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Förord
Denna rapport representerar den skriftliga produkten av Kompetensfondsprojektet
Ämnesundervisning i NO och SO för flerspråkiga elever - en integrering av språk och
innehåll. Rapporten ger utgångspunkterna för projektet och illustrerar några av de språk- och
ämnesintegrerade arbeten som bedrivits ute i skolorna. Det vi hoppas att rapporten illustrerar
är den process som pågått under projektåret i mötet mellan pedagoger och handledare och
sedan i klassrummen. Mötena mellan pedagoger och handledare har ägt rum mitt i
undervisningsverksamheten och syftat till att utröna på vilka sätt genrepedagogiken kan gagna
tvåspråkiga och enspråkiga elevers språk- och ämnesutveckling. Rapporten ger exempel på
det. Vår förhoppning är att processen ska fortsätta i både lärarlagen och klassrummen samt
spridas som ringar på vattnet i de skolor där lärarna verkar.
Vi vill tacka de lärare från Sätraskolan, Vinstagårdsskolan, Hagsätraskolan, Bergholmsskolan,
Hässelby gymnasium och Norra Reals gymnasium som på olika sätt format, omformat och i
sin verksamhet implementerat de tankar om genrepedagogiken som vi diskuterat tillsammans
i handledargrupperna.
Projektet har finansierats av Kompetensfonden och vår kontaktperson på fonden har varit
Kicki Berg som vi tackar för sin öppenhet inför nya perspektiv och det förtroende hon visat
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1. Ämne och språk i samspel – en bakgrund
Monica Axelsson

Studier och praktiska erfarenheter av undervisningen i skolan har tydliggjort att mycket av
den ämnesundervisning som de tvåspråkiga eleverna möter i skolan i hög grad går dem förbi.
Ämnesundervisningen fokuserar vanligtvis på kunskapsinnehållet utan att speciellt mycket
uppmärksamhet ges åt de språkliga aspekterna i stoffet, det språkspecifika i texter och genrer
eller åt språket som ett medel för lärande. Istället anses läraren i svenska som andraspråk, med
sin kompetens inom andraspråksutveckling, vara den som ska ansvara för språkundervisning
och lärande av olika språkliga färdigheter. Det är dock inte möjligt att inom det ämnet rymma
allt som eleven behöver för att kunna behärska det kunskapsinriktade språket och för att
utveckla den egna språkanvändningen. För att möjliggöra skolframgång måste istället arbetet
med de tvåspråkiga elevernas språk- och kunskapsutveckling föras av alla lärare som
undervisar eleverna. Genom ett nära samarbete mellan pedagogerna där deras olika
kompetenser tas tillvara kan kunskapen om hur detta låter sig göras vidareutvecklas i den
praktiska verksamheten1.
I storstadsutvärderingen av Stockholm stads språksatsningar för tvåspråkiga barn och
elever, Stärkta trådar (2005), uppmärksammas de tvåspråkiga elevernas utveckling av det
kunskapsinriktade språket i Mariana Sellgrens kapitel ”Ämnesundervisning för flerspråkiga
elever – integrering av språk och kunskap”. I Sellgrens utvärdering framförs samarbete mellan
sva-lärare och ämneslärare som en viktig och nödvändig arbetsform för tvåspråkiga elevers
språk- och ämnesutveckling. Sellgrens studie redogör för goda exempel på språk- och
ämnesintegrerat arbete i Stockholms grundskolor mot bakgrund av internationell och nationell
forskningslitteratur inom det genrepedagogiska området.
I kraft av Kompetensfondens resurser kunde slutsatserna i Sellgrens studie omedelbart
omsättas i ett aktionsforskningsprojekt2 med syfte att föra ut och vidareutveckla ernådd

1

Liberg (2005: 386) presenterar preliminära resultat från projektet Elevers möte med skolans textvärldar där hon
konstaterar att elevers beredskap för att vara medskapare av texter i skolans samhällsvetenskapliga och
naturvetenskapliga ämnen generellt är begränsad liksom att undervisningsprocesserna som skall stödja elevernas
läroprocesser är svaga.
2
En av projektets effekter är att Kompetensfonden under HT06 erbjuder kursen ”Språk- och ämnesintegrering,
5 poäng” utförd av Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet för att ytterligare möta
behovet av lärarsamarbete och föra ut det genrepedagogiska budskapet.
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kunskap tillsammans med en större grupp pedagoger i Stockholm. Projektets syfte formulerades på följande sätt:
Att presentera pedagoger från skolår sex t.o.m. gymnasiet för ett språkpedagogiskt
redskap, genrepedagogiken, till stöd för tvåspråkiga och enspråkiga elevers utveckling att
läsa, förstå och producera texter med särskilt fokus på samhälls- och naturvetenskap. Att
tillsammans med pedagogerna utveckla och implementera genrepedagogiken i den
aktuella verksamheten. Att synliggöra på vilket sätt samhälls- och naturvetenskapliga
texter är kulturellt betingade och språkligt uppbyggda.

Innehåll och form
En grundtanke i projektet är samspelet mellan innehåll och form. Å ena sidan handlar
projektet om att synliggöra samspelet mellan ämnesinnehållet i skolans texter och den
språkliga utformning dessa har och å andra sidan handlar det om att i form av aktionsforskning utveckla den pedagogiska diskussionen mellan lärare och forskare.
Samarbete och möten mellan lärare och forskare kan både ses som ett sätt att producera
god utbildningsforskning och som en kraftfull form av lärarfortbildning. Lärarens ”mitt-iverksamheten” perspektiv kopplat till den yttre observatörens kan främja en mer komplett och
nyanserad analys av det som händer i klassrummet (Nunan 1992, Fishman & McCarthy 2000,
Toohey & Waterstone 2004). Pappas (1997) hävdar att ett sådant samarbete kan förflytta
lärare från att vara enbart konsumenter av utbildningsforskning till att medverka i en
kunskapsprocess som direkt rör deras arbetsplatser, men som samtidigt för in resonemang om
forskningsteorier och metoder.
I detta aktionsforskningsprojekt samlades sex lärargrupper (totalt ca 30 lärare3) med
varsin handledare till möten en gång i veckan eller var fjortonde dag. Grupperna bestod av
lärare i Bergholmsskolan, Hagsätraskolan, Sätraskolan, Vinstagårdsskolan, Hässelby gymnasium samt Norra Real i Stockholm som arbetade kring en gemensam elevgrupp från skolår
sex t.o.m. gymnasiet. Handledare var Mariana Sellgren, Carin Rosander, Anders Philipsson,
Mikael Olofsson och Monica Axelsson. Lärarna arbetade i de flesta fall med både enspråkiga
och tvåspråkiga elever i sina klasser och var intresserade av att utveckla nya arbetsformer för
att öka sina elevers förmåga att läsa, förstå och producera texter i skolans ämnen.
Projektet startade med ett gemensamt möte på Stockholms universitet där alla lärare och
handledare deltog. Vid denna första träff presenterades projektets teoretiska innehåll med
möjligheter för deltagarna att själva reflektera över skolspråkets utformning i olika sammanhang och ämnen samt att över skolårsgränser diskutera vad detta innebär för den egna
elevgruppen. Därefter träffades storgruppen vid ytterligare två tillfällen – i mitten och slutet
av projektåret. Vid båda dessa tillfällen presenterade lärarlagen egna arbeten (se program i
Bilaga 1).
Skolans språk
Mötet mellan barn och samhällets utbildningsinstitutioner har under lång tid varit ett centralt
forskningsområde (t.ex. Bernstein 1972, Heath 1983, Hasan 1988). I resultaten har framkommit att alla barn är rustade – men på olika sätt – inför detta möte. En slutsats som formuleras
3

Beroende på rörelser i lärargrupperna varierade lärarantalet något under projektåret.
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av Hasan (1996: 398) är att utbildningskontexten är specialiserad, och kanske även exotisk, i
förhållande till vardagslivet och att det därför är skolans uppgift att vidareutveckla barns
diskursförmåga så att den också omfattar skolans register. Detta har lett till att
språkpedagogisk forskning har fokuserat på samspelet mellan språk och innehåll i skolans
ämnen och betonat vikten av en integrering mellan dem, sk. contentbased instruction
(Arkoudis, 2003, Mohan m fl 2001), samt att de språkliga genrer som skolans texter skrivs i
har uppmärksammats, den australiska genreskolan (Gibbons 2002, Schleppegrell 2004, se
översikt i Sellgren 2005). Centralt i den sistnämnda inriktningen är synen på språket som ett
verktyg att bygga funktionellt relevanta betydelser med och övertygelsen att elever måste få
explicit undervisning om de språkliga val som finns. Denna inriktning har sitt ursprung i
systemisk funktionell lingvistik med Michael Halliday som förgrundsgestalt (se Hedeboe &
Polias 2000 samt Sellgren 2005 för introduktioner).
Den australiska genreskolan som valdes som teoretisk utgångspunkt för detta projekt kan
beskrivas som att stå på tre ben: den språkteoretiska utgångspunkten är funktionell grammatik
som den formulerades av Halliday, därtill en genrekomponent utvecklad av Jim Martin och
Joan Rothery samt en genrepedagogik också utvecklad av de sistnämnda (Hedeboe & Polias
2000: 194). I detta aktionsforskningsprojekt valde vi, med hänsyn till det begränsade
tidsutrymmet, att fokusera på genrekomponenten och genrepedagogiken utan att nämnvärt gå
in på den funktionella grammatiken. Däremot ville vi i denna rapport ge en ingång till
området och har därför inkluderat kapitlet ”Funktionell grammatik – en introduktion” som
presenterar grundläggande tankar inom området samt exemplifierar teorin med en analys av
en lärobokstext i samhällskunskap.
Genrer
Grunden i den funktionella grammatiken är att det språkliga och det sociala hänger oupplösligt samman (Hedeboe & Polias 2000: 201). Människor har behov av att skapa mening och till
sin tjänst har de språket som ett system av valmöjligheter. Dessa valmöjligheter begränsas
dock av kontexten som inte tillåter att vilka val som helst görs. Det bästa valet är det som är
språkligt passande med tanke på situationen och den kulturella kontexten.
Från forskaren och läraren Ruth Mulvads läromedel i danska språket har följande korta
textfragment översatts och återgivits för att illustrera kontextens betydelse för vår förståelse.
Den intresserade läsaren kan pröva förståelsen av utdragen på sin omgivning och sannolikt
konstatera att många, trots i övrigt begränsade genrekunskaper, kan placera texterna i rätt
sammanhang.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Det var en gång…
Orkar du räcka mig …
700.000 glömda offer
Vad säger du? Ska….
Hej mamma. Vi har nu kommit till…
Som svar på ert brev från…
(Mulvad 2002: 11)

Utifrån grunderna i den funktionella grammatiken visar Mulvad (2002) vilka frågor om
textfragmenten som kan ställas för att nå klarhet:
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Vad handlar meningarna om – vad är ämnet?
Hur vet du det?
Vilka är deltagarna i situationen som meningarna används?
Hur är förhållandet mellan dem? Står den ena över den andra? Känner de
varandra? Är de nära varandra, t ex i samma rum, eller långt ifrån varandra?
Hur kan du få veta det?
Vilket är mediet – och varför är det talat eller skrivet?
Bestäm till sist vilken typ av text det är och beskriv situationen.
Vad vill man med texten? Vilket syfte har den?
(efter Mulvad (2002: 11)
Just det faktum att text varierar språkligt beroende på det syfte den har och det sammanhang
den finns i eller skrivs för har lett till att man inom genrepedagogiken anser att det är möjligt
att specificera språkliga drag i olika genrer4 och att elever snabbare lär sig dessa drag om de i
skolan får explicit undervisning om dem. I Australien blev genrepedagogiken härigenom en
reaktion mot den processorienterade skrivpedagogiken som särskilt ansågs ha missgynnat
elever med andra resurser än de som skolsystemet förväntar (Hedeboe & Polias 2000: 195).
Mulvads exempel ovan illustrerar hur man inom genrepedagogiken har fokus på själva texten,
men också på omgivande sociala och kulturella faktorer eftersom dessa påverkar textens
utformning. Som nämnts ovan medför denna grundsyn att en bra text inte bara är korrekt
skriven utan också är språkligt passande för just det syfte den avser att tjäna.
Beskrivningar av olika genrer har gjorts av många forskare. Ett särskilt fokus på de genrer
som elever kommer i kontakt med i skolan har Pauline Gibbons (2002) och Mary
Schleppegrell (2004) . Nedan återges de genrer som Schleppegrell (2004: 85) funnit centrala i
skolans arbete och som använts som utgångspunkt i detta genreprojekt.

4

En genre karakteriseras av Sellgren (2005: 232) genom att den har 1) ett specifikt syfte, 2) en övergripande
typisk struktur, 3) specifika språkliga drag och genom att den 4) känns igen och delas av dem som tillhör samma
kultur.
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Vanliga genrer i skolan
Personliga

genrer

Genre

Syfte/funktion

Språkliga kännetecken

Återgivande

Återberättar en följd av
händelser utifrån
personlig erfarenhet.

Handlingsverb: arbetade, studerade. Tanke- och
känsloverb: märkte, tänkte, förstod.
Förfluten tid (preteritum): arbetade, glömde, såg,
förstod.
Specifik deltagare, personliga pronomen, ofta en aktör:
jag, det, mögelsvampen.
Additiva bindeord: och, temporala bindeord: då, sen.

Berättar om och
värderar verkliga eller
fiktiva händelser och
deras konsekvenser.
Någon slags
komplikation är viktig
för hela berättelsen.
Fokuserar på deltagarnas
handlingar och
reaktioner när de
konfronteras med
komplikationen.

Handlingsverb: plockade undan, vandrade, kasta.
Tanke- och känsloverb: drömde, glömde, funderade.
Relationella verb: var, hette, verkade. Sägesverb:
uttalade (säga, ropa).
Alla tempus.
En eller flera aktörer: Fleming, mögelsvampen.
Nominalfraser som är utbyggda med bisatser: bakterier
som ger finnar, byggnaden där hans laboratorium låg.
Bindeuttryck av varierande slag och komplexitet: och,
så att, med allt detta i huvudet, tre veckor senare, då.
Sättsadverbial: tittade uppgivet, hejdade sig tvärt,
kikade lite närmare.
Inledande satsuttryck hjälper till att strukturera
berättelsen, ofta tidsmässigt: En het sommardag 1928,
När han plockade undan sina saker i slutet av dagen,
Redan nu, Med allt detta i huvudet.

Genre

Syfte/funktion

Språkliga kännetecken

Instruerande

Rapporterar en följd av
händelser med allmänna
referenter. Instruktion
och anvisning är
exempel på den
instruerande genren.

Instruktioner använder imperativ och anvisningar
använder presens (uttrycker ej tid). Handlingsverb: tatar, odla-odlar.
Generella former av pronomen som aktör i satsen: man,
du, vi.
Additiva och temporala bindeord: och, sedan, då.
Satserna är förklarande och rapporterar om en följd av
händelser som bygger på varandra.

(Recount)

Narrativ/
Berättande
(Narrative)

Faktagenrer

(Procedure)
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Beskrivande
(Report)

Analytiska

Presenterar händelser
och fakta för att
understödja generaliseringar. Struktur utifrån
klassifikation eller
relationer mellan delar
och helheter. Fokus på
grupper mer än på
individer.

Relationella verb (är, har) beskriver egenskaper och
uttrycker generaliseringar: denna mögelsvamp är i sin
tur bakteriedödande. Handlingsverb: arbetar, dödar.
Verb i presens (uttrycker inte tid): arbetar, sker, dödar.
Allmänna deltagare (inte individer): Många läkare
arbetar både med att bota sina patienter och…

genrer

Genre

Syfte/funktion

Språkliga kännetecken

Redogörande

Lägger ihop
orsakssamband till en
redogörelse. Talar om
varför något hände, i en
viss följd.

