan och 
hur dessa relateras till varandra.  

En annan aktivitet är den om Lärare Ett:s dikesgrävning (kap. 
6). Förväntningarna rör ett längre resonemang i flera led för att 
komma fram till vilka beräkningar som behöver göras för att kun-
na besvara uppgiftens egentliga fråga om energin för uppvärmning 
av en viss volym vatten. Genomförandet visar på varierat elevdel-
tagande, och samtalen är till viss del utforskande. Här betyder ut-
forskande att allt inte är på förhand givet för eleverna: dels måste 
de resonera sig fram till vilken information som kan sållas bort och 
vilken de behöver tillföra; dels måste de i samtalandet komma fram 
till vilka beräkningar som är relevanta och hur dessa görs. 

En tredje aktivitet är den med det klassgemensamma manuset till 
lärarens begreppskarta över avsnittet om elektricitet (kap. 7). Även 
här rör förväntningarna mer sammanhängande kunskap och en 
helhetsbild som kan liknas vid de mönster lärarna själva ser och 
som de uppfattar som verklig fysikkunskap. Stegen i skrivprocessen 
som leder fram till det slutliga manuset ger anledning att arbeta 
med de enskilda begreppen i en ämneslogisk följd, men för eleverna 
ges inte tillfälle att avslutningsvis föra samman de korta deltexter-
na eller att diskutera avsnittet om elektricitet utifrån det färdiga 
manuset. 

Utifrån interventionen som helhet kan de här tre aktiviteterna 
sägas bidra genom att de tydliggör att det finns en potential för 
elevernas deltagande genom att exempelvis diskutera och resonera, 
sammanställa och presentera sin fysikkunskap. Aktiviteterna visar 
på fysiklärarnas prioritering av och upptagenhet med fysikämnets 
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begrepp, men det visar även att lärarna ser språket som en särskild 
tillgång just när det gäller att skapa förutsättningar för eleverna att 
se helheten och logiken som ger upphov till helheten. Med detta 
menas här att de tenderar att förknippa språkinriktning i form av 
samtalande och skrivande med de mer komplexa och abstrakta de-
larna i elevernas läroprocess i fysikämnet. De förknippar den med 
skapandet av betydelse. För Lärare Ett kan detta betydelseskapan-
de ses som mer av ett uppackande av kunskap – att plocka isär och 
pröva, medan det för Lärare Två kan ses som mer av ett ihop-
packande av kunskap – att plocka ihop och sammanställa. 

Den fjärde aktiviteten som ingår i sammanfattningen, den om 
värmekapacitet, isvatten i en vattenkokare och en graf (kap. 6), 
återges därför att genom den uppdagas svårigheter och problem-
områden. Skillnaden mellan vad som förväntas och eftersträvas 
och vad som realiseras belyser designprocessen ytterligare, och 
kontrasten identifierar sådant som skulle kunna ingå i en fortsatt 
designprocess. Förväntningarna är knutna till ett fysiktextideal som 
förutsätter att eleverna rett ut teorin för att i skrift kunna beskriva 
vad som på generell nivå sker energimässigt under de tre faser som 
är urskiljbara i en graf, och idealet kan ses i termer av egentexter. 
Förväntningarna är även knutna till den ordning som Lärare Två 
poängterar, nämligen att den teoretiska utredningen ska ligga till 
grund för tillämpning av teorin i den sista deluppgiften. Lärare Två 
identifierar emellertid luckor i elevernas fysikkunskap i de färdiga 
texterna och bestämmer utifrån dessa vad som behöver behandlas 
ytterligare. Utredningen sker i ett lärarlett helklassamtal med ut-
gångspunkt i två nya demonstrationsexperiment med isvatten för 
att särskilt fokusera på fas 1 och 3 i grafen, som utgörs av de två 
horisontella delarna av linjen. 

De svårigheter med utformning av språkinriktade aktiviteter som 
framkommer här rör samtalandets roll som grund för skrivandet 
då egentexter efterfrågas, och i det här fallet saknas den sociala in-
teraktionen som utgör kunskapens ursprung och lokalisering (se 
kap. 2). Den kunskapande interaktionen skulle kunna ske i det kol-
laborativa skrivandet – eleverna samtalar och skriver samtidigt – 
men Lärare Två:s bedömning att kunskapsluckorna i elevernas tex-
ter utgörs av förvirring, otydligheter, missuppfattningar och felak-
tig begreppsanvändning (se kap. 6, observationsanteckningar, v. 
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22) visar att samtalet i själva skrivandet inte i tillräckligt hög grad 
har den funktionen. 

En anledning till att det kollaborativa skrivandet i just den här 
aktiviteten resulterar i kunskapsluckor i texterna skulle kunna vara 
att avståndet upp till en högre abstraktionsnivå (deluppgift 4) i 
övergången från den lägre nivån (deluppgifter 1-3) för den här 
elevgruppen är allt för långt, förutsatt att förflyttningen ska ske i 
ett enda steg. Med ett steg avses här att det är i just denna aktivitet 
som förflyttningen ska ske, och eleven förutsätts alltså redan ha 
den kunskap som krävs för att klara att ta det steget.  

Från ett språkdidaktiskt perspektiv utgörs avståndet för en sådan 
förflyttning av det som krävs för att övergå från att använda ett 
mer vardagsanknutet språk till att använda ett skolfysikspråk på 
sådant sätt att läraren kan bedöma att det som de säger och skriver 
är fysikaliskt korrekt i sammanhanget. Analysen av just den här 
aktiviteten utmanar således bland annat fördelningen av tid som 
avsätts i undervisningen för eleverna att bearbeta fysikstoffet och 
antal tillfällen som gör det möjligt för eleverna att göra denna för-
flyttning, det vill säga tiden och tillfällena det tar att utveckla det 
språk som de behöver för att göra förflyttningen. Dessutom utma-
nar analysen vilka steg som behöver tas för eleven att nå upp till en 
högre abstraktionsnivå, det vill säga inte bara det att stegen skulle 
kunna vara fler, utan än viktigare hur ett sådant mellansteg skulle 
kunna vara utformat och vilket fysikspråk som skulle kunna ingå.   

Avslutningsvis kan även min roll som språkdidaktisk handledare 
ses som en del av interventionen. Mitt agerande i den rollen består 
i huvudsak av att observera de två fysiklärarnas undervisning och 
utifrån dessa observationer från ett språkdidaktiskt perspektiv bi-
dra med reflektioner kring utformning och genomförande av de 
språkinriktade aktiviteterna. Rollen innebär även att komma med 
uppslag och idéer och skulle kunna ses som stöttning vad gäller lä-
rarnas förutsättningar att genomföra interventionen. 

 
Språkdidaktisk diskussion  
Fysikundervisningen i den här avhandlingen ses utifrån ett övergri-
pande sociokulturellt perspektiv som en social praktik avhängig de 
medierande redskap som deltagarna har och får tillgång till. Att 
Mortimer & Scott menar att det spelar roll att ”school students are 



  247 

directly engaged in talk during science lessons” beror på att samta-
lande ses som att det inte bara bidrar till elevernas meningsskapan-
de i fysiken, utan att lärande sker i samtalandet och skrivandet 
(Mortimer & Scott 2003:3). Metaforen talking science tar hänsyn 
till lärandets ursprung och lokalisering i den sociala interaktionen, 
vilket med det här teoretiska perspektivet är en nödvändig ut-
gångspunkt för att sedan kunna fortsätta på det individuella planet 
(kap. 2). Av den anledningen kan inte talking science ses som ett 
extra inslag i fysikundervisning bara för exempelvis särskilt dukti-
ga elever som kanske kan antas redan ha utvecklat ett funktionellt 
skolfysikspråk. Av samma anledning kan de två fysiklärarnas ut-
veckling och prövande av språkinriktade undervisningsaktiviteter 
ses som ett steg på vägen mot målet att talking science ska fungera 
som en typaktivitet. Det kan även ses som ett steg mot att talking 
science intar en plats i fysikundervisningens struktur tillsammans 
med övriga typaktiviteter. 

Talking science är i sig inget nytt inom fysikundervisning, men i 
de fall där undervisningen kommit att mer och mer inskränka ele-
vernas språkliga deltagande till att lyssna och anteckna vid lärarens 
helklassgenomgångar – vilket ursprungligen motiverade de två fy-
siklärarna till att genomföra interventionen – finns anledning att 
lyfta fram samtalandet och skrivandet som vore det nya inslag. 
Detta kan ses som att doing science utmanas, exempelvis demon-
strationsexperiment som inte föregås eller följs av talking science 
för eleverna på ett mer medvetet och strukturerat vis. Följande ex-
empel ur studien får utgöra utgångspunkt för mitt resonemang som 
är av principiell karaktär.  