Handlingar uttrycks i hög grad av nominalfraser istället
för verb: att studera → en studie av, att upptäcka →
upptäckten, ett ämne som effektivt dödar bakterier→ ett
effektivt bakteriedödande ämne. Orsakssamband
uttrycks med verb: ledde till, gav upphov till.

Förklarar och tolkar ett
fenomen.

Logisk, ej kronologisk uppbyggnad. Implicita
orsakssamband dvs varken bindeord eller verb uttrycker
orsak. Utbyggda nominalfraser: en spor av mögelsvamp
som utsöndrade ett för bakterierna dödligt ämne.
Variation i inledande satsuttryck samt komplexa satser:
Vad Fleming upptäckte var…

Argumenterar varför en
tes har föreslagits. Fler
än ett argument
används som stöd för
tesen. Förlitar sig på
generaliseringar,
klassificeringar och
kategoriseringar.

Abstrakta nominalfraser: nedskräpningen av naturen,
drogmissbruk. Ståndpunkter läggs fram som möjligheter
med hjälp av modala uttryck: kan vara, skulle kunna.
Markörer för kontraster: å ena sidan- å andra sidan, för
det första- för det andra, orsakar, leder till.
Resonemang i form av komplexa strukturer (t ex
bisatser) och lexikal täthet.

(Account)

Förklarande
(Explanation)

Utredande/
Argumenterande
(Exposition)

Arbetsmaterial för projektet Ämnesundervisning i NO och SO för flerspråkiga elever – en integrering av språk
och innehåll, Kompetensfonden 2005/06. Fritt efter Schleppegrell, 2004.
© Sellgren, Rosander, Philipsson, Olofsson, Axelsson.

Den funktionella grammatikens genrebegrepp bygger bl.a. på Bakhtin (1986) som betonar det
kulturellt stabila i definitionen av genrer, dvs. en viss genre har en speciell struktur och ett
speciellt socialt syfte som medlemmarna i en viss kultur är ense om (Hedeboe & Polias 2000:
206). Utifrån denna teoretiska bas fokuserade vi5 arbetet i projektet på de olika genrer som
elever i skolan främst träffar på. Med ledning av framförallt Gibbons (2002), Schleppegrells
(2004) och Sellgrens (2005) genomgångar av forskning om språk- och kunskapsintegrering
5

Mariana Sellgren, Carin Rosander, Anders Philipsson, Mikael Olofsson och Monica Axelsson

9

samt tablåer av vanliga genrer i skolan (se ovan) utgick vi ifrån att elever i de olika skolåren
gynnas i sin språk- och kunskapsutveckling av att lära sig språkliga karakteristika hos genrer
som de förväntas läsa, förstå och producera i skolan.
En central del i förberedelserna inför arbetet med lärargrupperna och den explicita
undervisningen av genrer var att ta fram ett konkret arbetsmaterial på svenska som kunde
illustrera genrepedagogikens grundtankar. Därför användes ovanstående genretablå som
utgångspunkt när vi valde en naturvetenskaplig lärobokstext om penicillinets uppkomst och
skrev om den i alla de genrer (utom den argumenterande) som Schleppegrell (2004), Sellgren
(2005) rubricerat som skolans vanliga genrer (se de omskrivna penicillintexterna i Bilaga 2).
Samtidigt innebär det att de språkliga kännetecken som illustrerar och specificerar varje genre
är direkt tagna från de omskrivna penicillintexterna. I flera lärargrupper har dessa texter
använts för att introducera olika genrer för eleverna ute i klasserna. Penicillintexterna har
bilagts i två versioner – en med och en utan genrebeteckning. De omarkerade textversionerna
har använts i skolorna för att t.ex. introducera arbete med en viss genre eller låta elever pröva
sin förtrogenhet med olika genrer.

Ett konkret exempel på integrering av ämne och språk
För att ytterligare illustrera vanliga genrer i livet och skolan har följande exempel hämtats
från den australiska forskaren Frances Christie (2003). Vid sidan av att små barn lyssnar på
berättelser och sagor och så småningom själva berättar så framträder i yngre barns texter två
genrer mycket tidigt: de återgivande och instruerande genrerna. Sannolikt är de elementära
eftersom de uppenbarar sig och lärs muntligt i tidiga år och sedan fortsätter att finna uttryck
genom livet. De två genrerna uttrycker fundamentala sätt att skapa mening på och används i
den tidiga litteracitetsutvecklingen. Återgivande texter berättar om erfarenheter och händelser
medan instruerande texter talar om för andra hur man ska göra för att utföra olika handlingar.
Följande två texter är skrivna i samma klassrum efter samma aktivitet och går till på så sätt
att läraren letar fram en gammal socka, lägger in lite vetefrön, fyller sockan med jord och
placerar sockan på en bricka med lite vatten. I värmen, i klassrummet, gror fröna och tränger
ut genom sockan vilket skapar ”ett hårigt monster”. Aktiviteten är ett enkelt sätt att
introducera biologisk kunskap om fröns förmåga att gro.
Efter aktiviteten i klassen får barnen i uppgift att ”skriva om det håriga monstret”. Barnen
får inte mer instruktion än så, men uppmanas att återge stegen i processen i rätt ordning och
att numrera dem.
Resultatet som redovisas av Christie (2003) blev att några barn skrev en återgivande text
och andra en instruerande. De två genrerna innefattar två perspektiv på samma fenomen: den
ena talar om vad ”vi” gjorde och den andra talar om för ”dig” hur du ska göra.
Den återgivande texten använder handlingsverb i preteritum för att rekonstruera händelserna och bygga upp aktiviteterna, medan de personliga erfarenheterna uttrycks genom det
personliga pronomenet ”vi” och i påståendesatser (vi fick, vi sydde, vi la).
Den instruerande texten använder samma handlingsprocesser, utan att uttrycka en mänsklig
aktör och då med verben i imperativ för att dirigera andras agerande (ta en gammal socka, sy
på två ögon).
Senare i livet fortsätter dessa två genrer att dyka upp i olika sammanhang både i och
utanför skolan (se nedan).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Text 1
Återgivande
Vi fick en socka.
Vi sydde på ögonen.
Vi sydde på munnen.
Vi la fröna i det håriga monstret.
Vi stoppade in jorden.
Vi vattnade den.
Vi la det håriga monstret på ryggen.
Vi vattnade dagen därpå.

Text 2
Instruerande
1.
Ta en gammal socka.
2.
Sy på två ögon.
3.
Sy på en mun.
4.
Lägg lite vetefrön i sockan.
5.
Stoppa in jord i sockan.
6.
Vattna jorden i sockan.
7.
Lägg sockan på en bricka i solen.
8.
Vattna sockan varje dag.
(efter F.Christie 2003: 292, min översättning)

personliga brev
dagböcker
historiska texter om individer

recept
manualer
laborationsinstruktion

Christies exempel visar att även yngre barn kan hantera olika genrer. Först görs det på ett
relativt omedvetet sätt, men med ledning av den kunniga läraren alltmer medvetet. Om detta
medvetandegörande sker redan under de första tre skolåren är grunden lagd för ett strukturerat
arbete med skolans mer komplicerade faktaspråk.

Cirkelmodellen – ett genrepedagogiskt verktyg
Från forskningslitteraturen hämtades också den arbetsmodell för hur man med eleverna
pedagogiskt kan arbeta med genrer. The curriculum model är ursprungligen framtagen av Jim
R. Martin och Joan Rothery och därefter bearbetad av Callaghan et al. (1993), de Silva Joyce
och Burns (1999) och Gibbons (2002). På svenska har Eija Kuyumcu (2004) bearbetat och
presenterat arbetssättet som cirkelmodellen för genrebaserad undervisning. Cirkelmodellen
har sin upprinnelse i den forskning om barns förstaspråksutveckling som Halliday (1978) och
Painter (1999) gjort och som anknyter till Vygotskys tankar om betydelsen av den mer erfarna
personen i barns språk- och kunskapsutveckling. Ett axiom i all pedagogisk verksamhet är att
ny kunskap bör kopplas till redan känd kunskap för att bäst erövras. Därför lägger man i
cirkelmodellen stor vikt vid att undervisningen ska bygga på elevernas förförståelse, men
också att kunskapen ska konstrueras i dialog mellan lärare och elev och att det krävs explicit
instruktion om genrer och språk. I korthet har modellen fyra steg: 1) uppbyggande av kunskap
inom området, 2) dekonstruktion och analys av ett konkret exempel, 3) dialogisk konstruktion
av gemensam text samt 4) individuell, självständig konstruktion av en likartad text.
Jag väljer här att citera den formulering Sellgren (2005) har gjort utifrån modellens
samlade källor.
I modellen finns tre eller fyra faser som man kan arbeta med för att tydliggöra en
textgenre för eleverna och ge dem nödvändiga kunskaper för att själva kunna producera
texter inom genren. Modellen kan användas flexibelt utifrån den fas eleverna har störst
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behov av. Man kan även gå tillbaka till en föregående fas när behov finns. Faserna
beskrivs här nedan i korthet.
•

Bygga upp kunskap om ämnesområdet
Arbetet inleds med att elevernas befintliga kunskaper synliggörs. Därefter arbetar
eleverna vidare för att få mer information och vidga sina kunskaper. Det
förutsätter strategier för att söka information utifrån formulerade frågeställningar
samt att kunna föra anteckningar och göra sammanfattningar. Samtidigt som
kunskaperna om ämnesområdet byggs upp genom en mängd aktiviteter så
utvecklas den språkliga repertoaren inom området eftersom ämneskunskaper och
språk är oskiljaktiga.

•

Studera texter inom genren för att få förebilder
När eleverna har en relativt stor förförståelse inom ämnesområdet, både
innehållsmässigt och språkligt, börjar läsningen av texter. En central utgångspunkt
är att diskutera vilken social funktion texten har och vem som brukar använda sig
av den och varför. Man undersöker den övergripande strukturen och identifierar
de viktigaste språkliga kännetecknen för genren. Det är bra om texterna liknar den
text som gruppen sedan ska skriva tillsammans. Detta kan vara en text i en bok, en
text skriven av läraren eller av en annan elev. I den här fasen introduceras också
metaspråkliga begrepp (språk att prata om språk).

•

Skriva en gemensam text
I denna fas skrivs en text i samma genre och ämnesområde som man arbetat
förberedande med. Eleverna är aktiva vid skapandet av texten och ger förslag på
formuleringar. Tillsammans med läraren diskuteras struktur, lämpliga ordval,
ordföljd, satsföljd o s v. Lärarens roll och språkliga kompetens är mycket viktig i
denna fas eftersom hon är den som leder arbetet framåt genom att ställa frågor, ta
upp förslag, vägleda och stötta. Det är också läraren som skriver den gemensamma
texten så att eleverna ska kunna vara fullt koncentrerade på hur texten formuleras.
Läraren visar hur elevernas talspråk formuleras om och stöps om till skriftspråk.
Det är viktigt att eleverna blir medvetna om skillnaden mellan talspråk och
skriftspråk eftersom detta är kärnan i genrearbetet. När texten är helt klar kopieras
den upp till varje elev för att ha som ett viktigt läromaterial i det kommande
arbetet.

•

Skriva en individuell text
Nu har eleverna kunskaper i ämnet, de har egna anteckningar, en språklig
kompetens i ämnesområdet, de har närstuderat genren och varit medskapare av en
text i ämnet. I detta skede har eleverna kunskaper och självförtroende för att kunna
skriva en egen text. Det kan göras i par eller individuellt och inrymmer också att
eleverna hjälper varandra med textbearbetning innan slutversionen publiceras.
(Derewianka, 1990; Rothery, 1996; Martin, 1999; de Silva Joyce & Burns 1999;
Gibbons, 2002)
(Sellgren 2005: 239-240)

I detta aktionsforskningsprojekt har lärargrupperna i olika grad och i olika ämnessammanhang
implementerat skolans vanliga genrer med hjälp av cirkelmodellen.
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Rapportens uppläggning
I kapitel 2 Skolans texter- en analys av olika genrer återges och analyseras autentiska texter
som används i skolan med utgångspunkt från genretablån ovan. I kapitel 3 Exempel på arbete
med genrer redovisas det språk- och ämnesintegrerade arbete som bedrivits i respektive skola.
För den grammatiskt intresserade läsaren introduceras i kapitel 4 den funktionella
grammatiken samt analyseras en lärobokstext utifrån den funktionella grammatikens
begreppsapparat.
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Bilaga 1

PROGRAM
för start av Kompetensfondsprojektet Ämnesundervisning i NO och SO för flerspråkiga
elever - en integrering av språk och innehåll
Gemensam träff med arbetslag och handledare den 17.8-05, kl. 9-12
Sal Ahlmann, Geovetarhuset, plan 3 hus U, Stockholms universitet, Frescati
9.00 – 9.20
9.20 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 11.50

Inledning
Språket i skolan
Kaffe
forts. Språket i skolan
Att identifiera genrer
Uppsamling genreuppgift

11.50 – 12.00

Avslutning, utdelning rapport

Monica Axelsson
Mariana Sellgren
Mariana Sellgren
Anders Philipsson, Carin Rosander,
Mariana Sellgren, Monica Axelsson,
Mikael Olofsson

-----------------Andra träffen med arbetslag och handledare den 2.11-05, kl. 9-12
Sal U25, Geovetarhuset, plan 2 hus U (ingång 8b), Stockholms universitet, Frescati
9.00 – 9.15
9.15 – 10.00
10.00 – 10.25
10.25 – 11.10
11.10 – 11.50
11.50 – 12.00

Inledning
3 lärarlag presenterar sitt arbete (Bergholm, Sätra, Hagsätra)
Kaffe
3 lärarlag presenterar sitt arbete (Norra Real, Vilunda, Hässelby)
Erfarenhetsutbyte i tvärgrupper, sal U24 och U25
Uppsamling, avslutning i sal U25
---------------------

Tredje träffen med arbetslag och handledare den 14.6-06, kl. 10-16
Sal U25, Geovetarhuset, plan 2 hus U (ingång 8b), Stockholms universitet, Frescati
10.00 – 10.05
10.05 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 13.00
13.00 – 14.15
14.15 – 15.45
15.45 – 16.00

Inledning
Fil. Dr Anna Källén, Institutionen för arkeologi, SU
föreläser om Postkolonial teori och den arkeologiska blicken
Frukt
Norra Real, Hässelby och Bergholm presenterar sina arbeten
Lunch på Fakultetsklubben
Sätra, Hagsätra och Vinstagård presenterar sina arbeten
Avslutning
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Bilaga 2
Min stora upptäckt
1928 arbetade jag i mitt laboratorium och studerade bakterier. Före semestern glömde jag ställa
undan en odling av bakterier. Så åkte jag på semester. Sedan kom jag hem. Då märkte jag något
konstigt med burken som jag hade glömt framme. Där fanns en massa mögelfläckar i odlingen.
Sedan såg jag att en mögelfläck saknade bakterier. Då förstod jag att mögelsvampen utsöndrade ett
ämne som dödade bakterier. Mögelsvampen hette Penicillium notatum. Det nya ämnet dödade
bakterier mycket bra. Det fick sedan heta penicillin. Jag blev senare adlad och 1945 fick jag
nobelpris. Min upptäckt har räddat många människoliv.

* Hur man upptäcker penicillin av en slump
Man tar en bakterie av den sort som orsakar finnar och odlar den i sitt laboratorium. Sedan åker
man på semester och glömmer då att ställa undan sin bakterieodling. När man sedan kommer hem
från semestern upptäcker man något konstigt i den kvarglömda burken. Man ser att runt en
mögelfläck finns det inga bakterier. Då konstaterar man att en spor av Penicillium notatum har
börjat gro i odlingen. Man drar då slutsatsen att just den svampen utsöndrar ett ämne som dödar
bakterier. Man ger det nya effektiva ämnet namnet penicillin. Sedan adlas man och får Nobelpris
för sin viktiga upptäckt som nu räddar miljontals människoliv.