När Lärare Två läst elevernas texter, där de skulle beskriva och 
förklara grafens utseende (experimentet med isvatten i vattenkoka-
ren) och då upptäckt vad de inte förstår, vet han också vad [han] 
behöver göra nästa vecka: De behöver se ett liknande experiment, 
för då kommer de att se att temperaturen är konstant så länge det 
finns is i vattnet [och] de kommer då att se att temperaturen inte 
ökar förrän allt vatten blivit ånga (logg, v. 21, min fetning). Värdet 
av att få se vad som händer och vad det resulterar i ifrågasätts inte 
här. Däremot ifrågasätts på generell nivå förhållandet mellan doing 
science och talking science i ett undervisningsförlopp, då talking 
science är den språkliga interaktion eller det samtalande om vad 
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man som elev ser (hör, mäter, känner och noterar). Av studiens te-
oretiska grund följer att elever skapar mening av det som de ser 
och hör då de samtalar och skriver om det. Därefter, av utbytet i 
den sociala interaktionen kan de sedan gå vidare och göra stoffet 
till sitt. 

Progressionen från dialogen till det individuella, vilket är kärnan 
i Vygotskijs förklaringsmodell, ger bland annat förutsättningar för 
att elevernas språkliga deltagande ska resultera i ett mer kritiskt 
tänkande i fysiken, något som fysiklärarna i studien ser som en 
värderad ämneskompetens. Elevernas deltagande, särskilt om det 
skärps, det vill säga om de är mer aktiva och mer engagerade i un-
dervisningsaktiviteterna, skulle även kunna antas resultera i intel-
lektuell relevans (kap. 2 och Scott 2008:31). Att uppleva ämnet 
som intressant i sig kan jämföras med att som elev uppleva att un-
dervisningen ställer höga krav och att läraren har höga förvänt-
ningar på dem, det Gibbons kallar high challenge (Gibbons 2009).  

Höga förväntningar måste emellertid ta sig konkreta uttryck i 
aktiviteter, och dessa måste röra själva ämnesstoffet och elevens 
möte med det. Det konkreta uttrycket för höga förväntningar – 
medvetet och planerat samt en integrering av ämnesinnehållet och 
ämnets typaktiviteter – skulle alltså kunna vara sådana aktiviteter 
där eleverna får samtala och skriva om ämnets begrepp, föreställ-
ningar och perspektiv på världen, såsom NA- och TE-eleverna i 
den här studien får göra. Kanske kan interventionens språkinrikta-
de aktiviteter, åtminstone som ideal betraktade, jämföras med det 
som Liberg menar med undervisning som är intellektuellt utma-
nande: ”att få konstruera sin förståelse genom att delta i djuplo-
dande samtal och samspel med andra. Man ges också möjlighet att 
transformera eller omskapa kunskap” (Liberg 2012:224; kap. 1 
under rubriken Funktionell). 

Språkinriktade aktiviteter som de i den här studien är väsentliga 
därför att avsikten med dem är att eleverna i första hand ska ses 
som language users, inte language learners (van den Branden 
2006:8-9, och kap. 2). Grunden för den ordningen är ett aktivi-
tetsperspektiv, och med det menas att språkliga aktiviteter som att 
samtala och skriva är elevernas redskap för att delta i verksamhe-
ten och för att uppnå målen. Det är så som Lärare Två kan tänkas 
se på sitt försök att språkinrikta sin undervisning när han säger att 
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[d]et är inte språkande för språkandets skull. Det är måluppfyllelse 
i fysik (Lärare Två, logg, v. 36 termin 3). En konsekvens av ett så-
dant ställningstagande är att samtalandet och skrivandet ses som 
de redskap som eleverna behöver för att bearbeta fysikstoffet – tal-
king science into existence och making sense out of science (se kap. 
2).  

En annan konsekvens är att karaktären på samtalandet och skri-
vandet har betydelse för att man deltar i verksamheten och för hur 
man deltar i den. Om yttranden och texter utgör handlingar i en 
verksamhet, är språket ”more than a conduit of meaning; it is a 
principal resource for making meaning” (Fang 2004:336). Utifrån 
studiens teoretiska perspektiv finns sålunda ett systemiskt samband 
mellan verksamheten och de språkliga val man gör i verksamheten, 
och det är av den anledningen som ”learning the specialized langu-
age of science is synonymous with learning science” (a.a. s. 337, se 
kap. 2). Resonemanget om språket som redskap är således ytterst 
en fråga om vilket meningsskapande som sker eller skulle kunna 
ske i aktiviteterna. 

Höga förväntningar som high challenge eller ”Utmana alla!” till-
låter alltså inte vilket språkligt deltagande eller vilket språk som 
helst. Lärare Två:s ideal för skolfysiktexter (rätt begrepp på rätt 
plats, logiskt, tydligt, kort) eller Lärare Ett:s mål med begreppskar-
tan om energi att eleverna ska kunna knyta ihop alla orden och ge 
en godtagbar motivering till hur begreppen hänger ihop med var-
andra förutsätter samtalande och skrivande av en viss karaktär, av 
en viss kvalitet (observationsanteckningar, v. 9). Interventionen 
kom således inte bara att handla om att låta eleverna samtala och 
skriva om fysiken, utan väsentligare var på vilket sätt detta kunde 
ske. Hur samtalar man i fysikämnet för att samtalandet ska leda 
till lärande i fysik? Hur skriver man i fysikämnet för att skrivandet 
ska leda till lärande i fysik? 

Det som i lärargruppens designprocess kan kopplas till samta-
landets och skrivandets kvalitetsaspekter är dels de språkinriktade 
aktiviteternas instruktioner, och dels de så kallade spelreglerna som 
introduceras redan termin 1. Idén med konkreta och tydliga be-
gränsningar och uppmaningar för att skapa förutsättningar för ele-
verna att i samtalen fokusera på uppgiften och att lösa den slår an 
hos fysiklärarna. Spelreglerna används, anpassas, tycks göra skill-
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nad men hamnar så småningom i skymundan, oklart varför. Be-
greppen egentext och satellittext kan beskriva vad som styr elever-
nas skrivande, och den funktionen finns i de språkinriktade aktivi-
teterna, även om den är omedveten och oartikulerad just då. 

Dessutom bidrar de två fysiklärarnas stöttning till samtalandets 
och skrivandets karaktär. Stöttningen är språklig, kontextuell och 
styrande, och den kan vara både planerad och interaktiv (Gibbons 
2006a). Samtidigt indikerar elevernas samtalande och skrivande att 
det finns outnyttjad potential för lärande i de språkinriktade aktivi-
teterna eller i liknande aktiviteter. Ökad verkningsgrad skulle kan-
ske kunna uppnås med hjälp av ytterligare kunskaper om språk, 
fysikspråket och språkdidaktik och fler redskap för att på ett än 
mer kvalificerat sätt med eleverna kunna diskutera hur verbalsprå-
ket skapar betydelse i fysiken. Detta kan ställas i relation till den 
kunskap, kompetens och redskap som troligtvis redan ingår i de 
flesta fysiklärares didaktiska repertoar vad gäller hur matematiken 
och visuella representationer skapar betydelse i fysiken.  

Det är inte bara elever som lär och utvecklar kunskap i språklig 
interaktion, utan studiens teoretiska perspektiv omfattar även lä-
rargruppen. Fysiklärarnas lärande ingår i den dubbla designproces-
sen enligt dual design research, men på samma sätt som att allt fy-
sikprat inte leder till lärande, kan fysiklärarnas lärande inom ra-
men för interventionen inte tas för given. Följande frågor är därför 
berättigade: i vilken omfattning och på vilka sätt ger designproces-
sen dem möjlighet att arbeta med de språkinriktade aktiviteterna 
för att en utveckling av språkinriktad fysikundervisning ska kunna 
ske? Vilken respons på aktiviteterna som de utformar och prövar 
får de så att deras språkdidaktiska repertoar utvidgas?  

Vår designprocess med de regelbundna veckomötena för plane-
ring och uppföljning kan ses som en förutsättning för och en väg 
till lärande utifrån det som fysiklärarna prövar i sin undervisning. 
För oss gäller dock inte talking science, utan talking science educa-
tion. I vad mån vårt lärande – talking science education into exis-
tence – kan karaktäriseras som djuplärande som förändrar under-
visningen på djupet, om Timperley (2011) med detta menar att 
förändringen består över tid och att den löser det problem som 
identifierats, kan inte bestämmas utifrån studien. Däremot finns i 
de två fysiklärarnas tal om språkinriktningen och i deras agerande 
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knutet till designprocessen sådant som både enskilt och sammanta-
get kan ses som tecken på lärande: a) deras ökade självständighet i 
planeringen, genomförandet och uppföljningen av de språkinrikta-
de aktiviteterna, b) ett förråd av ämnesspecifika elevaktiviteter som 
bygger på samtalande och skrivande och erfarenheten av att ha 
prövat dem i sin undervisning, c) reflektioner kring och förslag på 
vilka förbättringar som behöver göras och hur sådana kan uppnås, 
d) identifiering av specifika behov av språkdidaktiska redskap, ex-
empelvis för hur de kan samtala med eleverna om deras fysiktexter, 
e) identifiering av behovet av metaspråklig kunskap för att se hur 
språket skapar betydelse i fysikämnet, f) tillämpning av olika for-
mer av stöttning och språklig interaktion med eleverna då de prö-
var de språkinriktade aktiviteterna i undervisningen samt g) inte-
grering av fysikens typaktiviteter och de nya eller delvis nya språk-
inriktade aktiviteterna.  

Ett annat område där tecken på fysiklärarnas lärande eller ökad 
språkdidaktisk medvetenhet kan identifieras rör deras generella 
frustration eller besvikelse över att elever uppfattar fysikämnet som 
en massa lösryckta begrepp och formler (logg, v. 25, termin 2). Lä-
rare Ett och Två har en annan syn på fysiken än eleverna. För de 
två fysiklärarna hänger begreppen samman; för dem bildar de en 
helhet och för dem finns en intern logik i själva ämnet som är 
sprungen ur det sätt på vilket det vuxit fram historiskt (logg, v. 49, 
termin 1). För dem är förståelse och verklig fysikkunskap att se 
dessa mönster, att se relationerna och helheten. Med deras synsätt 
innebär elevernas fragmentariska bild av fysikämnet att eleverna 
inte heller utvecklar verklig fysikkunskap. Denna uppfattning skul-
le kunna förklara lärarnas tendens att vilja utforma språkinriktade 
aktiviteter som avser att ge eleverna möjlighet att skapa helhet och 
sammanhang. 

Fysiklärarnas upptagenhet med ”helhetsproblemet” i fysikun-
dervisningen gör följande fråga principiellt väsentlig: Skulle en mer 
konkret, konsekvent och utvecklad användning av språkinriktade 
undervisningsaktiviteter kunna minska denna motsättning eller 
diskrepans mellan lärarnas ideal och det utfall de bedömer att de-
ras undervisningen får hos alltför många elever? Ja, troligtvis skulle 
just aktiviteter som låter eleverna verbalisera de logiska betydelse-
relationerna bidra till att mönstren framträder och förståelse ska-
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pas. Ett av skälen till det antagandet, enligt avhandlingens teoretis-
ka perspektiv, är att i verbaliseringen uppstår kunskap. Textmanu-
set till Lärare Två:s begreppskarta över avsnittet om elektricitet 
skulle kunna vara ena hälften av en sådan uppgift: rätt begrepp an-
vända på rätt sätt och kort och koncist. Den andra hälften skulle 
kunna vara att sätta ord på de relationer som binder samman de 
språkligt sett isolerade deltexterna till en koherent och logisk fysik-
text. En annan möjlig konsekvens av mer tid och fler tillfällen för 
aktivt deltagande i undervisningen för eleverna utgörs av det Scott 
kallar intellektuell relevans (kap. 2 och Scott 2008:31). 

Upptagenhet med ”helhetsproblemet” rymmer även en risk att 
vägen fram till helheten förbises, vilket bland annat kan ses i Lära-
re Två:s aktiviteter där eleverna förväntas skriva egentexter. Risken 
utgörs av att tillfällen till bearbetning som sammantaget skulle 
kunna leda fram till och utgöra underlag för en egentext inte ges, 
utan att den bearbetningsprocessen tas för given. Med det menas 
här att läraren kanske förutsätter att bearbetningen ingår i skri-
vandet av egentexterna, det vill säga att bearbetningsprocessen inte 
behöver delas upp eller stöttas på särskilt sätt, och att eleverna har 
tillgång till de redskap som krävs. Detta eventuella förbiseende får 
antas vara omedvetet från lärarens sida, och en ökad medvetenhet 
om fysikspråkliga aspekter är av denna anledning ett av interven-
tionens mål. En av dessa språkliga aspekter som lärare kan vara 
hjälpta av att bli än mer medvetna om är en eventuell spänning 
mellan ett högt ställt (slut)mål som exempelvis korthetsidealet för 
skolfysiktexter, detsamma som egentexter, och den tid eller uppre-
pade tillfällen elever kan behöva för att utveckla ett skolfysikspråk 
som krävs för att skriva sådana (egen)texter. Korthetsidealet ifrå-
gasätts inte här, utan avsikten är att uppmärksamma den språkliga 
väg som leder fram till målet.  

Utvecklingen av ett språk med vilket man kan skriva egentexter 
kan ses i termer av en förflyttning utmed ett kontinuum från ett 
mer vardagsnära språk till ett skolfysikspråk (jfr Cummins BICS 
och CALP, kap. 2). I likhet med ”helhetsproblemet” finns således 
en risk vad gäller fysiktextidealet att vägen till den eftersträvans-
värda förmågan förbises eller att tiden och antalet tillfällen som 
krävs underskattas. En del av lärares lärande i utvecklandet av 
språkinriktad fysikundervisning skulle således behöva gälla fördju-
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pad kunskap om hur språket skapar betydelse i fysikämnet för att 
bli medveten om kravens beskaffenhet. En annan del av kunskapen 
rör under vilka förutsättningar ett sådant språk utvecklas, exem-
pelvis i fråga om tid, antal tillfällen och inte minst betydelsen av att 
få respons på det man framför i ett samtal eller i en text för att 
man ska kunna förflytta sig ytterligare en bit utmed kontinuumet i 
riktning mot det skolfysikspråk som är funktionellt för just det fy-
sikavsnittet. 

En viktig aspekt i diskussionen av resultatet är hur de aktiviteter 
som lärarna utformar och prövar förhåller sig till hur språkinriktad 
ämnesundervisning gestaltas i andra sammanhang. Vad saknas och 
vad skulle aktiviteterna kunna sägas tillföra? Återkommande i lit-
teraturen om språkinriktad ämnesundervisning är tre komponenter 
som kan fungera som kriterier vid en sådan jämförelse, och dessa 
är kontextualisering, stöttning och språklig interaktion (jfr exem-
pelvis Hajer & Meestringa 2010:11, van Eerde & Hajer 2009, 
Gibbons 2006a, 2006b, 2009). På vilka sätt omfattar fysiklärarnas 
språkinriktade aktiviteter dessa tre? För att besvara den frågan kan 
aktiviteterna ses utifrån Cummins begrepp BICS och CALP, vilka 
beskriver språkliga färdigheter som krävs för två olika samman-
hang där elever är verksamma och där dessa färdigheter är funk-
tionella: vardagliga sammanhang med informellt lärande och såda-
na som rör skolan och det formella lärandet utifrån undervisning 
(Cummins 2008 och se kap. 2). De två begreppen motsvaras av två 
dimensioner som kan beskriva själva ämnesinnehållet: dels hur 
komplext det kan sägas vara, och dels hur mycket stöd i kontexten 
det har, det vill säga på vilken abstraktionsnivå det framställs 
språkligt.  

Lärare är vana vid att inleda undervisning genom att knyta an 
till något som eleverna redan känner till, och Lärare Två:s demon-
strationsexperiment med isvattnet i vattenkokaren är exempel på 
sådan generell kontextualisering. Alla i klassen skulle kunna delta i 
ett samtal om den här situationen: dels för att det redan för elever-
na är känt att energi används för att smälta isen och förånga vatt-
net – ett slags allmänkunskap som de redan besitter, dels för att det 
språk som krävs redan är känt för eleverna – ett slags vardagsspråk 
som de redan behärskar. Däremot, när de parvis i skrift ska beskri-
va vad som sker energimässigt, vilket är en generell beskrivning av 
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vad som sker med energi och temperatur vid smältning respektive 
förångning, krävs en övergång till ett mer ämnesspecifikt språk 
som utgörs av steget uppåt mot ämnesinnehållets högre abstrak-
tionsnivå.  

Det är framför allt vid just denna punkt i undervisningen som de 
språkinriktade aktiviteterna har sin relevans – i övergången från 
det mer konkreta och kända till det mer abstrakta och okända. 
Övergången gäller både ämnesinnehållets karaktär och språkets, 
eftersom språket är det redskap varmed fysikbetydelsen till stor del 
skapas. Vid övergången är det således inte längre självklart att ele-
verna har de språkliga resurser som krävs, för det är ett språk som 
man vanligtvis inte möter utanför skolan och därför inte kan för-
väntas ha med sig in i fysikundervisningen. Det är likaledes av det-
ta förhållande som läraren först måste vara medveten om och ob-
servant på vari detta ämnesspecifika språk består och därefter ha 
kunskapen för att utforma aktiviteter som låter eleverna arbeta sig 
in i det språket, vilket är detsamma som att arbeta sig in i ämnet. 
Detta vore talking science och talking science into existence. 