Upptäckten av penicillinet
Många läkare arbetar både med att bota sina patienter och med att i laboratorium bedriva egen
forskning inom medicinen. Ibland sker nya upptäckter mer eller mindre av en slump. Upptäckten av
penicillinet gjordes av den engelske läkaren Alexander Fleming efter att en bakterieodling glömts
under en semesterresa.
I en bakterieodling kan sporer av mögelsvampen Penicillium notatum börja gro och denna
mögelsvamp är i sin tur bakteriedödande. Eftersom mögelsvampen utsöndrar ett ämne som dödar
bakterier kan den på ett effektivt sätt användas för att bota sjukdomar. Flemings upptäckt fortsätter
att rädda miljontals människoliv.

Penicillinets upptäckt
Penicillin är ett ämne som utsöndras av mögelsvampen Penicillium notatum. Upptäckten av ämnet
gjordes av den engelske läkaren Alexander Fleming. Det sägs att han i samband med en studie av
bakterier glömde att ställa undan en bakterieodling, som under en längre tid fick möjlighet att gro.
Vad Fleming upptäckte var att i en del av odlingen hade ingen bakterietillväxt skett. I stället fann
han en spor av mögelsvamp som utsöndrade ett för bakterierna dödligt ämne. Detta effektiva ämne
fick namnet penicillin.
Upptäckten, som sedan dess har räddat miljontals människoliv, gjordes 1928. Fleming adlades
och 1945 fick han nobelpriset.
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Den stora upptäckten
Den engelske läkaren Alexander Fleming intresserade sig för olika slags bakterier. En het
sommardag 1928 studerade han bland annat bakterier som ger finnar. Det var sista dagen före
semestern och Fleming var ivrig att komma från jobbet. När han plockade undan sina saker i slutet
av dagen hade han bara semestern i tankarna. Han drömde redan om solen, havet, de långa
promenaderna längs den långa vita stranden. Redan nu kunde han höra havets brus och måsarnas
skrik, och han kunde nästan förnimma de svalkande vindarna från havet. Med allt detta i huvudet
skyndade han sig allt han kunde för att komma hem så snabbt som möjligt. Det gick så snabbt att
han glömde att ställa undan en av bakterieodlingarna.
Tre veckor senare vandrade en solbränd Fleming uppför den pampiga trappan till byggnaden
där hans laboratorium låg. När han kom in i laboratoriesalen fick han syn på något bekant på
arbetsbänken. Han hade glömt en av burkarna framme över hela semestern! Nu var säkert hans
experiment förstört. Kanske skulle han få börja om från början med experimentet igen. Fleming
drog en ilsken suck. Han tittade uppgivet på innehållet. Alla bakteriefläckar hade möglat och
verkade förstörda. Lika bra att kasta alltihop. Just när han skulle slänga burken i soptunnan fick han
syn på något. Han hejdade sig tvärt och kikade lite närmare på de mögliga fläckarna. En av dem
skilde sig från de andra. Den hade inga bakterier kvar. Det måste ju betyda att mögelsporerna hade
tagit död på bakterierna, tänkte Fleming. Då skulle man ju kunna bota sjukdomar med ämnet från
mögelsporerna.
Vad skulle ämnet heta? Fleming funderade ett tag. Mögelsvampen hette Penicillium notatum.
”Penicillin” tänkte Fleming. Han uttalade ordet för sig själv. Visst skulle penicillin vara ett perfekt
namn på substansen! Säkert skulle man komma att kunna rädda många människoliv tack vare den
nya upptäckten!

* Upptäck penicillin av en slump
Ta en bakterie som orsakar finnar och odla den.
Åk sedan på semester och glöm att ställa undan din bakterieodling.
Få syn på odlingen då du kommer hem igen
Upptäck att det inte finns några bakterier runt en av odlingarna.
Konstatera att en spor av mögelsvampen Penicillium notatum har börjat gro i odlingen.
Dra slutsatsen att svampen utsöndrar ett ämne som dödar bakterier.
Ge det nya ämnet namnet penicillin.
Bli adlad och få ett nobelpris för din upptäckt.

Penicillinet upptäcktes av en slump
1928 arbetade den engelske läkaren Alexander Fleming med en studie av bakterier som bland annat
orsakar finnar. Vid arbetets slut glömdes en bakterieodling bort och senare gjordes upptäckten att
det runt en av mögelfläckarna i odlingen inte fanns några bakterier. Istället hade en
mögelsvampsspor börjat gro i odlingen. Läkarens slutsats var att svampen utsöndrade ett effektivt
bakteriedödande ämne. Det latinska namnet, Penicillium notatum, gav upphov till ämnets namn,
penicillin. Upptäckten ledde till att Fleming adlades och att han blev nobelpristagare. Penicillinet
har räddat miljontals människoliv.
Arbetsmaterial för projektet Ämnesundervisning i NO och SO för flerspråkiga elever – en integrering av språk och
innehåll, Kompetensfonden 2005/2006. Fritt efter Schleppegrell, 2004.
© Sellgren, Rosander, Philipsson, Olofsson, Axelsson.
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1

Återgivande
(recount)

Min stora upptäckt

1928 arbetade jag i mitt laboratorium och studerade bakterier. Före semestern glömde jag ställa
undan en odling av bakterier. Så åkte jag på semester. Sedan kom jag hem. Då märkte jag något
konstigt med burken som jag hade glömt framme. Där fanns en massa mögelfläckar i odlingen.
Sedan såg jag att en mögelfläck saknade bakterier. Då förstod jag att mögelsvampen utsöndrade ett
ämne som dödade bakterier. Mögelsvampen hette Penicillium notatum. Det nya ämnet dödade
bakterier mycket bra. Det fick sedan heta penicillin. Jag blev senare adlad och 1945 fick jag
nobelpris. Min upptäckt har räddat många människoliv.

2

Berättande (narrative)

Den stora upptäckten

Den engelske läkaren Alexander Fleming intresserade sig för olika slags bakterier. En het
sommardag 1928 studerade han bland annat bakterier som ger finnar. Det var sista dagen före
semestern och Fleming var ivrig att komma från jobbet. När han plockade undan sina saker i slutet
av dagen hade han bara semestern i tankarna. Han drömde redan om solen, havet, de långa
promenaderna längs den långa vita stranden. Redan nu kunde han höra havets brus och måsarnas
skrik, och han kunde nästan förnimma de svalkande vindarna från havet. Med allt detta i huvudet
skyndade han sig allt han kunde för att komma hem så snabbt som möjligt. Det gick så snabbt att
han glömde att ställa undan en av bakterieodlingarna.
Tre veckor senare vandrade en solbränd Fleming uppför den pampiga trappan till byggnaden
där hans laboratorium låg. När han kom in i laboratoriesalen fick han syn på något bekant på
arbetsbänken. Han hade glömt en av burkarna framme över hela semestern! Nu var säkert hans
experiment förstört. Kanske skulle han få börja om från början med experimentet igen. Fleming
drog en ilsken suck. Han tittade uppgivet på innehållet. Alla bakteriefläckar hade möglat och
verkade förstörda. Lika bra att kasta alltihop. Just när han skulle slänga burken i soptunnan fick han
syn på något. Han hejdade sig tvärt och kikade lite närmare på de mögliga fläckarna. En av dem
skilde sig från de andra. Den hade inga bakterier kvar. Det måste ju betyda att mögelsporerna hade
tagit död på bakterierna, tänkte Fleming. Då skulle man ju kunna bota sjukdomar med ämnet från
mögelsporerna.
Vad skulle ämnet heta? Fleming funderade ett tag. Mögelsvampen hette Penicillium notatum.
”Penicillin” tänkte Fleming. Han uttalade ordet för sig själv. Visst skulle penicillin vara ett perfekt
namn på substansen! Säkert skulle man komma att kunna rädda många människoliv tack vare den
nya upptäckten!

* 3a

Hur man upptäcker penicillin av en slump

Instruerande, anvisande
(procedure)

Man tar en bakterie av den sort som orsakar finnar och odlar den i sitt laboratorium. Sedan åker
man på semester och glömmer då att ställa undan sin bakterieodling. När man sedan kommer hem
från semestern upptäcker man något konstigt i den kvarglömda burken. Man ser att runt en
mögelfläck finns det inga bakterier. Då konstaterar man att en spor av Penicillium notatum har
börjat gro i odlingen. Man drar då slutsatsen att just den svampen utsöndrar ett ämne som dödar
bakterier. Man ger det nya effektiva ämnet namnet penicillin. Sedan adlas man och får Nobelpris
för sin viktiga upptäckt som nu räddar miljontals människoliv.
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* 3b

Instruerande, anvisande

Upptäck penicillin av en slump

(procedure)
Ta en bakterie som orsakar finnar och odla den.
Åk sedan på semester och glöm att ställa undan din bakterieodling.
Få syn på odlingen då du kommer hem igen
Upptäck att det inte finns några bakterier runt en av odlingarna.
Konstatera att en spor av mögelsvampen Penicillium notatum har börjat gro i odlingen.
Dra slutsatsen att svampen utsöndrar ett ämne som dödar bakterier.
Ge det nya ämnet namnet penicillin.
Bli adlad och få ett nobelpris för din upptäckt.

4

Beskrivande (report)

Upptäckten av penicillinet

Många läkare arbetar både med att bota sina patienter och med att i laboratorium bedriva egen
forskning inom medicinen. Ibland sker nya upptäckter mer eller mindre av en slump. Upptäckten av
penicillinet gjordes av den engelske läkaren Alexander Fleming efter att en bakterieodling glömts
under en semesterresa.
I en bakterieodling kan sporer av mögelsvampen Penicillium notatum börja gro och denna
mögelsvamp är i sin tur bakteriedödande. Eftersom mögelsvampen utsöndrar ett ämne som dödar
bakterier kan den på ett effektivt sätt användas för att bota sjukdomar. Flemings upptäckt fortsätter
att rädda miljontals människoliv.

5

Redogörande (account)

Penicillinet upptäcktes av en slump

1928 arbetade den engelske läkaren Alexander Fleming med en studie av bakterier som bland annat
orsakar finnar. Vid arbetets slut glömdes en bakterieodling bort och senare gjordes upptäckten att
det runt en av mögelfläckarna i odlingen inte fanns några bakterier. Istället hade en
mögelsvampsspor börjat gro i odlingen. Läkarens slutsats var att svampen utsöndrade ett effektivt
bakteriedödande ämne. Det latinska namnet, Penicillium notatum, gav upphov till ämnets namn,
penicillin. Upptäckten ledde till att Fleming adlades och att han blev nobelpristagare. Penicillinet
har räddat miljontals människoliv.

6

Förklarande
(explanation)

Penicillinets upptäckt

Penicillin är ett ämne som utsöndras av mögelsvampen Penicillium notatum. Upptäckten av ämnet
gjordes av den engelske läkaren Alexander Fleming. Det sägs att han i samband med en studie av
bakterier glömde att ställa undan en bakterieodling, som under en längre tid fick möjlighet att gro.
Vad Fleming upptäckte var att i en del av odlingen hade ingen bakterietillväxt skett. I stället fann
han en spor av mögelsvamp som utsöndrade ett för bakterierna dödligt ämne. Detta effektiva ämne
fick namnet penicillin.
Upptäckten, som sedan dess har räddat miljontals människoliv, gjordes 1928. Fleming adlades
och 1945 fick han nobelpriset.
Arbetsmaterial för projektet Ämnesundervisning i NO och SO för flerspråkiga elever – en integrering av språk och
innehåll, Kompetensfonden 2005/2006. Fritt efter Schleppegrell, 2004.
© Sellgren, Rosander, Philipsson, Olofsson, Axelsson.
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2. Skolans texter - en analys av olika genrer
Anders Philipsson & Monica Axelsson

I det genrepedagogiska arbete som bedrivits i lärarlagen har tablån över skolans vanliga genrer (se
kapitel 1) använts som utgångspunkt för språk- och ämnesinriktade aktiviteter. Tablåns beskrivning
av varje genres syfte och språkliga kännetecken har varit huvudkällan för de olika genrernas
specifika drag. En tablåform har fördelen att den ger en god översikt, men utrymmet begränsar
informationsmängden. Därför har vi i detta kapitel kompletterat beskrivningen av skolans genrer
genom att välja texter som används i skolan som ytterligare illustration av varje genre. De
autentiska texterna har analyserats utifrån sitt syfte, sin organisation och sina språkliga kännetecken.
Varje genre illustreras av en text utom den argumenterande genren som exemplifieras av tre texter.
Slutligen anförs en historisk text som i sina delavsnitt illustrerar flera genrer, vilket är ett mycket
vanligt förhållande i lärobokstexter. Vår förhoppning är att dessa texter och analyser ska kunna
användas som utgångspunkter och förebilder när lärare och elever tar sig an sina egna
genreanknutna texter.
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Återgivande text
Terrorismen hotar fred och säkerhet
[---]
Under sommaren 2001 fick amerikansk underrättelsetjänst signaler om att en stor terroristaktion
var att vänta mot viktiga samhällsfunktioner i USA. Men hotet togs inte på allvar. Därför förstod
man inte vad som hände den 11 september förrän det var för sent. Fyra stora passagerarplan
kapades samtidigt. Kaparna tog över spakarna och styrde planen mot USA:s ekonomiska hjärta,
World Trade Center i New York, mot USA:s militära högkvarter Pentagon och mot USAs politiska
centrum i Washington. Det fjärde planet nådde aldrig fram. Flera tusen oskyldiga människor miste
livet i det värsta terrordåd världen hittills upplevt.
Ur: Grundbok PULS Samhällskunskap för grundskolans
senare del. Körner, Göran, Lagheim, Lars och Lagheim
Anna. (2002:195 -231), Stockholm: Natur och Kultur.

Syfte
Skildra ett (historiskt) skede
Organisation
Temporal uppbyggnad (kronologisk)
Språkliga kännetecken
Handlingsverb: hände, kapades, tog över, styrde, nådde fram, miste livet, händer, möter.
Förfluten tid (utom i två retoriska frågor i slutet av stycket). Specifika deltagare: en stor
terroristaktion, hotet, Fyra stora passagerarplan, Kaparna, World Trade Center, Det fjärde planet,
Flera tusen oskyldiga människor, det värsta terrordåd världen upplevt. Additiva bindeord: och,
temporala bindeord: inte förrän, efter.
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Narrativ/berättande text
Den svarta döden
Kanske skulle staden klara sig. Portarna i stadsmuren var stängda och ingen fick komma in. Runt
om staden härjade pesten, och alla var rädda för att sjukdomen skulle komma in. På murarna stod
beväpnade vakter och sköt med pilar den som vågade sig på att försöka tränga sig in.
Varje dag denna hemska höst 1350 gick Bengt med sin mor i kyrkan för att be till Gud om att få
slippa pesten. Kyrkan var fylld av människor, och bönerna och psalmerna tystnade aldrig. Men det
hjälpte inte. En kväll hörde Bengt ett vrål utanför på gatan. Mor slog upp fönsterluckorna. En man
rusade fram och tillbaka och ropade förtvivlat:
– Jag har fått bölder! Jag har fått bölder!
Alltså hade någon smittad ändå kommit in!
Ur: Vida Världen 1, åk 4 (1990:69f, 2:a uppl.)