Övergången från det konkreta till det abstrakta är som fenomen 
inte okänd för fysiklärarna. Lärare Två identifierar exempelvis del-
uppgift 4 i aktiviteten med isvattnet i vattenkokaren just som den 
punkt där eleverna måste formulera sig på en högre abstrakt nivå 
till skillnad från den mer konkreta nivån för de tre första delupp-
gifterna. Det som emellertid framkommer i interventionen, bland 
annat i planeringen inför avsnittet om rörelsemängd i mitten av 
termin 2, är att det från ett språkdidaktiskt perspektiv kan vara 
svårt, eller med Lärare Två:s ord, jättesvårt (logg, v. 10), att kon-
kret och specifikt i förväg ange vad eleverna behöver, om man med 
det menar vad som krävs för att utveckla den mer abstrakta kun-
skap som ett fysikavsnitt utgörs av. Lärare Två menar att svaren 
kommer när vi är klara (logg, v. 10 och kap. 7). Det svåra är inte 
för fysiklärarna att sätta fingret på vad som kan upplevas krävande 
för eleverna – de har båda lång erfarenhet av att undervisa ungdo-
mar i fysik. Det svåra är snarare att från ett språkligt och språkdi-
daktiskt perspektiv ange mer konkret och specifikt vari svårighe-
terna består och sedan att utifrån den kunskapen utforma aktivite-
ter där eleverna språkligt kan få hjälp att ta sig fram genom dessa 
svårigheter mot målet.  
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Ett sätt för läraren att göra de språkinriktade aktiviteterna mer 
verkningsfulla är att utveckla stöttningen av elevernas genomfö-
rande av aktiviteten, då verkningsfull betyder att aktiviteterna i en-
lighet med den avsedda funktionen gör det möjligt för eleverna att 
ta sig fram till målet. Ett exempel på var stöttning vore väsentlig är 
vid övergången från det mer konkreta och vardagsanknutan till det 
mer abstrakta och fysikämnesspecifika. I aktiviteten med isvattnet i 
vattenkokaren och grafen ingår redan viss stöttning, bland annat 
genom att i instruktionerna får eleverna de begrepp som ska an-
vändas i texten och att de på tavlan får en enkel textmall. Läraren 
identifierar emellertid i sin läsning av elevernas texter en rad fysik-
kunskapsproblem – förvirring, otydligheter, missuppfattningar och 
fel i begreppsanvändningen. Problemen indikerar att ytterligare nå-
got steg på vägen mot målet är befogat (observationsanteckningar, 
v. 22, termin 2 och kap. 6).  Av principiell betydelse i diskussionen 
är att slutmålet inte ifrågasätts, utan här riktas intresset mot den 
stöttning, språkliga interaktion och kontextualisering som kan be-
hövas för att nå det högt ställda målet.   

Just stöttningen och hur den utvecklas och formas utifrån ele-
vernas behov kan ses som avgörande för deras möjligheter att nå 
fysikmålen, och situationsanpassad och kalibrerad stöttning skulle 
kunna utgöra det mellansteg som föreslås ovan. När eleverna sam-
talar och skriver får läraren något språkligt konkret och specifikt 
att utgå från och att arbeta vidare med i undervisningen, utöver det 
innehållsstoff han själv bidrar med, exempelvis i sina genomgång-
ar. I elevernas samtal och texter kan han mer konkret och specifikt 
se vilket språk eleverna har och vilket språk de behöver utveckla 
för att utveckla kunskap i ämnet. Med andra ord kan han då be-
döma avståndet mellan var eleverna befinner sig och den fysikkun-
skap som är deras mål. Utmaningen för läraren är att språkligt 
specificera detta avstånd, det vill säga att ange vilka ord, fraser, ut-
tryck, sambandsord som är relevanta i sammanhanget och hur des-
sa kan kombineras till sammanhängande och logiska yttranden och 
texter om fysikinnehållet. En annan utmaning är att ge stöttningen 
utrymme i undervisningen, det vill säga att inte avsluta aktiviteten 
då den genomförts, utan att utvidga den med stöttningen, exem-
pelvis genom att följa upp elevernas texter och samtal. 
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Det är även i elevernas samtal och texter som läraren mer kon-
kret och specifikt kan upptäcka vilken språklig och språkdidaktisk 
kunskap och vilka språkliga och språkdidaktiska redskap som han 
själv behöver för att stötta just dessa elever i just detta fysikavsnitt. 
Samtalen och texterna ger således läraren underlag för att kunna 
anpassa undervisningen till den specifika elevgruppen, vilket även 
kan sägas är ett redskap för läraren att kunna tillföra en formativ 
aspekt till sin undervisning. En mer finmaskig analys från ett äm-
nesspråksperspektiv skulle kunna tydliggöra behovet av mellansteg 
och vad dessa mellanstegsaktiviteter kan ge eleverna förutsättning-
ar att göra, antingen i formen av stöttning som en del av den redan 
genomförda aktiviteten eller i en ny aktivitet. En utvecklad analys- 
och bedömningsförmåga innebär för fysiklärare fördjupad kunskap 
om hur språket skapar betydelse i fysiken.  

De två fysiklärarnas bedömning av att arbetet med att språkin-
rikta fysikundervisningen i vissa stycken upplevs som svårt och att 
vissa bedömningar är jättesvåra att göra (se ovan) lyfter fram in-
terventionens affektiva dimension. Lärare Två beskriver exempelvis 
i samband med de inledande aktiviteterna att han känner sig in-
kompetent, och Lärare Ett säger att han känner sig okomfortabel 
och handfallen (kap. 4). Kan dessa negativa upplevelser kanske 
knytas till vissa aktiviteter och skulle det kunna finnas aktiviteter 
som bättre passar just fysikundervisning och fysiklärares övriga di-
daktiska kompetenser? Med andra ord, går det att undvika dessa 
negativa upplevelser genom att förändra hur språkinriktningen ut-
formas? Man skulle kunna säga att just begreppskartan slår an hos 
de två fysiklärarna, vilket bland annat framkommer vid avstäm-
ningsmötet i slutet av termin 2 och genom att Lärare Två återan-
vänder och vidareutvecklar den under termin 3. Kanske skulle de-
ras intresse för den aktiviteten eller för idén med en begreppskarta 
kunna förklaras av att den svarar mot något som de upplever som 
ett generellt problem i fysikundervisning – ”helhetsproblemet”. En 
annan förklaring är att begreppskartan för dem framstår som nå-
got som rör det som är särskilt viktigt i fysiken – begreppen – och 
att den kan ses som ett sätt att uttrycka det som de uppfattar som 
ämnets naturliga struktur grundat i hur det vuxit fram historiskt 
sett. 
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Ett annat sätt att besvara frågan om språkinriktade aktiviteter 
som eventuellt är särskilt lämpliga för fysikundervisning är att se 
vilka aktiviteter som verkar ha skapat entusiasm eller en mer posi-
tiv upplevelse hos fysiklärarna. Lärare Ett uttrycker exempelvis en-
tusiasm över aktiviteten med dikesgrävningen: Det verkade funka 
riktigt bra. Jag tror att jag vill köra fler sådana här lite större upp-
gifter (logg, v. 21). Lärare Två engageras av aktiviteter som han 
menar omfattar allt eller en stor del av ett fysikavsnitt och följakt-
ligen kommer i slutet av undervisningsförloppet och som innebär 
att eleverna ska skriva egentexter (både i planeringen inför avsnit-
tet om rörelsemängd och om termofysik, se kap. 5 och 6). Är sva-
ret att de aktiviteter som skulle passa just fysikundervisning är en 
fråga om personlig preferens och profil? Ja, utifrån den här studien 
kanske det är det till viss del. En annan del av svaret skulle kunna 
vara att vana och goda erfarenheter ger trygghet och att vidgad re-
pertoar i sig fungerar som en positiv kraft, det vill säga något som 
driver på en uppåtgående utvecklingsspiral. 

 
Implikationer 
Den här studien skulle kunna utgöra underlag för andra interven-
tioner som rör relationen mellan språk och ämnesinnehåll i fysik-
undervisning inom forskningsområdet educational design research. 
Motivet för nya designstudier är att det finns fler aspekter av 
språkinriktad fysikundervisning att utforska och fler frågor att be-
svara. Ett annat skäl är att designstudier skulle kunna bidra både 
teoretiskt och praktiskt till förbättrad undervisningspraktik. 

En aspekt av språkinriktad fysikundervisning som i min bedöm-
ning utifrån den här studien framstår som viktig att utforska vidare 
är hur fysiklärare kan ge framåtsyftande respons på det eleverna 
samtalar och skriver om. Anledningen till att prioritera stöttningen 
är att den utgör ett konkret möte mellan eleven, fysikstoffet och 
läraren, ett möte som syftar till att ge eleven språkliga redskap för 
att samtala och skriva om fysikstoffet. Därmed kan utvecklingen 
av stöttningen ses som grundläggande för språkinriktad undervis-
ning. 

Ovanstående resonemang implicerar således att villkoren för lä-
rarens språkliga stöttning i ett undervisningsförlopp för ett visst 
ämnesavsnitt och hur den kan utformas undersöks närmare. Sådan 



  258 

stöttning förutsätter någon form och något mått av språklig bered-
skap hos läraren, vilket föranleder frågan om vilken kunskap om 
språk, metaspråk och fysikämnets språk en fysiklärare mer precist 
behöver för att språket ska kunna utnyttjas som meningsfullt red-
skap i undervisningen – både av läraren och av eleverna. Ett exem-
pel ur den här studien på ett sådant specifikt område där lärarens 
stöttning är påkallad är då eleverna ska övergå från ett mer var-
dagligt och konkret sätt att tala och eller skriva om något fysika-
liskt till ett mer ämnesspecifikt och abstrakt sätt. Vad behöver lära-
ren för att i förväg kunna specificera och planera för det språk ele-
verna behöver för att ta sig framåt och uppåt – för att nå högt 
ställda mål? Hur kan en sådan aktivitet vara utformad? Vad ska 
den ge eleverna möjlighet att göra språkligt? 

Andra aspekter av språkinriktad fysikundervisning som jag ut-
ifrån den här studien bedömer vore viktiga att undersöka vidare i 
en designstudie utgörs av förutsättningar för aktiviteter som ger 
eleverna tillfälle till längre utforskande muntliga resonemang som 
även innebär att relationer mellan begrepp verbaliseras; förhållan-
det mellan elevernas samtalande och skrivande för att utveckla 
kunskap i fysik; rollfördelningen mellan fysikläraren och svensklä-
raren/svenska som andraspråksläraren gällande ansvar för och del-
aktighet i elevernas utveckling av skolämnesspråk. 

Utöver det som den här interventionen resulterar i lokalt i de två 
fysiklärarnas undervisningspraktik finns det en intention att studi-
en ska kunna utgöra ett teoretiskt kunskapsbidrag som andra fy-
siklärare utifrån sina behov och bedömningar kan utnyttja i det 
egna lokala undervisningssammanhanget. Denna avsikt har sitt ur-
sprung i att educational design research används för att klarlägga 
hur förändringar i undervisningspraktiker kan åstadkommas och 
att detta beskrivs teoretiskt. Med andra ord, förändring är den 
formativa interventionens mål och den utgör en del av designmeto-
dologins karaktär. Dessutom har intentionen stöd i så kallad analy-
tisk generaliserbarhet, som introducerades i kapitel 3. 

 
Avslutande ord 
Den här avhandlingen om en formativ intervention i två fysiklära-
res undervisningspraktik i Fysik 1 är skriven från ett språkdidak-
tiskt perspektiv. De tre komponenterna – den formativa interven-
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tionen, de två fysiklärarnas undervisningspraktik och det språkdi-
daktiska perspektivet – avser att rikta uppmärksamhet mot möjlig-
heter till förändring och utveckling av språkliga aspekter i under-
visning i fysik på gymnasiet. Ytterst avser förändringen elevernas 
samtalande och skrivande som del av lärandeaktiviteter i fysikun-
dervisningen, men för att sådana aktiviteter ska kunna integreras i 
undervisningen rör interventionen i lika hög grad lärarna (dual de-
sign research; Smit & van Eerde 2011). Avhandlingen berör således 
relationen mellan språk och ämnesundervisning och förändringar i 
hur språk, ämne och undervisning kan samspela då målet är ele-
vernas lärande i fysik. Med andra ord berör den talking science och 
talking science education. 

Språkvetare och språkdidaktiker har utifrån sina kunskaper och 
erfarenheter anledning att framhålla, förklara, påvisa, presentera 
och argumentera för språkets betydelse för meningsskapande i oli-
ka verksamheter. För att den expertkunskapen emellertid ska kun-
na kontextualiseras, det vill säga formas till att passa in och göras 
nyttig i en given praktik måste den verksamhetens experter, exem-
pelvis fysiklärare, bidra med sin kunskap och sina erfarenheter. 
Detta förhållande öppnar för berikande möten och gemensam sak i 
forskningen, men att uppmärksamma relationen mellan språk och 
ämne öppnar även för samtalande och skrivande i meningsfulla 
sammanhang för eleverna. 
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SUMMARY 

This doctoral thesis investigates and describes the design process of 
two physics teachers and myself in developing and trying out lan-
guage based learning activities in a first year physics course in two 
classes in an urban high school in Sweden. These activities are in-
tended to create opportunities for the students to use talking and 
or writing as the main mediating tool for learning, more often than 
what is common in these two teachers’ practice. The activities also 
intend to allow for more extended and independent language pro-
duction by the students. In the thesis, the design process is seen as 
an intervention into the two teachers’ physics teaching practice 
with the aim of contributing to practical and theoretical learning 
and improved practice for them, and in turn, to improved learning 
of physics for their students. Prototypical teaching material is also 
aimed for.  

The intervention goes on for the better part of the physics course 
spanning almost three semesters, ie one and a half school years. 
The iterative design process in an authentic setting, the involve-
ment of in-service teachers and an intervention with the aim of im-
proved practice aligns the study with the methodology of educa-
tional design research (EDR). This approach also provides close 
ties with the educational practice in schools which might contrib-
ute to bridging a possible gap between school practitioners and the 
academic community. 
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Background  
The background of this thesis is the increased need to high light 
and to take into account linguistic factors in content area teaching 
for the reason of linguistic heterogeneity within the student body. 
Linguistic diversity refers to students having another first language 
than Swedish, the language of instruction, and to students being 
more or less familiar with the specialized academic language used 
in formal education. Another part of the background is the 
amendment of the Education Act (SFS 2010:800) legislating that 
not only the content of the teaching in school is to be based on sci-
ence but also the practices and methods of teaching. A third part of 
the background is the growing expectations on teachers to answer 
for and to take part in the development and improvement of their 
teaching practices.  

The purpose of this thesis is to explore and describe how teach-
ers might develop and try out language based learning activities 
with the aim of allowing students to speak and or write about the 
content of the physics course. The research questions concern the 
teachers’ design process of planning, trying out and following up 
the language activities, the development of their repertoire of skills 
and knowledge related to teaching during the design process, and 
the students’ speaking and writing as part of these activities (cf. 
pedagogical content knowledge, Shulman 1986, Bishop & Denley 
2007, Abell 2008). This purpose involves a language perspective 
referring to the knowledge and skills teachers might need in order 
to take into account how language is used and might be used in the 
meaning-making process in teaching and in learning. 

 
Theoretical perspective 
The overall theoretical perspective of the thesis is socio-cultural, 
which means that humans are primarily seen as involved in a mul-
titude of activities in a historical and cultural context. In these ac-
tivities the construction of meaning is paramount, and in meaning-
making processes there evolved a need for mediating tools, for ex-
ample verbal language as a means for communication and, later 
on, for thinking. Activities are seen as situated practices, and there-
fore they are contextualized. The meaning-making process is also a 
process of interpreting and constructing experiences.  
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The thesis focuses on activities where students’ speaking and 
writing are the mediating tools for making sense out of the teach-
ing of physics taking place in a school context. One consequence of 
this theoretical perspective is seeing subject content and the lan-
guage of the content as inseparable, and that “language is more 
than a conduit of meaning; it is a principle resource for making 
meaning” (Fang 2004:336). This might be seen in many of the ac-
tivities in a subject like physics being linguistic ones, for example to 
reason, describe and to argue a point, which might be done with 
language and often times is done in talking and or writing. In this 
way talking physics (talking science) is physics just like other activ-
ities are physics, such as performing an experiment or doing the 
calculation in solving a physics problem. In this way, with an activ-
ity-oriented perspective students are primarily seen as language us-
ers and active participants. 

 
Empirical material 
The empirical material is primarily collected in two contexts: one 
being the teaching of the two physics teachers in two tenth grade 
classes in two college preparatory programs in a mid-size urban 
high school; the other being the weekly meetings for the three of 
us, the two physics teachers and myself. The physics lessons were 
audio recorded and field notes were taken, the language based 
learning activities were recorded in a spread sheet, student texts 
were collected digitally and student small group conversations were 
audio recorded. The teacher meetings were also audio-recorded 
and log notes were taken by me. The conversations in the teacher 
group were analyzed for its content allowing for a number of cate-
gories of subject areas to emerge. The students’ texts were analyzed 
using concepts from systemic functional grammar (SFG) and the 
concepts satellite text/independent text (Larsson 1984). The stu-
dent small group conversations were investigated using concepts 
relating to their organization such as sequence, inititative-response, 
symmetry and dominance (Linell 1990, Norrby 2004). On a higher 
analytical level the metaphor of role was used to discuss the inter-
action within the student groups. 
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Results 
The results are presented chronologically following the teaching of 
the physics course through six content areas: Newton’s laws of mo-
tion, energy, momentum, thermo physics, electricity, and the de-
velopment of modern physics. Examples of language based learn-
ing activities are presented more in depth in order to describe the 
teachers’ design process and their trying out of these activities in 
class. Following the preparatory phase of aligning the intervention 
with the national objectives for the physics course, the initial lan-
guage based learning activities were inspired by a British study 
aiming to support and develop students’ conversational skills to 
promote science learning in small groups (Mercer et al. 2004).  

The next activity presented in the thesis is one where the stu-
dents in groups of four discuss and make a concept map for the 
topic of energy, including eleven concepts covered in the teaching. 
The results from this initial phase of the intervention show the 
teachers being occupied with the logistics and being concerned 
with how collaborative activities might be carried out by the stu-
dents. For the two physics teachers, there is also an affective di-
mension of the intervention: feelings of inadequacy and insecurity 
resulting from seeing themselves as less than experts on how to 
make language a more prominent feature in their teaching of phys-
ics than before. The small group conversations in constructing a 
concept map show the students being oriented towards the con-
cepts and the lay out of the map, and the conversation is character-
ized by cooperation within the group. However, the talk is more 
like accumulation of content than exploration. 