Syfte
Ge information om en historisk företeelse
Illustrera företeelsen för att ge en upplevelse
Organisation
Temporal uppbyggnad (kronologisk)
Språkliga kännetecken
Handlingsverb: komma in, härjade, stod, sköt, tränga sig in, gick, tystnade, slog upp, rusade,
ropade, har fått, hade kommit in; Tanke- och känsloverb: vågade, få slippa, hjälpte; Relationella
verb: var; Sägesverb: be, ropade; Verb i förfluten tid dominerar.
Specifika deltagare: staden, portarna, stadsmuren, beväpnade vakter, Bengt, mor, kyrkan,
människor, en man, bölder, någon smittad etc.
Nominalfraser: utbyggda med bisatser: den som vågade sig på att försöka tränga sig in
Additivt bindeord: och; Logiska samband: men, alltså, ändå; Inledande satsuttryck (hjälper till
att strukturera berättelsen): Varje dag denna hemska höst 1350…, En kväll…,
Runt om staden…, På murarna…
Sättsadverbial: aldrig, fram och tillbaka, förtvivlat

22

Instruerande text
Hur fungerar en ångbåt?
• liten plåtburk
• värmeljus
• ett tomt tablettrör
med lock
• modellera
• plastbalja
• tändstickor

1. Häll vatten i plastbaljan.
2. Sätt ljusen i plåtburken.
3. Gör ett litet hål i locket till tablettröret.
4. Häll ungefär två centimeter vatten i
tablettröret.
5. Sätt locket på tablettröret
6. Fäst tablettröret med lite modellera
ovanpå plåtburken.
7. Tänd värmeljusen
8. Sätt båten i vattnet
9. Vänta några minuter och beskriv
vad som händer

Syfte
Att tala om hur man gör något. (Ge anvisningar till ett experiment.)
Organisation
Mål: Uttrycks som fråga i rubriken: Hur fungerar en ångbåt?
Material: Listas (i detta fall inte i användningsordning)
Metod: Olika steg anges kronologiskt för att nå målet.
Språkliga kännetecken
Handlingsverb i imperativ: häll, sätt gör, fäst, tänd.
Additiva och temporala bindeord saknas. Händelserna bygger på varandra. Detaljerad
information om hur: ungefär två centimeter vatten, med lite modellera, var: i plastbaljan, i
plåtburken, i locket till tablettröret, ovanpå plåtburken, i vattnet, när: några minuter.
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Beskrivande text
Diabetes
Diabetes är en ämnesomsättningssjukdom. Den drabbar såväl barn som vuxna och är i vissa fall
ärftlig. Sjukdomen beror på att insulin saknas helt eller delvis. Insulin är ett hormon som produceras
i bukspottskörteln och är livsnödvändigt. Insulinets uppgift är att reglera blodsockerhalten. Det
behövs för att bryta ner kolhydrater, fett och protein i kroppen. Barn och ungdomar som får diabetes
måste oftast injicera insulin, följa kostråd och motionera mycket. För de som får diabetes som äldre
räcker det ofta med att äta rätt och motionera mycket. Insulinkänning kan den få som injicerat
insulin och sedan ätit för lite i förhållande till insulinmängden. Blodsockerhalten blir för låg. Den
drabbade blir illamående, darrig, får hjärtklappning eller, i svåra fall, blir medvetslös.
Insulinkänning kan stoppas med ett glas mjölk, en smörgås eller en sockerbit och därefter en måltid
så snabbt som möjligt. Maten ska alltid bestämmas tillsammans med läkare eller dietist men allmänt
kan man säga att maten ska vara fettsnål, sockerfri och fiberrik. Det är med andra ord mat som vi
alla mår bra av att äta. Måltiderna bör vara små, relativt många och på bestämda tider.
Hem-och konsumentkunskap ÅK 8-9 ( 2001: 40) Interskol;Malmö

Syfte
Ge information om en ämnesomsättningssjukdom.
Organisation
Inledande generellt påstående: Diabetes är en ämnesomsättningssjukdom.
Fakta om olika aspekter av ämnet: Sjukdomen beror på att insulin saknas helt eller delvis.,
Insulin är ett hormon, Den drabbade blir illamående, darrig…
Språkliga kännetecken
Beskrivande textaktivitet: Relationella verb: är, beror på, får, blir, bör vara. Handlingsverb:
drabbar, produceras, reglera, injicera, motionera, ätit, stoppas.
Tidlöst presens. Generella deltagare: barn, vuxna, de, vi, de som får diabetes som äldre, den
drabbade, maten, läkare, dietist, måltiderna. Synlig tema-rema struktur: Diabetes är en
ämnesomsättningssjukdom. ÆDen…, därefter en måltid så snabbt som möjligt. Æ Maten…
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Redogörande text
Apartheid adjö
Från Europa kom de till Sydafrika, holländska boer (bönder) på 1600-talet och engelsmän på 1800talet. Båda folken sökte sig norrut i jakt på guld och diamanter. Och båda kämpade de mot den
ursprungliga befolkningen. Under det brutala boerkriget för hundra år sedan besegrade engelsmännen boerna.
Ändå tog holländarnas ättlingar senare alltmer av den politiska makten, särskilt från 1948. De
genomdrev apartheid (rasåtskillnad) genom en rad nya lagar. Vita och färgade skulle bo i olika
områden och gå i olika skolor. Giftermål mellan färgade och vita förbjöds. 12-13 miljoner av den
färgade befolkningen förvisades till så kallade hemländer (avgränsade områden inom unionen) eller
så tvingades de att bo i jättelika kåkstäder utanför storstäderna. De färgade nekades tillträde till
restauranger och biografer. De fick arbeta i gruvor och industrier för löner som var en femtedel av
de vitas. I Sydafrikas parlament satt bara vita. Till och med parksoffor bar skylten "Endast för vita".
Demonstrationer mot orättvisorna slogs ner med brutalt våld. Detta blev särskilt tydligt under 1960talet och snart började afrikanerna sluta sig samman i African Nationalist Congress (ANC) och göra
väpnat motstånd.
Under 1980-talet införde allt fler länder sanktioner mot Sydafrika, främst handelshinder och förbud
mot att investera pengar i landet. Sydafrika stängdes ute från internationell idrott, till exempel
olympiaderna.
Till slut tvingades den vita regeringen att ge upp apartheid. I det första demokratiska valet 1994
röstade hela befolkningen. ANC segrade och dess ledare Nelson Mandela - som suttit fängslad i 28
år - valdes till president. Utvecklingen mot större rättvisa kunde inledas.
Men alltjämt är stora delar av landets drygt 40 miljoner invånare fattiga. Större delen av
tillgångarna och den ekonomiska makten finns fortfarande hos landets vita befolkning.
Ur: Grundbok PULS Samhällskunskap för grundskolans senare del.
Körner, Göran, Lagheim, Lars och Lagheim Anna. (2002:195 -231),
Stockholm: Natur och Kultur.
Syfte
Skildra och klargöra ett historiskt skeende.
Organisation
Kronologiskt uppbyggd från 1600-talet till nutid.
Språkliga kännetecken
Nominalfraser istället för verb: i jakt på guld och diamanter, rasåtskillnad, Giftermål mellan
färgade och vita, Demonstrationer mot orättvisorna, brutalt våld, beväpnat motstånd, avgränsade
områden inom unionen, sanktioner mot Sydafrika, handelshinder och förbud, Utvecklingen mot
större rättvisa. Verb i förfluten tid. Passiv konstruktion: förbjöds, tvingades, nekades, slogs ner,
stängdes ute, suttit fängslad, valdes, inledas. Orsaksamband är implicita: Under 1980-talet
införde allt fler länder sanktioner mot Sydafrika…. Till slut tvingades den vita regeringen att ge
upp apartheid. Orsaksamband uttrycks med verb: Demonstrationer mot orättvisorna slogs ner
med brutalt våld. Andra uttryck för orsakssamband förekommer: ändå, genom.
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Förklarande text
Terrorism i Guds namn
På många håll i tredje världen, i arabvärlden till exempel, finns grupper som vill visa hur
västvärlden dominerar. De anser att väst suger ut andra länder, precis som under 1800-talet, och att
västerländsk livsstil, dess musik och litteratur, förför och förstör för alla andra kulturer. Man anser
också att västländernas industrier vill sälja sina varor i hela världen, men att de inte vill hjälpa de
fattiga länderna genom att köpa deras varor.
I Mellersta Östern möts öst och väst. I Israel plågas befolkningen av de ändlösa konflikterna där
fundamentalistiska israeliska judar trakasserar palestinierna, begränsar deras rörelsefrihet, förstör
bostäder och grödor. Och unga palestinier spränger sig själva för att skrämma, skada och döda så
många israeler som möjligt. Fundamentalister på båda sidor anser sig ha rätt att använda våld.
Ur: Grundbok PULS Samhällskunskap för grundskolans senare del.
Körner, Göran, Lagheim, Lars och Lagheim Anna. (2002:195 -231),
Stockholm: Natur och Kultur.

Syfte
Klargöra och tolka ett fenomen
Organisation
Uppräkning av orsaker till terrorism i globalt perspektiv
Språkliga kännetecken
Logisk ej kronologisk uppbyggnad. Implicita orsakssamband som inte uttrycks genom bindeord
eller verb. Utbyggda nominalfraser: grupper som vill visa hur västvärlden dominerar, .
västerländsk livsstil, dess musik och litteratur, alla andra kulturer, västländernas industrier, hela
världen, de ändlösa konflikterna där fundamentalistiska israeliska judar trakasserar palestinierna,
begränsar deras rörelsefrihet, förstör bostäder och grödor, fundamentalister på båda sidor.
Varierade fundament: På många håll i tredje världen, i arabvärlden till exempel, De, Man, I
Mellersta Östern; I Israel, Fundamentalister på båda sidor. Komplexa satser: De anser att väst
suger ut andra länder, precis som under 1800-talet, och att västerländsk livsstil, dess musik och
litteratur, förför och förstör för alla andra kulturer. Man anser också att västländernas industrier
vill sälja sina varor i hela världen, men att de inte vill hjälpa de fattiga länderna genom att köpa
deras varor.
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Argumenterande text 1 (Insändare)
Mänsklig rättighet att få se fotboll
Fotbolls-VM. Att kunna se fotbolls-VM på tv är en mänsklig rättighet!
Jag älskar fotboll! I sommar kommer därför en verklig högtidsstund för mig och alla
fotbollsentusiaster när VM spelas i Tyskland. Vårt mest folkkära landslag deltar. Att kunna följa
spänningen och skönheten i matcherna är en lustupplevelse av stora mått. En del av välfärden.
Tyvärr kunde bara halva svenska folket följa VM-kvalet då matcherna visades i TV3. Vi betalar alla
tv-licens och i det ligger att vissa program ska alla tv-ägare kunna se. Inte minst ekonomiskt utsatta
grupper som pensionärer, sjuka, studenter och arbetslösa. Låt inte bara marknadstänkandet få råda,
att kunna se fotbolls-VM på tv är en del av den generella välfärden för alla.
Jag hoppas därför att ansvariga och statsrådet Leif Pagrotsky kan komma med lugnande besked
så att vi, hela svenska folket, kan heja fram Sverige till guldet. Vilken lycka!
B.J.

Genre
Argumenterande text
Syfte
Uttrycka en personlig åsikt och övertyga andra (subjektiv)
Organisation
Tes, dvs. redogörelse av åsikt (i rubriken och stycke 1)
Argument och stödjande exempel (stycke 2)
Slutsats (stycke 3)
Logiska samband
därför
Övriga språkliga kännetecken
Modala uttryck: att kunna följa
Abstrakta nominalfraser: en mänsklig rättighet; en verklig högtidsstund; (spänningen och
skönheten i matcherna); en lustupplevelse av stora mått; välfärden; ekonomiskt utsatta grupper som
pensionärer, sjuka, studenter och arbetslösa; marknadstänkandet; den generella välfärden för alla;
ansvariga; lugnande besked; lycka
Komplexa strukturer: infinitivfras: att kunna se fotbolls-VM på tv (2ggr); att kunna följa
spänningen och skönheten i matcherna; övrigt: i det ligger att vissa program ska alla tv-ägare
kunna se; inte minst; låt inte … få råda; komplexa satsstrukturer: att vissa program ska alla tvägare kunna se; att ansvariga och statsrådet Leif Pagrotsky kan komma med lugnande besked så att
vi, hela svenska folket, kan heja fram Sverige till guldet; passiv form: matcherna visades i TV3
Hög lexikal täthet
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Argumenterande text 2
Barnombudsmannen: Debattartikel 2002-12-10, införd i tidningen Mjölkspegeln
(Utskrivet från www.bo.se)

Bättre matkultur i skolan
När jag för två och ett halvt år sedan var mammaledig för att ta hand om familjens yngste son fick
jag ofta oväntat besök mitt på dagen. Det var äldste sonen och en av hans kompisar som kom hem
på lunchrasten. Var och varannan dag kom de förbi, tittade in, sniffade runt och kollade om jag hade
något på gång i matväg.
Till slut blev det väldigt klart för mig att sonen och hans klasskompisar sällan eller aldrig åt
lunch i skolan. När det då och då var något gott att äta till lunch, fick de inte ta om och äta sig
mätta. När jag i min roll som ny Barnombudsman våren 2001 reste runt och träffade barn och
ungdomar insåg jag att sonens syn på skollunchen inte var ett undantag.
Jag får fortfarande samma intryck när jag besöker skolor. Skollunchen är ett ständigt
återkommande diskussionsämne. Skollunchen är alltför ofta ett stressmoment i skolan. Lunchrasten
är för kort, det är kö i matsalen, maten är kall, den goda maten tar slut för fort och det är bullrigt och
allmänt stökigt. En vuxen skulle ofta inte välja att äta i den miljö som vi låter våra barn och
ungdomar vistas i under sin skoltid. Vi vill ha lugn och ro och möjlighet att njuta av maten. Vi
måste låta barn och ungdomar få samma möjlighet.
Det är inte ovanligt med scheman där skollunchen serveras redan strax efter klockan 10. I
andra fall får eleverna vänta till 12.30 för att få sin lunch. Vi får höra från eleverna som äter sist på
schemat att maten då kan vara slut (!) och då kanske byts ut mot fil och en smörgås. Det borde
naturligtvis inte få inträffa. Det är inte konstigt att många elever väljer bort lunchen i skolan. De tar
hellre en korv, hamburgare eller "äter sig mätta" på godis och chips. Medan skolmaten inte står
särskilt högt på listan ägnar vi vuxna oss åt att titta på kocktävlingar, matlagningsprogram i tv och
bläddrar vi i floden av kokböcker som kommer ut varje år. Vuxenvärldens stora intresse för
matkultur har inte trängt in i skolans värld så mycket som man skulle kunna önska.
Skolmåltiderna ses ibland mer som ett nödvändigt ont än som en viktig faktor för att barnen
ska kunna lära sig något i skolan. Det är också en viktig stund för de barn som kanske bara får ett
lagat mål mat om dagen, skollunchen. Skolluncherna och miljön i matsalen kan skapa en bra
stämning som sprider sig i skolan. Måltiden kan vara en stund när man får tid för prat och för att
lära känna nya kompisar. Vi vuxna måste visa våra barn och ungdomar respekt och kunna ge dem
en skolmatsmiljö som inte stressar dem.
På många håll arbetar skolor med att förbättra miljön och maten. Men besparingar under 90talet har även drabbat det som är förutsättningen för att kunna lära sig någonting - maten! Stressen
påverkar våra barn och ungdomar och det är då extra viktigt att vi vuxna blir förebilder. Vi vet att
problem med ätstörningar ökar och en dålig skolmatsmiljö hjälper absolut inte de elever som har
ätstörningar. Det bästa och enklaste sättet att skapa bra skolluncher är att lyssna på vad eleverna
själva har för idéer. Det är de som är konsumenterna. Vi vuxna måste lyssna och ta ansvar för att
genomföra de förslag som går att förverkliga. Vi måste värna om skollunchen och anstränga oss för
att förbättra den.
Det finns många bra exempel på att man med fantasi och professionalitet kan göra
skolluncherna både roligare och godare utan att det behöver kosta mer pengar. Halvfabrikat som
ofta används i storkök är ofta mycket dyrare än att arbeta med råvaror från grunden. Fiskpanetter är
dyrare än färsk fisk.
Lena Nyberg, Barnombudsman