As the second semester of the intervention progresses, the two 
physics teachers begin to develop their own profile based on a 
preference for letting talking or writing respectively be the main 
mediating tool for the students to work on the physics content.  A 
focus on trying to ensure satisfactory qualitative standards for the 
activities result in an increase in the number of activities being de-
veloped and tried. The objective of each learning activity is stated 
in terms of language tasks to be performed with a particular con-
tent, e.g. to state in words or describe in words how to determine 
what energy conversions take place in a collision between two ve-
hicles. The student texts prove to function formatively as the 
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teachers through them gain insight into the students’ learning and 
thus might form the base for their follow-up. The student texts can 
be seen either as satellite texts or as independent texts. When 
Teacher One assesses his set of student texts, they appear some-
what incoherent and incomplete to him, but seen as satellite texts 
they support conversation or record main points of a conversation. 
This means that such texts might only reflect part of what the stu-
dents know of physics, while other parts of their knowledge might 
be located in their conversation. Teacher Two presents his class 
with a model text to illustrate his ideal, which includes conciseness, 
logical order and clarity. 

Towards the end of the second semester the two physics teachers 
develop activities partly independent of each other. For Teacher 
One, this means creating an activity which aims at promoting 
lengthy step by step reasoning leading up to being able to answer 
the original question. Note taking as in writing satellite texts is also 
part of this activity. For Teacher Two, this means a step by step 
progression towards stating in writing what happens in terms of 
energy when the ice in a kettle melts and the water evaporates. The 
student texts indicate that the distance from the temporal recount 
to a more general or abstract one of the physics content in combi-
nation with the implicit goal of independent texts is too large a 
step in just one activity for this student group. However, the texts 
gain a formative function and provide information for the teacher’s 
follow-up, even though this does not include more precisely how 
language make more coherent and logical meaning with this par-
ticular content.  

Another difference between the two physics teachers seen in their 
separate activities on the same topic (thermal capacity), is in how 
they approach or work with knowledge: Teacher One creates activ-
ities where the students are set up for more of an unpacking and 
trying out of the meaning of the content, while Teacher Two sets 
his students up for more of a packing and putting together of 
knowledge. These two different approaches also might result in dif-
ferent knowledge demands made on the students. In the unpacking 
of knowledge, Teacher One’s students seem to be explicitly ex-
pected to work their way towards knowledge, while the process of 
working on understanding for Teacher Two’s students might be 
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more implicit. For them the explicit stage of the learning process is 
in the putting it all together into an independent text. 

During the third semester of the intervention, Teacher Two 
builds on previous activities and the notion of synthesis in an activ-
ity which spans the entire course section on electricity. Through a 
writing process the class put together a manuscript for the concept 
map used in introducing the topic including all the major concepts. 
For the students, the assignment provides interaction with and 
around the content but no final synthesis or contextualization. The 
writing process can be seen as a step towards increased verbal in-
teraction, but it leaves out the building of a more coherent 
knowledge structure. 

The chronological recount of the design process, including a 
closer description of selected examples of the language based activ-
ities, is followed by a more in-depth exploration of the conversa-
tions within the teacher group regarding the planning, the trying 
out and the following up of the activities. This account reveals a 
focus on four conversational topics: the function of language in 
teaching and learning in physics, the integration of the typical ac-
tivities of physics teaching and of language based activities, specifi-
cations needed in the process of designing language based learning 
activities, and aspects of quality in this process. The ongoing con-
versation is ideally directed by the goal of the intervention and by 
what takes place in the teaching in each of the two physics teach-
ers’ classes, and ideally, it is a tool for exploration of ideas and for 
reflection on practice. In this forum my role is to stimulate reflec-
tion and to introduce ideas from a language education perspective. 

 
Discussion 
In the concluding discussion the metaphor talking science/talking 
physics is central as it captures the intention of the intervention, 
which is to allow for more opportunities for the students to work 
on understanding of the physics content in class using speaking and 
writing as their mediating tools. This means a redistribution of 
time and attention within the constraints of the physics course, and 
it also means placing language based learning activities within the 
structure for physics teaching employed by the two physics teach-
ers. Another key feature discovered in the design process is the 
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formative function of these language based activities. This means 
that the teachers in hearing the students’ reasoning and reading 
their accounts gain insight into their learning, which allows for a 
more on target follow-up. Furthermore, for students who are more 
actively involved in the physics content by talking and writing, the 
subject might potentially gain intellectual relevance of sorts.  

The implications for research might be linked to educational de-
sign research (EDR) with the intent of further collaboration be-
tween language experts and in-service physics teachers. Relevant 
topics are developing models for securing qualities in students’ 
small group conversations and in their writing in content areas. 
This also means developing tools for physics teachers for working 
with students on how language makes meaning in physics, e.g. in 
their response to the students’ speaking and writing. These implica-
tions raise the question of what knowledge of language a physics 
teacher might need in order to effectively use verbal language as a 
meaning-making tool in the teaching practice. Another implication 
is in the area of how to organize and develop continual learning for 
teachers within their own practice.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 Sammanställning av studiens empiriska material 
 
Lektionsobservationer med  
fältanteckningar/ljudinspelning 

Lärare Ett: 41 lektioner/24 timmar (fördelat över 
tre terminer: 12, 23, 6 lektioner) 
Lärare Två:57 lektioner/29 timmar (fördelat över 
tre terminer: 13, 29, 15 lektioner) 

Onsdagsmöten/ljudinspelning 
 

Termin 1: 11 tillfällen/11 timmar 
Termin 2: 18 tillfällen/15 timmar 
Termin 3: 8 tillfällen/10 timmar 

Projektlogg: noteringar,  
reflektioner, anteckningar  
från informella samtal 

98 sidor (A4) 

Språkinriktade aktiviteter, 
Instruktionsblad 

 

Dokument knutna till undervis-
ningen och till interventionen (dia-
gram, grafer, skisser, tabeller) 

 

Elevintervjuer, ca 30 min/grupp, 
flertalet samtal är ljudinspelade  

NA: termin 1: 4 grupper, 12 elever 
NA: termin 3: 8 grupper, 24 elever 
TE: termin 3: 7 grupper, 21 elever 

Elevenkät, termin 1 NA: 25 elever 
TE: 22 elever 

Elevsamtal som del av  
språkinriktad aktivitet 
 

NA: Begreppskarta, energi 4 grupper, 16 elever, 
termin 2 
NA: Värmekapacitet. Från is till ånga 5 grupper, 
13 elever, termin 2 
TE: Begreppskarta, energi 6 grupper, 19 elever, 
termin 2 
TE: Kopplingsschema, elektricitet 3 grupper, 11 
elever, termin 3 

Elevtexter som del av språkinrik-
tad aktivitet 

NA: Begreppskarta, energi 8 texter, termin 2 
NA: Impulslagen 15 texter, termin 2 
NA: Rörelsemängd, 13 texter, termin 2 
NA: Värmekapacitet. Från is till ånga, termin 2 
NA: Formativa frågor, termofysik, termin 2, 
NA: Formativa frågor, elektricitet 
bubbeltexter, elektricitet 15 texter, termin 3 
TE: Begreppskarta, energi 6 kartor, termin 2 
TE: Rörelsemängd, 9 texter, termin 2 
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Bilaga 2 Analyskategorier 
 

Underkategorier Kategorier 
Begreppet förmågor 
Intention eller bokstav 
Språket som mål och medel 

Fysiklärarnas uppfattningar om och förhåll-
ningssätt till styrdokumenten  

Undervisningsstruktur med typaktiviteter 
Nå förståelse och egen kunskap 
Bearbetning och absorptionsfas 

Fysiklärarnas tal om lärande i fysik i skol-
sammanhang 

Språkets funktion i lärande 
Dialog – inre och yttre 
Funktion för samtal och skrivande 
Länken mellan språk och ämne 
Språkliga aktiviteter och mål 
Alternativa uppfattningar  

Fysiklärarnas tal om språk i relation till fysik-
undervisning 
 

Affektiva aspekter  
Motiv och ägande 
Erfarenheter och utveckling 
Metaperspektiv – samtala för att lära 
Lärares lärande i professionsutövningen 

Fysiklärarnas roll i interventionen 

Tid och rimlighet 
Kvalitetsaspekter  
Kontinuitet och progression 
Fysikmål och typ av kunskap som efterfrågas 
Inspiration och motiv  
Uppföljning  

Överväganden knutna till de språkinriktade 
undervisningsaktiviteterna  

Utgångspunkt och sammanhang 
Grupper – indelning, storlek 
Spelregler 
Stöttning 
Aktivitetens komplexitet och omfattning 
Samtalande och skrivande 

Förutsättningar knutna till de språkinriktade 
undervisningsaktiviteterna 

Stöttning 
Affektiva aspekter  
Erfarenheter och nya inslag 

Aspekter av fysiklärarnas agerande i genom-
förandet av de språkinriktade undervisnings-
aktiviteterna 

Elevernas lärandekultur 
Gruppdynamik 
Motivation 

Fysiklärarnas beaktan av elevperspektivet i 
genomförandet av de språkinriktade under-
visningsaktiviteterna 
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Bilaga 3 Informerat samtycke (lärarna) 
(komprimerad återgivning) 
 
Information om deltagande i forskningsstudie 
 
För att du ska kunna ta ställning till om du vill medverka i forsk-
ningsprojektet Språkutvecklande fysikundervisning vill jag infor-
mera om ett antal saker. Jag vill också med den här skriftliga in-
formationen uttrycka min ambition att vara etiskt korrekt och att 
gentemot dig och alla andra  inblandade parter uppträda i enlighet 
med god forskningssed. 
 
1. Forskningsplanen bygger på att du som fysiklärare tillsammans 
med mig som forskarstuderande utifrån ämnesplanen i fysik och 
kursplanen för fysik 1 utarbetar övningar och aktiviteter med en 
språklig dimension som vi bedömer kan bidra till de förutsättning-
ar som krävs för att elever ska kunna lära sig fysik. 

 
2. Studiens syfte rör två områden: 
a) Professionsutveckling – utarbeta och pröva metod för hur 
lärare kan arbeta för att utveckla sin egen undervisning med 
särskilt fokus på att öka undervisningens språkutvecklande 
potential för eleverna. 
b) Undervisningsutveckling – utarbeta och pröva aktiviteter 
och övningar som vi bedömer ökar elevernas möjligheter att 
med språket som redskap lära sig fysik. 

 
3. Studiens undersökningsmetoder kommer att bestå av  
a) att vi i gemensamma möten samtalar och diskuterar ämnesmål 
och språkliga mål i fysikämnet för att vi ska kunna skapa övningar 
och aktiviteter 
b) att du som fysiklärare använder dessa övningar och aktiviteter i 
din undervisning  
c) att vi gemensamt följer upp och utvärderar dessa övningar och 
aktiviteter 
d) att lektioner eller delar av lektioner kommer att spelas in (film 
och ljud) 
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e) intervjuer med dig, som rör din fysikundervisning och andra sa-
ker som kan relateras till den 
f) intervjuer av elever i din klass, i grupp eller enskilt 
g) elevproducerat material, exempelvis skriftliga loggar och öv-
ningsuppgifter 

 
4. I ett forskningsprojekt av det här slaget där aktiviteter knutna 
till en lärares verksamhet i klassrummet studeras finns alltid en kri-
tiskt granskande dimension. Dessutom innebär en forskningsstudie 
en risk på så sätt att jag inte kan garantera att dina eventuella för-
väntningar på projektet kommer att infrias. 

 
5. Deltagarna i undersökningen kommer aldrig att nämnas vid sina 
riktiga namn i avhandlingstexten. Även andra ledtrådar som kan 
röja vem som ingår i projektet ska döljas så långt det är möjligt. 
Undersökningsmaterialet (skriftlig dokumentation, ljud- och filmfi-
ler, bilder) ska förvaras på sådant sätt att ingen obehörig får till-
gång till det. Materialet måste dock vara öppet för vetenskaplig 
granskning, dels under forskningsprocessen, dels i efterhand, och 
materialet ses inte som min privata egendom utan tillhör forsk-
ningsprojektets huvudman, Malmö Högskola. Kvalitetskontrollen 
under forskningsprocessen innebär att personer såsom handledare, 
seminariegrupp och opponent har insyn i materialet. Du kommer 
att tillfrågas om jag skulle vilja använda bilder, film- eller ljudklipp 
i någon form av presentation. 

 
6. Ditt deltagande är helt frivilligt och du har rätt att avbryta din 
medverkan när du själv vill utan förklaring.  

 
7. Studiens huvudman är Fakulteten för lärande och samhälle, 
Malmö Högskola, och studien genomförs av mig i egenskap av 
forskarstuderande i svenska med didaktisk inriktning. 
Denna information utgår från Vetenskapsrådets etiska rekommen-
dationer för forskning som involverar människan. 
(http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml 2011-09-16) 

 
 

 

http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml
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Maria Kouns, Forskarstuderande 
Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö Högskola 
September 2011      maria.kouns@.... 

 
Handledare 
NN, Malmö högskola 
NN, Malmö högskola 
NN, Malmö högskola 
 
_____ Ja, jag har tagit del av denna skriftliga information. 
_____ Ja, jag har även muntligt tagit del av samma infor-

mation. 
 
 
____________________________________________          
 
underskrift 
 
Malmö _______________  2011  
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Bilaga 4 Informerat samtycke (eleverna) 
(komprimerad återgivning) 
 
Information om deltagande i forskningsstudie 
 
Hej! 
 
Din lärare i fysik NN deltar i en forskningsstudie tillsammans med 
en annan fysiklärare och mig. Vi vill ta reda på hur man skulle 
kunna förbättra fysikundervisningen genom att i vissa moment och 
avsnitt i kursen arbeta lite mer än vanligt med språket. Vi tror att 
detta kommer att gynna dig och hela gruppen.  
 
Som en del av studien vill jag spela in några fysiklektioner, och för 
att kunna göra det behöver jag ditt samtycke, det vill säga att det 
är OK för dig att du eventuellt finns med på ljud- och filmklipp 
från lektioner. För den som inte är myndig krävs även att din 
mamma eller pappa (din vårdnadshavare) samtycker. 
 
Ljud- och videoklippen ska endast användas av mig som forskare 
för att jag ska kunna studera undervisningen mer noggrant än om 
jag bara varit med på lektionerna och lyssnat och antecknat. Det 
kan också hända att andra forskare granskar mitt material, men 
det kommer aldrig att spridas på nätet eller visas offentligt på nå-
got annat sätt. Om jag någon gång, exempelvis i en föreläsning el-
ler presentation utöver själva forskningen skulle vilja använda en 
bild, en video- eller ljudupptagning där du finns med, måste jag 
först be dig om särskilt tillstånd. Ditt namn kommer alltid att vara 
konfidentiellt, det vill säga hållas hemligt. 
 
Om du samtycker nu, kan du ändå när som helst ändra dig utan 
att förklara varför. 
 
Studien kommer att redovisas i en bok, en så kallad avhandling, 
men varken dina lärares namn, skolans namn, ditt namn eller 
andra ledtrådar som kan visa var studien genomförts kommer att 
finnas med i boken. 
Maria Kouns 
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Lärare i svenska och engelska 
Forskarstuderande, svenska med didaktisk inriktning 
Fakulteten för Lärande och Samhälle, Malmö Högskola 
maria.kouns@.....          012-3456789 
 
Mina handledare är  
NN, Malmö Högskola 
NN, Malmö Högskola 
NN, Malmö Högskola 

 
Information om deltagande i forskningsstudie 
 
Elevens namn 
Klass  
 
_____ Ja, jag ger mitt samtycke till att finnas med på ljud- 

och/eller eller videoklipp. 
_____ Nej, jag vill inte finnas med på ljudklipp. 
_____ Nej, jag vill inte finnas med på videoklipp. 
 
Datum _______________________ 
 
___________________________           _________________________ 
Elevens underskrift               vårdnadshavarens underskrift 
 

 
Kravet på informerat samtycke uppfyller kraven i Vetenskapsrådets 
regler för god forskningssed. (http://www.codex.vr.se/) 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

mailto:maria.kouns@pub.malmo.se
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Bilaga 5 Tidslinje för designprocessen  
Här anges endast de språkinriktade aktiviteter som mer i detalj re-
dovisas i kapitel 4-7. Siffrorna inom parentes anger lärobokskapi-
tel. 

  

Termin 1 Termin 3 Termin 2 

Newtons 
lagar (4) Energi (5) 

Rörelsemängd (6) 
Termofysik (7) Elektricitet (9) 

Begreppskarta 

Kollisioner 

Fysikutgrävning 

Fysikaliska 
modeller 

Grafen från 
is till ånga 

Ämnesplanen  

Textbubblor 

 

Ämnesplanen Newtons 
lagar (4)  Energi (5) Rörelsemängd 

(6) Termofysik (7) Elektricitet (9) 

Termin 1 Termin 2 Termin 3 
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Bilaga 6 Exempel på begreppskartor, energiavsnittet 
Aktiviteten med begreppskartorna redovisas i kapitel 4. 
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Bilaga 7 NA-klassens manus till begreppskartan  
över elektricitet  
Aktiviteten med begreppskartan redovisas i kapitel 7. 

 

1  Laddningar E xperim en t ha r v isa t a tt de t finns laddningar i na tu ren  
v ilka  ä r o rsak till m ånga skiftande  fenom en. 

2  K ra fte r Laddningar påverka r va randra m ed e lektriska  kra fte r. 

3  O lika -L ika D e t finns två  o lika  typer av laddn ingar, v ilka  v i va lt a tt 
ka lla  positiva  och  nega tiva . 

4  C ou lom bs 
lag 

E xperim en t ha r v isa t a tt kra ften  m e llan  två  laddningar 
kan  beräknas m ed C ou lom bs lag . 