28

Syfte
Uttrycka en personlig åsikt och övertyga andra (subjektiv)
Organisation
Tes, dvs. redogörelse av åsikt (i rubriken)
Återgivande av personlig erfarenhet tjänar som stödjande exempel (stycke 1 och 2)
Förklaring och tolkning (stycke 3 och 4)
Fördjupning av tesen (slutet av stycke 4)
Argument (stycke 5)
Redogörelse av konsekvenser om tesen inte efterlevs (stycke 6)
Ytterligare fördjupning av tesen: viktigt att vi vuxna blir förebilder (insprängt i stycke 6)
Slutsats: Vi måste värna om skollunchen och anstränga oss för att förbättra den. (stycke 6)
Presentation av ny tes (om hur det som huvudtesen uttrycker kan genomföras)
Logiska samband
Verb: skapa (stycke 5); påverkar; hjälper (stycke 6)
Konnektor: för att (stycke 4 och 6)
Övriga språkliga kännetecken
Modala uttryck: skulle ofta inte välja att äta (stycke 3); så mycket som man skulle kunna önska;
borde naturligtvis inte få inträffa (stycke 4); ska kunna lära sig; kan skapa; kan vara; måste visa;
[måste] kunna ge (stycke 5); kunna lära sig; måste lyssna; måste värna (stycke 6); kan göra;
behöver kosta (stycke 7)
Abstrakta nominalfraser: ett ständigt återkommande diskussionsämne; ett stressmoment i skolan;
möjlighet att njuta av maten (stycke 3); vuxenvärldens stora intresse för matkultur (stycke 4);
skolmåltiderna; ett nödvändigt ont; en viktig faktor för att barnen ska lära sig något i skolan; en
skolmatsmiljö (stycke 5); besparingar under 90-talet; problem med ätstörningar (stycke 6);
professionalitet; halvfabrikat (stycke 7)
Komplexa strukturer: komplexa satsstrukturer: i den miljö som vi låter våra barn och
ungdomar vistas i under sin skoltid (stycke 3); att man med fantasi och professionalitet kan göra
skolluncherna både roligare och godare utan att det behöver kosta mer pengar (stycke 7); tunga
nominala led: en viktig stund för de barn som kanske bara får ett lagat mål mat om dagen,
skollunchen; långa fundament: När jag för två och ett halvt år sedan var mammaledig för att ta
hand om familjens yngste son…; När det då och då var något gott att äta till lunch…; När jag i min
roll som ny Barnombudsman våren 2001…; Medan skolmaten inte står särskilt högt på listan…;
passiv form: skollunchen serveras (stycke 4); som ofta används (stycke7)
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Argumenterande text 3
Barnombudsmannen: Debattartikel 2004-11-01 införd i Skånska Dagbladet
(Utskrivet från www.bo.se)
Stärk elevens rättigheter
Respekt och trygghet är en nödvändig förutsättning för lärande. Alla elever ska ha rätt att känna sig
trygga för att kunna fokusera på sin utbildning, istället för att behöva mötas av olika former av
kränkande behandling.
Elever vittnar om att de känner sig diskriminerade, trakasserade och kränkta. Skolverket tog
ifjol emot 240 anmälningar från elever som ansett sig blivit utsatta för kränkande behandling. Hur
många som aldrig anmäler diskriminering vet vi inte. Varje gång en elev blir kränkt i skolan är ett
misslyckande.
För att fler elever ska må bra i skolan behöver det ske förändringar på många håll.
I skolan ska elever inte bara skaffa sig kunskaper för vidare studier och utvecklande arbetsliv.
Den ska också bidra med praktiska kunskaper och erfarenheter av demokrati och mänskliga
rättigheter. Det framgår i såväl skollag, läroplaner, arbetsmiljölagen samt följer också av FN:s
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).
En förutsättning för trygga och väl fungerande skolmiljöer är att det finns lagar till skydd för
eleverna. Vi anser att arbetsmiljölagstiftningen bör omfatta hela utbildningsväsendet, inklusive
förskolor och fritidshem. EU kräver redan lagstiftning mot etnisk diskriminering som omfattar all
utbildning och en sådan är ett effektivt redskap i arbetet att förebygga och motverka diskriminering.
Ett viktigt steg mot ökat elevskydd togs i våras genom utredaren Bertil Bengtssons lagförslag
om förbud mot diskriminering inom all utbildning upp till och med gymnasieskolan.
Utgångspunkten för förslaget är att lagskyddet ska omfatta diskriminering på grund av
könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning samt
funktionshinder.
Det är ett välkommet steg för att öka elevers skydd i lagstiftningen och ge utsatta elever rätt
till upprättelse i form av exempelvis skadestånd.
Den kanske viktigaste faktorn för att framgångsrikt kunna motverka kränkningar är att
ledning, personal och elever har kunskap om hur diskriminering och kränkningar upptäcks, hanteras
och förebyggs. Det är också viktigt att arbetet mot diskriminering och kränkningar påbörjas redan i
förskolan, att personalen delar en helhetssyn på barn och barns utveckling samt att insatser
systematiseras och drar åt samma håll. Det viktigaste är att arbetet också görs förebyggande,
främjande och långsiktigt.
Om kränkningar och diskriminering ändå förekommer krävs snabba och tydliga insatser och
att alla berörda vet vem som ska göra vad. Det enda säkra sättet att uppnå den beredskapen är att
utarbeta genomtänkta och väl förankrade handlingsplaner i samverkan med alla berörda parter, som
årligen utvärderas och uppdateras.
Ytterst är det kommunerna och de politiskt tillsatta fullmäktigeledamöterna som bär ansvaret
för hur skolan svarar mot sitt samhällsuppdrag. Dessa – eller, när det kommer till de fristående
skolorna, ledningen – måste se till att det bedrivs ett planmässigt och målinriktat förebyggande
arbetsmiljöarbete. Arbetet måste genomsyras av övergripande strategier för att få bukt med
diskriminering och mobbning. Samtliga nivåer inom kommunens skolväsende/ den fristående
skolan måste involveras – såväl politiker och tjänstemän som rektorer, pedagoger, elever och
föräldrar. Därutöver behöver elevskyddsombudens delaktighet i arbetsmiljöarbetet stärkas.
Det är dags att med gemensamma krafter få till stånd en god arbetsmiljö så att varje elev
känner delaktighet och inflytande och är trygg i att hon eller han inte riskerar att kränkas eller
diskrimineras i skolan. Alla barn måste få utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar.
Det är inte för mycket begärt. Tvärtom – det är en mänsklig rättighet.
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Syfte
Uttrycka en åsikt och övertyga andra
Organisation
Tes, dvs. redogörelse av åsikt (i rubriken)
Argument (stycke 1)
Stödjande exempel (stycke 2)
Argument (stycke 3 och 4)
Fördjupning av tesen: arbetsmiljölagstiftningen bör omfatta hela utbildningsväsendet (stycke 5)
Argument (stycke 5)
Fördjupning av argumentet i stycke 5 (stycke 6)
Ytterligare fördjupning av tesen: ge utsatta elever rätt till upprättelse i form av exempelvis
skadestånd (stycke 7)
Ytterligare fördjupning av tesen: viktigt att arbetet mot diskriminering och kränkningar påbörjas
redan i förskolan (stycke 8)
Ytterligare fördjupning av tesen: krävs snabba och tydliga insatser (stycke 9)
Ytterligare fördjupning av tesen: samtliga nivåer inom kommunens skolväsende/den fristående
skolan måste involveras (stycke 10)
Slutsats: (stycke 11)
Coda (subjektiv; stycke 12)
Logiska samband
Verb: uppnå (stycke 9)
Konnektor: så att (stycke 11)
Adverb: den kanske viktigaste faktorn … är också viktigt (stycke 8)
Övriga språkliga kännetecken
Modala uttryck: ska ha rätt; behöva mötas (stycke 1); ska inte bara skaffa sig, ska också bidra
med (stycke 4); bör omfatta (stycke 5); ska omfatta (stycke 6); kunna motverka (stycke 7); ska göra
(stycke 9); måste se till, måste involveras, behöver…stärkas (stycke 10); måste få utvecklas (stycke
11)
Abstrakta nominalfraser: respekt och trygghet; olika former av kränkande behandling (stycke 1);
utvecklande arbetsliv; erfarenheter av demokrati och mänskliga rättigheter (stycke 4); en
förutsättning; arbetsmiljölagstiftningen; hela utbildningsväsendet; ett effektivt redskap i arbetet att
förebygga och motverka diskriminering (stycke 5); utgångspunkten för förslaget (stycke 6);
upprättelse (stycke 7); den kanske viktigaste faktorn för att framgångsrikt kunna motverka
kränkningar (stycke 8)
Komplexa strukturer: infinitivfraser: för att kunna fokusera på sin utbildning, istället för att
behöva mötas av olika former av kränkande behandling (stycke 1); För att fler elever ska må bra i
skolan (stycke 3); för att öka elevers skydd i lagstiftningen och ge utsatta elever rätt till upprättelse
i form av exempelvis skadestånd (stycke 7); för att framgångsrikt kunna motverka kränkningar
(stycke 8); för att få bukt med diskriminering och mobbning (stycke 10); verbkedjor: behöva
mötas (stycke 1); ansett sig blivit utsatta för (stycke 2); måste få utvecklas (stycke 11); komplexa
satsstrukturer: ha rätt att känna sig trygga för att kunna fokusera på sin utbildning, istället för att
behöva mötas av olika former av kränkande behandling (stycke 1); Det är också viktigt att arbetet
mot diskriminering och kränkningar påbörjas redan i förskolan, att personalen delar en helhetssyn
på barn och barns utveckling samt att insatser systematiseras och drar åt samma håll (stycke 8);
Det enda säkra sättet att uppnå den beredskapen är att utarbeta genomtänkta och väl förankrade
handlingsplaner i samverkan med alla berörda parter, som årligen utvärderas och uppdateras
(stycke 9); Det är dags att med gemensamma krafter få till stånd en god arbetsmiljö så att varje
elev känner delaktighet och inflytande och är trygg i att hon eller han inte riskerar att kränkas eller
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diskrimineras i skolan (stycke 11); tunga nominala led: kunskaper för vidare studier och
utvecklande arbetsliv (stycke 4); en förutsättning för trygga och väl fungerande skolmiljöer; hela
utbildningsväsendet, inklusive förskolor och fritidshem; ett effektivt redskap i arbetet att förebygga
och motverka diskriminering (stycke 5); ett viktigt steg mot ökat elevskydd; utredaren Bertil
Bengtssons lagförslag om förbud mot diskriminering inom all utbildning upp till och med
gymnasieskolan; diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning samt funktionshinder (stycke 6); rätt till upprättelse i form
av exempelvis skadestånd (stycke 7); den kanske viktigaste faktorn för att framgångsrikt kunna
motverka kränkningar (stycke 8); långa fundament: en förutsättning för trygga och väl fungerande
skolmiljöer (stycke 5); ett viktigt steg mot ökat elevskydd; (stycke 6); den kanske viktigaste faktorn
för att framgångsrikt kunna motverka kränkningar (stycke 8); om kränkningar och diskriminering
ändå förekommer (stycke 9); passiv form: mötas (stycke 1); blir kränkt (stycke 2); togs (stycke 6);
påbörjas; görs (stycke 8); krävs; utvärderas och uppdateras (stycke 9); bedrivs; genomsyras av;
involveras; stärkas (stycke 10); kränkas; diskrimineras; utvecklas (stycke 11)
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Flera genrer/textaktiviteter i samma text
Följande text har tagits med som ett exempel på en icke-typisk historietext för att illustrera att texter
sällan är renodlade exempel på en specifik textaktivitet. Nedanstående text om terrorismen består av
flera olika textaktiviteter, dock ej av den redogörande som oftast utmärker historietexter.

Historietext (nutidshistoria)
1.
Terrorismen hotar fred och säkerhet
När journalisten öppnar dörren till sin bil exploderar bomben. Bilen totalförstörs och journalisten
och hans lille son skadas.
Telefonen ringer på polisstationen. En anonym röst berättar att någon håller på att bryta sig in i
en bil. En polispatrull skickas till platsen, och poliserna går fram till den enda bil som står parkerad
där. Då smäller det. En av poliserna skadas svårt, hans syn går inte att rädda.
Fackföreningsmannen öppnar porten till sitt hus och går in i farstun.
Utanför porten står tre män och väntar. De slinker in samtidigt och hinner ifatt mannen innan han
går in i sin lägenhet. Plötsligt visar det sig att en av de tre har en pistol i handen. Ett skott går av och
fackföreningsmannen faller. Han dör i sin egen farstu.
2.
Så försöker extremister skrämma oss. De visar att de har makt och möjlighet att ge sig på den som
avslöjar och stoppar dem. Så ser terrorismen ut i Sverige i dag. Hotet kommer från nazister och
kriminella mc-gäng. Journalister, poliser, åklagare och domare samt de som kämpar för mänskliga
rättigheter i olika demokratiska organisationer kan råka mycket illa ut.

3.
Terrorism i Guds namn
På många håll i tredje världen, i arabvärlden till exempel, finns grupper som vill visa hur
västvärlden dominerar. De anser att väst suger ut andra länder, precis som under 1800-talet, och att
västerländsk livsstil, dess musik och litteratur, förför och förstör för alla andra kulturer. Man anser
också att västländernas industrier vill sälja sina varor i hela världen, men att de inte vill hjälpa de
fattiga länderna genom att köpa deras varor.
I Mellersta Östern möts öst och väst. I Israel plågas befolkningen av de ändlösa konflikterna där
fundamentalistiska israeliska judar trakasserar palestinierna, begränsar deras rörelsefrihet, förstör
bostäder och grödor. Och unga palestinier spränger sig själva för att skrämma, skada och döda så
många israeler som möjligt. Fundamentalister på båda sidor anser sig ha rätt att använda våld.
4.
Under sommaren 2001 fick amerikansk underrättelsetjänst signaler om att en stor
terroristaktion var att vänta mot viktiga samhällsfunktioner i USA. Men hotet togs inte på allvar.
Därför förstod man inte vad som hände den 11 september förrän det var för sent. Fyra stora passagerarplan kapades samtidigt. Kaparna tog över spakarna och styrde planen mot USA:s ekonomiska
hjärta, World Trade Center i New York, mot USA:s militära högkvarter Pentagon och mot USAs
politiska centrum i Washington. Det fjärde planet nådde aldrig fram. Flera tusen oskyldiga
människor miste livet i det värsta terrordåd världen hittills upplevt. Efter dessa händelser spred sig
skräcken för USA:s hämnd och för fortsatt terrorism över världen. Vad händer härnäst? Vilken
terror möter vi i framtiden?
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5.
Terrorismens metoder är kända överallt. Det tycks inte spela någon roll vem som drabbas, skadas
eller dör. Terrorister ser nästan alla människor som "dom andra". Deras inställning är att "de som
inte gillar oss är emot oss, och dom kan lika gärna dö". Det är den allra värsta formen av "vi och
dom".
Ur: Grundbok PULS Samhällskunskap för grundskolans senare del.
Körner, Göran, Lagheim, Lars och Lagheim Anna. (2002:195 -231),
Stockholm: Natur och Kultur.