5  E lektriskt 
fä lt 

O m råde t run t en  e lektrisk laddn ing  ä r upp fy llt av e tt 
e lektriskt fä lt. E tt e lektriskt fä lt ä r e tt om råde  inom  vilke t 
e lektriska  kra fte r ve rka r på e lektriska  laddn ingar. M an  
kan  säga  a tt de t e lektriska  fä lte t skicka r kra ftve rkan  
m e llan  laddade fö rem å l. Fä lte ts rik tn ing  bestäm s av hur 
den  positiva  laddningen  rör s ig . 

6  A rbe te , 
Term isk 
energ i och  
e .m ag.strå l
n ing 

D e t e lektriska  fä lte t u tfö r e tt arbe te  på  den  e lektriska  
laddn ingen  som  då  få r rö re lseenerg i, W . M an har va lt 
ka llas energ in  pe r laddn ing  fö r e lektrisk spänn ing  U . 
D e t a rbete  som  u tfö rs kom m er u t i fo rm  av te rm isk 
energ i (vä rm e) och  e lektrom agne tisk strå ln ing , a lltså  i 
fo rm  ljus. 

7  E lektrisk 
lägesener-
g i och  po-
ten tia l 

E lektrisk lägesenerg i ä r en  v iss energ i hos e tt fö rem å l 
som  även  har en v iss m assa  som  är på  en  hö jd  h  över 
en  fri va ld  no lln ivå . 

P o ten tia l ä r en spänning  m e llan  en  va ld  punkt n ivå  och  
jo rden . S om  har fo rm e ln  𝑉 =  𝑊

𝑄
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8  P o ten tia l-
skillnad  
och  spän-
n ing 

S pänningen  U  m e llan  två  punkte r ä r lika  m ed po ten tia l-
skillnaden  m e llan  punkte rna. Form e ln  ä r 𝑈 =  𝑉2 −  𝑉1. 

9  A rbe te , rö -
re lseenerg i 
och  ström  

N är m an  u tför e tt a rbe te  så  tillfö rs lägesenerg i som  om -
vand las till rö re lseenerg i, de tta  ske r m ed  en  e lektron , 
e tt a rbe te  u tfö rs nä r m an  koppla r in  en  energ ikä lla  som  
sen  laddar e lektronen  m ed energ i och  som  seden  om -
vand las till rö re lseenerg i, de tta  gö r a tt e lektronerna  rö r 
s ig  run t i s ladden . S tröm m en som  passeras v isa r an ta l 
laddn ingar som  ström m ar fö rb i pe r sekund . 

10 E lektrisk 
e ffekt 

D en  e lektriska  e ffekten  i e tt m o tstånd  ä r lika  m ed spän-
n ingen  över m otstånde t m ultip lice ra t m ed  ström m en 
genom  m otstånde t. Fo rm e l fö r e ffekt ä r 
𝑃 = 𝑈 𝐼. 

11 R esistans R esistansen  R  i en  kom ponen t ä r fö rhå llande t m e llan  
spänn ingen  U  över kom ponenten  och  ström m en genom  
kom ponen ten . O m  de t finns resistans i en  kre ts så  på-
ve rka r de t ström m en så  a tt de t b lir m indre  ström . T .ex. 
om  vi ha r en  b ilkö , så  pågår de t e tt a rbe te  och  sm a lnar 
av vägen  vilke t då  gör a tt kön går långsam m are .  
R esistans beskrivs m ed  fo rm e ln  R =U /I. 

12 S erie - och  
para lle ll-
kopp ling 

S eriekoppling  ä r e tt sä tt a tt kopp la  sam m an två  kom po-
nen te r så  a tt de  genom flyts av sam m a ström . För a tt 
kunna  räkna  u t e rsä ttn ingsresistansen  m åste  m an fö rst 
få  s jä lva  resistansen  genom  form e ln    dä r R  =  resistan -
sen , U  =  spänning och  I =ström . N är m an  ve t R  så  kan  
m an räkna  u t e rsä ttn ingsresistansen  m ed h jä lp  av fo r-
m e ln  𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2. 

P ara lle llkopp ling  ä r e tt sä tt a tt kopp la  sam m an två  e lle r 
fle ra  kom ponen te r i en  e lektrisk ström kre ts så  a tt sam t-
liga  ingångar fö renas m ed va randra  i en punkt i kre tsen  
och  sam tliga  utgångar i en annan  punkt va rvid  spän-
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n ingsfa lle t öve r kom ponen te rna  b lir sam m a. S am m a 
sak som  m ed se riekopp lingen  så  m åste  m an ve ta  resi-
stansen  fö rst. E rsä ttn ingsresistansen  fö r en  para lle ll-
kopp ling  kan  m an räkna  u t m ed  fo rm e ln 

 1
𝑅 

 =  1 
𝑅1 

 +  1
𝑅2

 . 

 

13 O hm s lag  O hm s lag  ta la r om  spänn ingen i en  resisto r som  ä r p ro -
portione ll m o t ström m en. D e t ä r en  rä t lin je  genom  ori-
go . D u  beräknar O hm s lag genom  a tt ta : 𝑈 = 𝑅 𝐼, dä r U  
ä r spänning  (V ) och  I ä r ström m en (A ) och  R  ä r res i-
stansen  ( ).  O hm s lag  gä lle r för likström  och  likspän-
n ing . 

14 R esistiv ite t R esistiv ite t ä r en  sto rhet (S I–enhe t =  ohm m ete r) som  
beskrive r den  e lektriska  m otståndsfö rm ågan  i e tt äm ne. 
R esistans ä r sam m a sak so m  resistiv ite ten  m ultip lice ra t 
m ed  trådens längd  de la t m ed  trådens a rea . 𝑅 = 𝜌 𝑙

𝐴
 

dä r p  ä r en  konstan t som  ka llas resistiv ite t 
och  R  ä r resistansen .  

 

15 V y och  
kopp lings-
schem a  

(S aknas) 

16 V y och  
s lu tb ild  

T o ta l v y : A lla  o lika  fo rm le r och  begrepp  inom  e llä ran 
har sam band  till va randra . M an  behöver ve ta  vad  de t 
ena  begreppe t/fo rm e ln innebär fö r a tt kunna  fö rstå  de t 
nästa  och  v ilke t sam band  de har em e llan  va randra .  

S lu tb ild :  Allt i dagens sam hä lle  ä r uppbygg t a tt va ra  be -
roende  av någon  fo rm  av e lektric ite t. E llä ran  ä r de t v i 
behöver fö r a tt kunna  u tveckla  tekno log in  v ida re , och  
u tan  den  hade vå rt sam hä lle  a ld rig  va rit som  de t ä r 
idag .  
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Bilaga 5 Tidslinje för designprocessen  
Här anges endast de språkinriktade aktiviteter som mer i detalj re-
dovisas i kapitel 4-7. Siffrorna inom parentes anger lärobokskapi-
tel. 

  

Termin 1 Termin 3 Termin 2 

Newtons 
lagar (4) Energi (5) 

Rörelsemängd (6) 
Termofysik (7) Elektricitet (9) 

Begreppskarta 

Kollisioner 

Fysikutgrävning 

Fysikaliska 
modeller 

Grafen från 
is till ånga 

Ämnesplanen  

Textbubblor 
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Bilaga 9 Språkinriktad fysikundervisning  
utifrån interventionen 
 

Varför 

Språkinriktade naturvetenskapliga ämnesövningar är sådana 

övningar som ökar måluppfyllelsen i ämnet som måluppfyllel-

sen är formulerad i de nationella styrdokumenten.  

 

Vad 

Övningar utformas på ett sådant sätt att, och införs i undervis-

ningsförloppet just där, språket bedöms ha särskild kraft att 

förändra och utveckla  

- förmågan att tänka om ämnet  

- förståelsen och uppfattningen av ämnet 

- förmågan att argumentera i ämnet 

- förmågan att resonera inom ämnet 

 

Hur 

Detta uppnås genom att övningarna  

1. hanteras som en färdighet som kräver fokusering, engage-

mang och som kan utvecklas och vässas, exempelvis genom att 

man följer vissa spelregler och att man bidrar och deltar aktivt. 

2. bygger på en klassrumskultur och en lärandekultur där olika 

typer av språkande är efterfrågat, värderat och respekterat av 

både elever och lärare. 

3. förs in i undervisningsförloppet vid olika tillfällen så att ele-

ven får möjlighet till olika typer av språkande som ställer olika 

krav, exempelvis för att utforska och att presentera. 

4. ger alla elever i gruppen tillfälle att formulera sig och ut-

trycka sig i ämnet: ofta, i längre sammanhängande bidrag, gär-

na med många turer fram och tillbaka, gärna med hjälp av bi-

drag från olika källor och medier, gärna med hjälp av de andras 

bidrag, enligt följande: 

a) Kompisarna ställer frågor som hjälper och triggar talaren att 

utveckla sin tankegång. 

b) Kompisarna för in innehållsstoff och perspektiv som hjälper 

och triggar talaren att utveckla resonemanget. 
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c) Kompisarna visar på brister i förklaringarna, argumenten, re-

sonemangen och ger talaren tillfälle att bygga om och bygga vi-

dare. (projektdokument, Lärare Två och M, termin 3) 
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