Syfte
Redogöra för ett nutidshistoriskt skeende och aktuellt fenomen
Organisation
1. Återgivande textaktivitet: konkreta exempel på terroristiska metoder i närsamhället
2. Beskrivande textaktivitet: generalisering av exemplen
3. Förklarande textaktivitet: redovisning av orsaker till terrorism i globalt perspektiv
4. Återgivande textaktivitet: specifikt exempel på terroristdåd med global verkan
5. Förklarande textaktivitet: generell redogörelse för terrorismens innersta väsen
Språkliga kännetecken
1. Återgivande textaktivitet: Handlingsverb: öppnar, exploderar, totalförstörs, skadas, ringer,
skickas, går fram, räddas, slinker in, dör etc. ”Historiskt” presens istället för förfluten tid.
Specifika deltagare: journalisten, bomben, bilen, hans lille son, en anonym röst, en
polispatrull, en av poliserna, fackföreningsmannen, tre män etc. Additiva bindeord: och,
temporala bindeord: när, då, innan
2. Beskrivande textaktivitet: Relationella verb: ser ut, kommer från. Handlingsverb:
skrämma, avslöjar, stoppar, råka mycket illa ut. Verb i presens som inte uttrycker tid.
Generella deltagare: extremister, nazister, kriminella mc-gäng, journalister, poliser,
åklagare, domare, de som kämpar för mänskliga rättigheter i olika demokratiska
organisationer.
3. Förklarande textaktivitet: Logisk ej kronologisk uppbyggnad. Implicita orsakssamband
som inte uttrycks genom bindeord eller verb. Utbyggda nominalfraser: grupper som vill
visa hur västvärlden dominerar, . västerländsk livsstil, dess musik och litteratur, alla andra
kulturer, västländernas industrier, hela världen, de ändlösa konflikterna där
fundamentalistiska israeliska judar trakasserar palestinierna, begränsar deras rörelsefrihet,
förstör bostäder och grödor, fundamentalister på båda sidor. Varierade fundament: På
många håll i tredje världen, i arabvärlden till exempel, De, Man, I Mellersta Östern; I
Israel, Fundamentalister på båda sidor. Komplexa satser: De anser att väst suger ut andra
länder, precis som under 1800-talet, och att västerländsk livsstil, dess musik och litteratur,
förför och förstör för alla andra kulturer. Man anser också att västländernas industrier vill
sälja sina varor i hela världen, men att de inte vill hjälpa de fattiga länderna genom att
köpa deras varor.
4. Återgivande textaktivitet: Handlingsverb: hände, kapades, tog över, styrde, nådde fram,
miste livet, händer, möter. Förfluten tid (utom i två retoriska frågor i slutet av stycket).
Specifika deltagare: en stor terroristaktion, hotet, Fyra stora passagerarplan, Kaparna,
World Trade Center, Det fjärde planet, Flera tusen oskyldiga människor, det värsta
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terrordåd världen upplevt. Additiva bindeord: och, temporala bindeord: inte förrän,
efter.
5. Förklarande textaktivitet: Logisk ej kronologisk uppbyggnad. Implicita orsakssamband
som inte uttrycks genom bindeord eller verb. Utbyggda nominalfraser: Terrorismens
metoder, Deras inställning, den allra värsta formen av "vi och dom". Varierade
fundament: Terrorismens metoder, Det tycks…, Terrorister…, Det är…Komplexa satser:
Deras inställning är att "de som inte gillar oss är emot oss, och dom kan lika gärna dö"
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3. Exempel på arbete med genrer
Inledning
I detta kapitel följer redovisningar av ett urval av de arbeten som utförts under projektet i
Sätraskolan, Hagsätraskolan, Vinstagårdsskolan, Bergholmsskolan, Hässelby gymnasium och Norra
Reals gymnasium.
Arbetena har utförts mitt i lärarnas vardag och anknyter till de ämnesområden som ingått i varje
lärarlags läsårsplanering. Med utgångspunkt från ämnesstoffet har lärare och handledare diskuterat
och planerat hur en språk- och ämnesintegrering kan utformas så att elevernas innehållsförståelse
och förmåga att producera egna texter bäst ska kunna utvecklas. Viktiga kunskapskällor och
referenspunkter har särskilt Mariana Sellgrens (2005) och Eija Kuyumcus (2004) texter varit.
De lärare som deltagit i projektet har gjort det av eget val och har tillsammans med handledaren
kommit överens om en eftermiddag varje eller varannan vecka för möte på respektive skola under
en eller två timmar. Vid dessa möten har inga färdiga koncept och lösningar presenterats utan lärare
och handledare har tillsammans diskuterat språk- och ämnesintegrerade aktiviteter för den
planerade eller pågående verksamheten. Detta tillvägagångssätt har haft både för- och nackdelar.
Genrepedagogiken som varit kärnan i projektet är relevant för alla arbetsområden, men det har inte
alltid varit uppenbart hur den kan appliceras på ett aktuellt ämnesområde. Lärarnas och
handledarnas roller har inte heller varit uppgjorda och klara från början. Handledarnas försök att
”smyga in” i lärargruppernas vardag, har sannolikt ibland uppfattats som otydligt och vagt och en
lärare uttryckte också att han tyckte att det hade varit tydligare och bättre om en utarbetad modell
presenterats rakt upp och ned för lärarna att ta till sig eller förkasta. Projektets ansats har dock varit
av aktionsforskningskaraktär där båda parter bidrar med sin expertis och inget färdigt program läggs
på utifrån. Vår uppfattning är också att lärarrollen är eklektikerns och att sammanhanget (elever,
skolår, ämne, område etc.) måste få styra hur uppläggningen av ett arbetsområde bäst kan göras.
Därför har vi tillsammans haft en ständigt pågående process. De arbeten som implementerats ute i
skolorna och de redovisningar som presenteras här tycker vi visar att dialogen har fungerat och burit
frukt genom att ett språk- och ämnesintegrerat genretänkande har nått ett stort antal elever.

36

3.1 Sätraskolan skolår 6
Carin Rosander

Deltagande lärare
Lena Moreno, svenska och samhällsorienterande ämnen,
Fredrik Lindwall, matematik och naturorienterande ämnen
Åsa Eriksson, svenska, svenska som andraspråk och engelska (tjl vt 2006)

Inledning
På Sätraskolan var det tre lärare som deltog i projektet ”Ämne och språk”. Tillsammans utgjorde de
ett arbetslag som undervisade 56 elever i årskurs 6. Eleverna var indelade i två klasser där Lena var
mentor för en klass och Åsa och Fredrik var mentorer för den andra klassen. Fredrik undervisade
eleverna i matematik och NO, Lena i SO och svenska och Åsa undervisade i engelska, svenska och
svenska som andraspråk. Lärarna arbetade temainriktat och ämnesövergripande och hade
gemensam planering varje vecka. Varje termins undervisning var uppbyggd kring ett större tema.
Hösten 2005 arbetade de med temat Afrika och våren 2006 var temat Stormaktstiden. Lärarna satte
upp mål för temat, mål som omfattade flera olika ämnen och som delades ut till eleverna då temat
startade (bilaga 1).
Under projekttiden, som sträckte sig över läsåret 2005-2006, deltog jag i gruppens
planeringsmöten, ungefär var tredje vecka. Min uppgift var då att handleda lärarna i arbetet med
eleverna med fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Under året har
lärarna läst böcker och artiklar av bl.a Pauline Gibbons (2002), Eija Kuyumcu (2004) och Mariana
Sellgren (2005) och tillsammans har vi diskuterat hur de beskrivna modellerna skulle kunna
användas i lärarnas egen undervisning. Vi har haft många intressanta diskussioner kring bl.a. vilka
slags texter som eleverna möter i skolan, hur de är uppbyggda och vilka texter eleverna själva får
möjlighet att producera inom de olika ämnena. Framför allt har vi diskuterat vilka svårigheter
eleverna kan ha med att tillgodogöra sig innehållet i lärobokstexter och hur pedagogerna kan stötta
eleverna i detta arbete. Jag har också deltagit i verksamheten vid några tillfällen. Detta för att få en
bild av eleverna och för att kunna följa arbetet i klassrummet.
Jag har här valt att redovisa tre arbetssätt som vi alla tyckte fungerade bra. Det första exemplet
är från arbetet med genrer, där lärarna arbetade för att göra eleverna uppmärksamma på hur olika
beskrivande faktatexter är uppbyggda och de andra exemplen är från lektioner där eleverna arbetade
med ord och begreppsförståelse. Arbetet genomfördes både under lektioner i svenska, svenska som
andraspråk, SO och NO och alla elever deltog i arbetet, både de med svenska som modersmål och
de med svenska som andraspråk.
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Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning – ett exempel
Höstens tema var som tidigare nämnts Afrika och i det arbetet ingick att eleverna skulle läsa många
olika faktatexter. Eftersom lärarna var mycket medvetna om att många av eleverna hade svårigheter
att tillägna sig innehållet i just faktatexter valde vi att börja arbeta med den typen av texter och då
med en arbetsmodell som gav eleverna möjlighet att under lärarens ledning få syn på hur olika
genrer är uppbyggda. I arbetet med faktatexterna utgick vi från den modell av den genrebaserade
undervisningsmodellen som beskrivs i Kuyumcu (2004). Arbetssättet presenteras där som
”Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning” och delas in i fyra olika faser:
1.
2.
3.
4.

skapa textförebilder
skapa en gemensam klasstext
skapa en text på egen hand
bygga upp kunskap om fältet

Arbetet med varje fas såsom lärarna och eleverna arbetade med den beskrivs mer detaljerat här
nedan. (För en mer utförlig beskrivning av själva genremodellen se: t.ex. Gibbons, 2006; Kuyumcu,
2004 och Sellgren, 2005.)
Fas 1
Att skapa textförebilder
Till förberedelserna innan arbetet tillsammans med eleverna hörde att försöka hitta en lämplig
faktatext om djur. Först och främst skulle texten handla om något djur som kunde knytas an till det
arbetsområde som eleverna arbetade med. Sedan skulle det vara en text som var tydligt upplagd
enligt det sätt som Kuyumcu beskriver i sin artikel, d.v.s. en faktatext som börjar med en allmän
introduktion och sedan beskriver djuret mer i detalj. Helst skulle det finnas med uppgifter om
djurets utbredning, längd, vikt, färg, levnadsmiljö och jakt- och matvanor. Det var också viktigt att
texten innehöll många av de språkliga drag som är typiska för en beskrivande faktatext såsom att
texten är skriven i presens och innehåller många existentiella verb: är, finns och har men också verb
som beskriver aktiviteter såsom äter och jagar. Vidare skulle nominalfraserna vara utbyggda och
det skulle också finnas ett flertal platsangivelser i texten. Detta för att eleverna skulle få en tydlig
struktur att sedan kunna följa. Det var svårt att hitta en text som innehöll allt som vi letade efter men
till slut bestämde lärarna sig för att använda en text som handlar om apor ur en uppslagsbok för
barn.
Texten om aporna
Aporna är de intelligentaste djuren i världen. De har stora hjärnor, långa armar, fingrar och tår och deras
kroppar är täckta med päls. De liknar mycket människan i kroppsform och intelligens och de är ju också
nära släkt med oss. Människoapor är gorilla, schimpans och Gibbon. Bland de mindre aporna finns
markattor, makaker, colubusapor och marmosetter.
De minsta aporna väger endast 60 g medan en stor gorillahanne kan väga ca 200 kg. Aporna har platta
ansikten med korta nosar och ögonen är riktade framåt. De använder de främre extremiteterna som
armar och kan likt människan gripa tag om föremål. De små aporna har en lång svans som de kan
använda som en extra hand när de klättrar i träden. Människoaporna har ingen svans. Aporna är allätare
men lever främst av frukt och blad.
GORILLAN

Gorillan är den största apan och kan bli 2 m hög och väga 200 kg. Gorillor är tröga, fredliga djur och
tillbringar dagen med att äta. De lever av rötter, blad och skott. Gorillorna lever i små flockar på ett
tiotal djur.
FORTPLANTNING

Gorillaflocken leds av en äldre hane och i den igår flera honor, ungar och yngre hanar. Honorna föder
en unge vart fjärde år ungefär.
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PRIMATER

Alla apor är däggdjur och ingår i gruppen primater. Övriga primater är makis, loris, spökdjur och även
människan. Många av primaterna lever i regnskogarna och är därför utrotningshotade när regnskogarna
huggs ner.
ORANGUTANGEN

Den färggranna orangutangen lever i regnskogarna på Borneo och Sumatra. Orangutangerna tillbringar
sin mesta tid i träden där de letar efter frukt, späda skott, blad och även insekter. Orangutangerna lever
vanligen ensamma utom under parningssäsongen. Idag hotas orangutangerna av utrotning eftersom man
hugger ner regnskogarna där de lever.
MAKAKER

Aporna uppvisar ofta ett intelligent beteende. De har lätt att göra sig förstådda inom gruppen, har bra
minne och kan lösa många problem. Ett berömt exempel är den japanska makaken som upptäckte att
den genom att tvätta maten i vatten kunde bli av med sand och jord. Andra medlemmar i flocken såg
detta och härmade beteendet.

Lektion 1
Läraren läste texten tillsammans med eleverna och samtalade med dem om i vilka sammanhang de
brukar läsa sådana texter och vilket syfte den här typen av texter har. Eleverna var fullt medvetna
om att sådana texter brukar finnas i böcker på biblioteket men inte i sagoböcker utan i faktaböcker
och i böcker i skolan. De sade också att syftet med texten var att förmedla olika fakta om djur att
någon som forskat eller som vet mycket om djuret vill tala om för andra som inte vet lika mycket.
Sedan koncentrerade de sig på den första delen av texten och funderade gemensamt över vilken
information som texten gav. Elevernas förslag skrevs på tavlan vartefter. När all information fanns
på tavlan ställdes frågan om eleverna tyckte att informationen kunde ordnas under rubriker på något
sätt. Förslagen som då kom upp var arter, utseende, hur de lever, levnadsmiljö och föda.
Rubrikerna skrevs på tavlan och informationen sorterades under rätt rubrik. Till en början arbetade
klassen gemensamt och sedan fick eleverna arbeta parvis eller på egen hand och ta sig an resten av
texten på samma sätt.
Lärarens kommentar
”Eleverna tyckte till en början att det var svårt att komma på rubriker och sortera informationen
men då de väl kommit igång klarade de uppgiften galant. Det blev lite annorlunda rubriker än de
som fanns med i Kuyumcus artikel men det fungerade ju lika bra så här”.

Lektion 2
Läraren ritade upp en matris på tavlan och bad eleverna att utifrån gårdagens arbete fylla på med det
de kommit fram till. Rubrikerna som valdes var från Kuyumcus artikel och valdes för att visa
eleverna att rubriker kan se lite olika ut. Dessutom hade eleverna under sitt eget arbete dagen innan
använt sig av olika rubriker och nu ville lärarna att de skulle ha samma rubriker för att skapa en
gemensam tydlig struktur.
Allmän introduktion
Detaljbeskrivning
1. Utbredning
2. Längd
3. Vikt
4. Färg och utseende
5. Levnadsmiljö
6. Jakt och matvanor
7. Antal förr och nu

Aporna är de intelligentaste djuren i världen osv.
Borneo, Sumatra
2 meter,
200 kg, 60 gram
långa armar, fingrar, tår, päls, platta ansikten, korta nosar, lång svans osv
regnskogar
allätare, frukt, blad, insekter
hotas av utrotning

Lärarens kommentar
”Allt gick perfekt och eleverna var engagerade. Bra diskussioner om vad som hör till vad.”
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Lektion 3-4
Båda dessa lektioner handlade om själva språket i texten. Eleverna hade tidigare arbetat med
grammatik på lektionerna i svenska och svenska som andraspråk, både under tidigare år och nu
under höstterminen. De kunde därför samtala om de olika ordklasserna och olika tempus utan ny
genomgång. Eleverna konstaterade att texten var skriven främst i presens och det fanns många är
och har och verb som beskriver handling såsom letar och hugger. Det konstaterades också att det
fanns gott om platsangivelser i texten och att dessa ofta var i form av prepositionsfraser ex. i
regnskogarna, på Borneo. Eleverna letade efter adjektiv och substantiv i texten och efter det visade
läraren exempel på olika utbyggda nominalfraser. De hade tidigare inte talat om nominalfraser och
därför var det lite svårt att få syn på dem till en början. Läraren gav många exempel på tavlan och
sedan letade de efter utbyggda nominalfraser i texten om aporna, först gemensamt och sedan enskilt
eller i par. Till sist listades nominalfraserna på tavlan.
ex

de intelligentaste djuren i världen
stora hjärnor
långa armar
platta ansikten med långa nosar
de små aporna
en svans som de kan använda som en extra hand osv

Lärarens kommentar
”Det blev lite förvirrat p.g.a. att de inte visste hur de skulle skriva. Sedan gick allt bra! De behövde
tydlig struktur. Mycket bra övning!”

Fas 2 Skapa en gemensam text
Lektion 5-6
Nu var det dags att skapa en gemensam faktatext om ett djur utifrån den modell som tidigare
diskuterats i fas 1. Eleverna gav olika förslag på vilket djur som de ansåg att klassen skulle skriva
om. Efter omröstning blev det geparden. Läraren skrev med elevernas hjälp upp de rubriker som
man tidigare haft och påminde eleverna om vilken information de skulle söka om djuren. Eleverna
arbetade nu enskilt eller i par med att få fram fakta om geparden. De sökte i faktaböcker i
klassrummet och på biblioteket och de sökte efter information på nätet. Under arbetet sorterade
eleverna den fakta de fått fram i en matris.
ex
1. Utbredning
2. Längd
3. Vikt
4. Färg och utseende
5. Levnadsmiljö
6. Jakt och matvanor
7. Antal förr och nu

södra Afrika, östra Afrika
110 – 150 cm lång
aa 45 kg
smal, snabbast i världen, gul med svarta fläckar
öppna slätter
jagar ensam, gaseller

Lärarens kommentar
”Engagerade och ivriga förde de in sin fakta i tabellform. Allt fungerade bra. Inga problem.”
Lektion 7
Läraren började med att rita upp matrisen med de olika rubrikerna på tavlan. Eleverna tog fram de
fakta de fört in i sina egna tabeller och all fakta fördes nu in under de olika rubrikerna i den
gemensamma matrisen på tavlan. Sedan började diskussionen om hur texten skulle skrivas. Hur
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skulle meningarna se ut? Vilka verb skulle användas? I vilket tempus skulle texten skrivas? Hur
skulle nominalfraserna byggas ut?
Läraren skrev sedan ut texten på datorn och varje elev fick ett eget ex.
Geparden
Geparden är världens snabbaste djur. Den kan komma upp i hastigheter kring 110 km i timmen.
Geparden finns framförallt i södra och östra Afrika. Den är sällsynt i Mellanöstern och i västra Asien.
Geparden mäter ca 70-90 cm i mankhöjd och är 110-150 cm lång med en svans på 70-90 cm. Den väger
mellan 35-65 kg. Geparden har en slank kropp med ett litet huvud och långa ben. Pälsen är gulorange
med svarta fläckar. Ett av gepardens kännetecken är dess svarta fläckar under ögonen som ser ut som
tårar som rinner. Till skillnad från andra kattdjur kan geparden inte dra in sina klor.
Geparden trivs bäst på öppna slätter t.ex. på savannen. Honan och hanens liv skiljer sig åt. Honan
lever ett ensamt liv. Hon tillbringar upp till 12 månader med att ta hand om sin senaste kull som består
av 1-6 ungar. Hanen lever däremot ofta ett liv i grupp tillsammans med andra hanar. Ofta är dessa hanar
bröder.
Geparden jagar olika hovdjur t.ex. gaseller och impalor men tar också gnagare. De flesta stora kattdjur
ligger i bakhåll och väntar på att bytet ska komma nära medan geparden istället smyger nära en hjord.
Jakten är snabbt över, i regel tar den inte mer än en minut.
Geparden tar sedan sitt byte till en lugn plats. Tack vare sin snabbhet kan geparden hinna ikapp och
döda ett djur som är större än den själv.

Lärarens kommentar
”Eleverna diskuterade och kompromissade sig fram, med hjälp av min ledning, till den
gemensamma texten om geparden. WOW!”
Fas 3 Att självständigt skriva en text
Nu först fick eleverna själva välja vilket djur de ville skriva om. Enda kravet var att djuret skulle
finnas i Afrika. De letade fakta på biblioteket och på nätet och skrev sedan sina texter enligt
modellen. Denna fas tog lite olika lång tid för olika elever men de fick bearbeta sina texter tills de
själva var nöjda. Texterna illustrerades också och skrevs in i elevernas häften om Afrika. Här följer
ett par exempel på elevtexter.
Kameler
Kameler är anpassade för att kunna leva i öknen. Dom klarar sig bättre i öknen än mycket större djur
gör. Kameler har två fettpucklar som sitter på ryggen. Fettpucklarna är fulla med näring. Kameler kan
med rätta kallas ”öknens skepp”, det är för att dom burit människor och varor genom öknarna. Kameler
har gett ökenfolket mat, vatten och allt man kan äta. Kameler kan klara sig en eller två veckor utan
vatten men om det finns vatten dricker dom 100 liter på en gång. En kamel blir ungefär 2 m hög och
väger ungefär 500 kg. Kameler har långa ben, breda tår så att de inte sjunker ner i sanden. Långa
ögonbryn skyddar ögonen från sanden. Kameler har väldigt lång hals för att kunna se och en tjock päls
för att kunna hålla den varm.
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Lejon
En gång fanns det lejon i södra Europa och i hela Afrika och i några delar av Asien. Men idag är
utbredningen begränsad till Afrikanska viltreservat. Omkring 300 av den asiatiska underarten lever i
Girskogen i Indien
Lejons längd är 1,7 – 2,5 m. Svansen är 0,9-1,1 meter. Mankhöjd 1,1 m.
Lejon kan väga 150 – 250 kg
Lejon har starka ben så att de kan springer fortare och hoppa upp på bytet. Dom har stora tassar för att
ha bra grepp med klorna. Dom har vassa tänder och starka käkar för att slita sönder köttstycken och
krossa sönder ben. Svansen är muskulös för att lejonet ska hålla balansen när de jagar. Lejonfärg är ljust
gul och silvergrå till gulaktigt röd och mörk brun
Dom lever i tropiska skogar, halvöken och savanner och tät buskvegetation. Dom kan leva i 13 – 20 år.
Dom äter gnagare, reptiler och unga flodhästar, giraffer, elefanter och däggdjur som sebror och
antiloper. Det är mest honorna som jagar. Lejon sover och vilar ca 20 timmar om dygnet. Det finns
mellan 30 000 och 100 000 lejon i frihet.

Lärarens kommentar
”Flera av de elever som i vanliga fall har svårigheter att skriva texter var mer aktiva den här gången
och presterade texter på ett helt annat sätt än vad de annars brukar göra. De hade stor hjälp av det
strukturerade skrivandet.”
Fas 4 Att utveckla generaliserbar kunskap om genrefältet
Under temat Stormaktstiden återkom läraren till faktatexter och jämförde nu faktatexterna om djur
med de faktatexter som finns i historieböckerna. Hon visade då en text om Korallrev ur
”Skrivarskolan”6 för eleverna. Eleverna fick diskutera sig fram till vad det var som var typiskt med
denna text (skriven i presens osv.). Därefter lade läraren på en OH med klassens gemensamma text
om geparder. Efter att ha repeterat vad som är typiskt för den här typen av faktatexten gick de sedan
över till att diskutera historiska faktatexter och läraren ställde frågan: Vad är då typiskt för
historiska texter? Sedan visade läraren en text om ”Snapphanarna - missnöjda skåningar på 1600talet” också den ur ”Skrivarskolan”. Eleverna kom själva fram till att den här texten, till skillnad
från den om korallrevet och den om geparden, var skriven i preteritum. De tyckte också att det var
naturligt eftersom ju texten berättade om något som hänt förr i tiden. Sedan gick läraren
systematiskt igenom texten och de resonerade tillsammans om textens uppbyggnad. Eleverna fick
också ta del av den beskrivning av historiska faktatexter som finns i ”Skrivarskolan” innan de
började skriva egna texter om en regent på 1600-talet. Detta för att eleverna skulle få en bra grund
för sitt eget skrivande.
En faktatext som beskriver en historisk händelse brukar vara skriven i preteritum (dåtid). Överst står en
huvudrubrik som sammanfattar hela faktatexten. Underrubrikerna talar om vad de olika delarna av
faktatexten handlar om.
När man ska beskriva en historisk händelse måste man oftast ge en bakgrund till händelsen. Då förstår
läsaren bättre varför händelsen inträffade. Bakgrunden kan vara att beskriva hur samhället såg ut vid den
här tiden eller vad som hade hänt tidigare. När man sedan redogör för händelseförloppet är det naturligt att
beskriva det i kronologisk ordning, dvs tidsordning.
Ibland vill man ge information om något särskilt utan att störa flytet i texten. Då kan man ge sådan
extrainformation i en fotnot på slutet (Hydén mfl 2004).

Vid nästa lektionstillfälle sökte eleverna fakta från läroböcker och Internet om den regent de valt.
Därefter sammanställde de materialet, följde ”modellen”, skrev rent på datorn och lämnade in
texten till läraren. Texterna användes sedan i elevernas böcker om Stormaktstiden.
Här följer ett exempel på en elevtext. Textrutorna vid sidan av texten är med för att visa att eleven
använt sig av det upplägg som presenterats. De ingår inte i elevens text.
6

Skrivarskolan är en bok som visar hur olika genrer är uppbyggda. Den är skriven av Görel Hydén, Kristina Redin, och
Camilla Rundqvist och utgiven på Adastra förlag
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Huvudrubrik
Bakgrund
Underrubrik
Händelse
Underrubrik
Händelse
Fotnot

Drottning Kristina
Kristina var dotter till Gustav II Adolf. Hon var bara 6 år när hennes pappa dog i
Lützen 1632. Kristina var mycket duktig i skolan och hade lätt för att lära sig språk.
Hon uppfostrades som en pojke. När Kristina var 18 år fick hon börja styra Sverige.
Kristina gav adeln förmåner
Kristina gav adeln lön för att de kämpade i kriget i Tyskland. De fick gårdar och gods
av drottningen. Adeln kom att äga mer än hälften av alla gårdar i landet. De tre andra
stånden blev ängsliga och på riksdagen 1650 krävde de att drottningen skulle ta
tillbaka en del av gårdarna.

Preteritum

Kronologisk
ordning

Kristina abdikerade och flyttade till Rom
1654 abdikerade Kristina och överlät kronan till sin kusin Karl X Gustav. Kristina
flyttade till Rom och blev katolik, den religion som hennes far krigat mot.
Fotnot: Nu är Kristina begravd i Petruskyrkan i Rom.

Lärarens kommentar
”Eleverna var genast med på noterna då vi diskuterade hur den här nya texten var upplagd. De hade
en jättebra blick för vad de skulle titta efter och det fungerade jättebra då de sedan skulle skriva
egna texter.”

Ord och begrepp i faktatexter
Eftersom lärarna uppfattar texterna i läroböckerna som svåra för eleverna brukar de använda dem
mycket sparsamt och i stället berätta muntligt eller använda mer skönlitterära eller berättande texter.
Vi diskuterade mycket kring detta och konstaterade att eleverna måste få hjälp att läsa även den
sorts text som finns i läroböckerna. Läraren måste arbeta med att ge eleverna strategier för att
tillägna sig texten. Ett sätt är att som beskrevs tidigare arbeta enligt genremodellen och ge eleverna
redskap för att se hur texter är uppbyggda. Ett annat sätt att arbeta är att ge eleverna strategier för att
förstå de ord och begrepp som finns i texterna. Den bok som fanns att tillgå på skolan i historia för
årskurs 6 var ”Levande historia 6”. Vid ett tillfälle fick eleverna läsa en sida i den och lista de ord
som de tyckte var svåra. Detta för att läraren skulle få en bild av vilka ord och begrepp som hon
behövde stanna upp vid eller låta eleverna arbeta vidare med på olika sätt. En elev skrev då ”Allt är
svårt men här är några som är svårast ryttare, ihjäl, statyer, tyglarna, fastfrusna, ständigt, tas,
sjukstuga, tång, hyggligt, sårade, marschera, stigbygeln, lidanden, obehagligt”. Den här elevens val
av ord visar att det både är ämnesspecifika ord som t.ex ryttare, stigbygel och tyglarna som är svåra
för eleverna men också mer vardagliga ord som ständigt och obehagligt. Att stanna upp vid varje
ord och förklara är inte alltid en framkomlig väg, särskilt inte om texten är lång och det är många
ord som eleven inte förstår. Alla förklaringar och utvikningar kan göra att eleven tappar bort
sammanhanget. Visst måste man arbeta med ord och begrepp men det kan göras på många olika
sätt.
Här följer ett par exempel på hur man kan skapa strukturer för att göra texten mer tillgänglig för
eleverna.
Att skapa strukturer
Här följer ett exempel på hur en av lärarna arbetade med att skapa strukturer kring ord och begrepp i
en text ur läroboken. Läsningen av boken kompletterades med skönlitterära texter och med
föreläsningar av läraren.
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Gustav II Adolf
1611 dog kungen, Karl IX. Hans son, Gustav Adolf, som var bara 17 år, blev kung. Enligt svensk lag skulle
Gustav den II Adolf inte få regera förrän han hade fyllt 24 år. Men mäktiga adelsmän gick med på att han
fick börja tidigare, om han lovade att dela makten med riksrådet. Han skulle inte få angripa högadeln och
ställa till med blodbad som hans far hade gjort i Linköping år 1600. Kungen måste lova rådet att riksdagen
skulle få rätt att godkänna alla viktiga beslut, till exempel om Sverige skulle börja krig eller sluta fred.
Flera av männen i riksrådet hade förlorat släktingar i Linköping. Så sent som 1605 hade Karl IX låtit avrätta
en av de förnämsta männen i rådet. Både den unge kungen och de ledande adelsmännen ville nu glömma
den gamla fiendskapen.
Kungen begrep att han måste dela med sig av makten och ge adeln nya förmåner. Rådsherrarna hade en klok
ledare som hette Axel Oxenstierna. Också han begrep att det hat som växt fram mellan Karl IX och
rådsherrarna inte fick fortsätta när sonen blivit kung.
(Hildingsson Lars; Holm, Kristina och Åsgård, Ingrid 1997 Levande historia 6 s.6)

Eleverna fick först läsa igenom texten tyst för sig själva och sedan ställde läraren frågan: Vilka är
det texten handlar om? Eleverna fick nu parvis diskutera och anteckna vilka olika personer som
fanns med i texten. När eleverna listat orden gick de gemensamt igenom dem och läraren skrev upp
orden på tavlan varefter och strukturerade dem samtidigt i olika grupper.
Kungen Karl IX
Karl IX
Karl IX

klok ledare
Axel Oxenstierna

hans son, Gustav Adolf
kung
Gustav den II Adolf
kungen
unge kungen
kungen
sonen
kung

mäktiga adelsmän
riksrådet
högadeln
rådet
riksdagen
männen i riksrådet
ledande adelsmännen
adeln
rådsherrarna

Den grupp av ord som de tillsammans behövde arbeta vidare med var den som handlade om
adelsmännen och riksrådet. Eleverna hade många funderingar kring vem som egentligen hörde ihop
med vem och vilka ord som betydde ungefär samma sak. Är adel samma sak som högadel? Är de
ledande adelsmännen samma sak som riksrådet? Är rådet samma sak som riksrådet? Är riksdag
samma sak som riksråd? Sitter alla adelsmännen i riksrådet? Männen i riksrådet är det samma sak
som rådsherrarna?
Nya strukturer ritades på tavlan och eleverna ombads sedan att läsa texten igen nu när de arbetat
med de olika begreppen. När läraren nu frågade eleverna vad de tyckte om texten svarade de att de
tyckte att texten var lättare att förstå. Läraren upplevde också att när de sedan kom till andra avsnitt
i boken som handlade om rådsherrar och adel verkade det som om de hade förståelse för de olika
begreppen.
Ord och begrepp ur en fysiktext
I målen för temaarbetet ”Stormaktstiden” finns bl.a. skrivet att eleven ”ska förstå universums
byggnad och känna till hur det utvecklats från Big Bang till nutid”.
För att ge eleverna möjlighet att tillägna sig denna kunskap berättade läraren om olika
himlafenomen och eleverna fick också söka information på nätet och läsa texter i läroböckerna.
Innan själva arbetet med universum startade fick eleverna en lista med olika begrepp som de skulle
förstå innebörden av innan temaområdet var avslutat. Eleverna fick i uppgift att redan till nästa dag
ta reda på betydelsen av ett ord var. Orden fördelades mellan eleverna och nästa dag skulle de
förklara orden för varandra och också tala om var de hittat förklaringen. De fick använda läroboken,
nätet eller fråga någon som visste. Huvudsaken var att de kunde förklara ordet för sina kamrater
dagen därpå. Syftet var att eleven skulle börja fundera kring de olika begreppen, bläddra i böckerna
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och sätta sig in i ämnesområdet. När eleverna sedan mötte begreppen i texten hade de redan viss
förförståelse för dem. Här följer några exempel på förklaringar:
Satellit: Man sköt upp en satellit som hette Sputnik 2 1957. Man använder satelliter till att spana i rymden
och på jorden. Boken s. 6
Universum: Universum betyder på latin ”det hela”. Universum anses ha uppstått genom Big Bang för ca
13,7 miljarder år sedan. www.google.se

I läroboken ”Naturkunskap 6" inleds temat ”Universum” av följande text:
Vår plats i universum
Vintergatan
Vintergatan är en samling av många miljarder stjärnor där solen och jorden hör hemma. Alla stjärnorna i
vintergatan är ordnade i system som vi kallar galax. Om vi kunde fotografera vår galax skulle den se ut som
en ofantlig spiral och vår sol skulle vara en av hundra miljarder stjärnor i galaxen. Solen och jorden skulle vi
kunna se ganska långt ut i en av spiralens armar. Vintergatan är bara en av miljontals galaxer i universum.
Mätt med universums mått är jorden som ett mikroskopiskt sandkorn i ett oändligt universum.
Solsystemet
Jorden är en planet som kretsar runt solen. Det finns fler planeter som kretsar runt solen i vårt solsystem.
Men det är inte bara planeter som finns i solsystemet. Allt som kretsar runt solen brukar vi kalla
himlakroppar. Solen och himlakropparna bildar tillsammans solsystemet. Där hittar du också kometer,
meteorer, meteoriter och asteroider. Vi ska inte heller glömma månen, vår närmaste granne i rymden. Den
kretsar i en bana runt jorden. Månen är så nära jorden att människan kunnat besöka den.
(Hjernquist, Anncatrin; Jönsson, Uno; Lönnevik, Örjan och Uvebrant Annmari.(1997) Naturkunskap 6,
biologi, fysik, kemi)

När man läser detta kan det vara svårt att få en bild av hur de olika begreppen förhåller sig till
varandra. Eleverna kan då ha stor hjälp av en grafisk bild som läraren ritar på tavlan eller på en OH.
Bilden fylls på vartefter begreppen dyker upp i texten.
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vår galax = vintergatan = vårt solsystem

solen

himlakroppar
= planeter

månar

asteroider

miljontals andra galaxer

meteorer
meteoriter

kometer

osv.

Avslutande kommentarer
Jag har här beskrivit några av de arbetssätt som lärarna använt under året. Det kan naturligtvis inte
ge en helhetsbild av undervisningen utan blir bara ett par nedslag i arbetet. Därför vill jag här i de
avslutande kommentarerna nämna ett par av de mer övergripande tankar som lärarna i arbetslaget
har och som påverkar sättet att arbeta tillsammans med eleverna. Något som lärarna ansåg vara
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mycket viktigt var att det skulle finnas en mottagare för det eleverna skrev som exempelvis under
arbetet med temat Afrika då ett samarbete med en skola i Ghana inleddes och eleverna på de olika
skolorna började brevväxla med varandra.
Lärarna var också mycket angelägna om att eleverna skulle få prova sin kunskap och skaffa sig
nya kunskaper även utanför skolan och att eleverna skulle ges möjlighet att arbeta med olika sinnen.
De inledde därför ett samarbete med Kulturskolan i Bredäng. Eleverna och lärarna besökte
Kulturskolan vid fyra olika tillfällen under våren och fick då arbeta med olika teman med
anknytning till Stormaktstiden. Jag deltog också vid två av dessa besök. Vi fick dansa danser från
1600-talet, lära oss några sånger med ursprung från samma tid, måla stilleben samt öva in och
framföra egna pjäser. Något som var mycket uppskattat av de flesta av eleverna. Några tyckte dock
att danserna var lite ”töntiga”. När de vid sista tillfället uppförde de korta teaterstycken de själva
gjort både text och regi till märktes det tydligt att de hade tillägnat sig goda kunskaper om
Stormaktstiden och de häxprocesser som då ägde rum, samt att de hade ett väl fungerande språk för
att uttrycka detta.
Digitalkameran användes flitigt av lärarna i arbetslaget för att dokumentera arbetet, både i
skolan och vid olika utflykter som klassen gjorde. Bilderna användes sedan på olika sätt i
undervisningen. Här är ett par bilder från årets arbete. Den första bilden är från ett teaterstycke om
häxprocesser och den andra är en bild på några av brevvännerna i Ghana, taget av en av lärarna som
var där på besök i april.

Redan innan projektet startade arbetade lärarna i ett arbetslag och hade gemensamma
planeringstider. De arbetade också ämnesövergripande och temainriktat. Detta innebar att vi hade
stora möjligheter att samordna de olika ämnena redan från början och redan vid andra träffen i
september bestämde lärarna att de vill prova på att arbeta enligt cirkelmodellen för genrebaserad
undervisning. Det gjorde att vi under året hann prova flera olika sätt att arbeta. När vi summerade
årets projekt så tyckte lärarna att arbetet gynnat samarbetet dem emellan och att de fått en ökad
medvetenhet om genrer och om vikten av att arbeta med ord och begrepp i alla ämnen.
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Bilaga 1

Tema Afrika
Mål











Att bli bekant med de klimatområden som finns i Afrika
Att känna till hur sambandet mellan klimat och läge påverkar naturen
Att förstå hur växt och djurliv är beroende av avrandra
Att kunna ge exempel på hur växter och djur är anpassade till sin miljö, sina fiender och sin föda
Att känna till de resurser/naturtillgångar som finns inom respektive zon och förstå hur dessa påverkar området
politiskt
Att förstå att människor påverkar och förändrar sin miljö
Att kunna ge exempel på hur människor lever i dessa områden och jämföra detta med Sveriges förutsättningar
Att känna till något om Afrikas historia
Att via skönlitterära texter möta myter och människor
Att via en reseskildring samt annan redovisningsform förmedla dessa kunskaper

Begrepp
klimat
läge
miljö
ekvatorn
vändkrets
havsströmmar
zenit
latitud (breddgrad)
longitud (längdgrad)
savann

regnskog
svedjebruk
plantage
mineral
tropikerna
regnskugga
regntid
öken
torrtid
natur

Tema Stormaktstiden
1600-talet var en tid då Sverige låg i krig med många länder. Sverige lyckades också erövra många landområden.
Denna tid kom i Sverige att kallas Stormaktstiden.
Kyrkan hade stort inflytande på vardagslivet. Kyrkan gjorde allt för att förhindra att onda makter fick fäste bland
människorna.
Inom vetenskapen började man förstå att jorden inte var universums centrum och man började kunna utforska vårt
solsystem.
Namn som Newton, Bach, Shakespeare och Rembrandt hör också hemma under detta århundrade.
Mål för 1600-talet.
Du ska
- känna till varför åren 1611-1718 kallas Stormaktstiden
- känna till vilka som var regenter i Sverige under tiden och vad som var typiskt för respektive regent
- känna till hur Sverige styrdes
- känna till orsakerna bakom det trettioåriga kriget
- känna till hur människorna levde under 1600-talet
- känna till häxprocesserna och vad som låg bakom dessa
- ta del av tidstypisk konst, arkitektur, musik och litteratur och även praktiskt utföra delar av dessa
- förstå universums byggnad och känna till hur det utvecklats från Big Bang till nutid
- känna till gravitation och dess betydelse för planeternas banor runt solen
- känna till några hjälpmedel som människan har utvecklat för att skaffa sig kunskap om universum
- kunna beskriva namnen på några stjärnor och stjärnbilder
- känna till någon känd astronom och kunna berätta om denne skriftligt och muntligt
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3.2 Hagsätraskolan skolår 6-9
Exempel: Tema – Jag, kropp och själ
Monica Axelsson

Deltagande lärare på Hagsätraskolan
Ebba Eklöf, svenska, SO
Anna Anderlund, NO
Cecilia Lundberg, SO
Anna Johansson, engelska
Helena Rocksén, svenska som andraspråk
Juha Autio, svenska

Inledning
På Hagsätraskolan i Vantör är lärarna indelade i arbetslag och under läsåret lägger dessa arbetslag
upp tre teman om tre veckor vardera där man strävar efter att ha en ämnesövergripande inriktning.
Temana bestäms i samråd med eleverna. Arbetet inom projektet Ämne och språk bedrevs i ett av
skolans arbetslag och innebar samarbete mellan lärare i svenska/svenska som andraspråk, SO, NO
och engelska. Ett av detta läsårs framröstade teman var ”Jag, kropp och själ” och arbetslaget ovan
planerade temat för att utifrån projektet Ämne och språks grundtankar om ett språkutvecklande
arbetssätt integrera de olika skolämnena och bedriva ett genreinriktat arbete. Utgångspunkten vid
planeringen var att svensklektionerna skulle utgöra ett redskap för eleverna att bearbeta det
ämnesmässiga innehållet i NO och SO. Ämnesstoffet i temat omfattade kroppen, hjärnan, pubertet
och sexualitet i NO samt värderingar, livsåskådningar och nya religiösa rörelser i SO.
Uppläggningen av temat omfattade arbetslagets alla elever i skolår 6, 7, 8 och 9. I klasserna går
både enspråkiga och tvåspråkiga elever. I denna redovisning kommer framförallt arbetet som Ebba
och Anna A. utförde i klass 8C att presenteras samt arbetet med ”A book about myself” som Anna
J. planerat för år 8- och 9-klasserna. Cecilia och Juha arbetade parallellt i en år 9-klass och Helena
hade svenska som andraspråk i klasserna.
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Utgångspunkter och förberedelse
För att skapa en så autentisk plattform för temat som möjligt bestämde sig arbetslaget för en
ramberättelse med anknytning till arbetssättet Storyline. Ebba och Anna A beskriver utgångspunkten på följande sätt7:
”Vi valde att ha en ramhandling i form av att eleverna fick tänka sig att de var
volontärer på ett barnhem någonstans i världen. På barnhemmet ställdes de inför olika
dilemman som de skulle lösa med hjälp av kunskaper de fått från NO- och SO-undervisningen. Syftet med att ha en sådan ramhandling var att skapa ett sammanhang där
olika sorters kunskap på ett naturligt sätt kunde bearbetas. Eleverna skulle också
skapa varsitt alter ego. Tanken med att de skulle ha ett alter ego var att det skulle
hjälpa dem att se saker ur olika perspektiv och att de inte alltid skulle behöva lämna ut
sig själva när vi diskuterade känsliga ämnen. En annan styrande tanke var att eleverna
skulle få arbeta klar en uppgift innan de fick en ny. Detta för att undervisningen inte
skulle bli splittrad utan skapa ett sammanhang.
Matematikundervisningen har i detta tema ingått i begränsad utsträckning. Eleverna
fick räkna om recept samt göra budget för en måltid på barnhemmet.”
Tidigare under läsåret introducerades eleverna för begreppet genrer utifrån Schleppegrells översikt
av skolans genrer (2004: 85), översatta i Sellgren (2005: 234f) (se kapitel 1 i denna rapport). För att
förbereda temats genrearbete använde Ebba några av penicillintexterna (se kapitel 1 i denna
rapport) och diskuterade med eleverna i vilka sammanhang man kan finna sådana texter och
eleverna fick i uppgift att ”rätta” och formulera om en text till en faktatext. Eleverna fick
instruktioner särskilt riktade till de genrer eller texttyper som skulle användas under temat, brev
(personlig genre), NO-texter, samt texter om New Age (faktagenre) och insändare, regler på
barnhemmet (argumenterande genre).

Genomförande
Tema ”Jag – kropp och själ” i 8C
Ebba och Anna A. beskriver sitt arbete på följande sätt:
”Lektion 1 och 2.
Temat introducerades. Ebba berättade för eleverna om barnhemmet och lite om vad
som väntade dem. Eleverna fick veta att de skulle söka jobb på barnhemmet. Vi gick
igenom en platsannons där volontärer till barnhemmet söktes (Bilaga 1). Eleverna fick
skapa varsitt alter ego som de skulle ”vara” under temaarbetet. De skulle sedan söka
jobb på barnhemmet. Vi gick igenom vad ett CV är, vad man tar upp och hur formen
ser ut (genom att gemensamt, på overhead, studera exempel på några olika CV:n från
arbetsförmedlingens hemsida). Sedan fick de skriva egna CV:n för sitt alter ego, först
för hand sedan renskrivning på dator som hemläxa. Syftet var att de skulle få veta hur
man söker jobb och hur en formell ansökan kan se ut. De fick spara det handskrivna
(rättade) utkastet för att jämföra med det renskrivna (se exempel från en av Helenas
tvåspråkiga elever i år 9, Bilaga 2).

7

Indragen text med annat typsnitt är direkta citat av lärarna eller eleverna.
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Reflektion:
Eleverna tog till sig uppgiften och arbetade fokuserat. De ställde mycket frågor och en
intressant diskussion fördes om utbildningsvägar och vad som är relevant att ta upp
när man söker ett jobb. Eleverna hade lätt att förstå uppgiften och de lade ned mycket
möda på att tänka ut lämpliga bakgrunder för sina alter ego.”

I temat ingick också området livsåskådningar. Ebba och Anna A. beskriver arbetet:
”Lektion 3.
Vi gick igenom en text om New Age gemensamt i klassen. Syftet var dels att lära sig
om New Age och dels att studera textgenren. Vi diskuterade skillnaden mellan ordvalet
i en sådan text jämfört med traditionella texter i en NO-bok (upptäckten av penicillinet
samt en biologitext om ögat). Vi studerade vilka verb som användes, för att få syn på
skillnader i texterna. Vi letade efter uttryck som sällan skulle användas i en NO text,
t.ex. ”det verkar som”, ”man kan tycka”, ”man kan tro”, ”många tror”. Eleverna fick
därefter i uppgift att välja ut ett stycke och skriva om det i ”NO-stil”. Syftet med
övningen var att tydliggöra hur man skriver texter i olika genrer.
Analys:
Eleverna hade inga problem att hitta exempel på verb. Vi hade tidigare tränat på att
studera olika textgenrer så de kände igen övningen. En spontan diskussion; Är NO mer
”sant” och ”på riktigt”, än SO? Eleverna tyckte inte det och förstod att man inte kunde
uttala sig lika precist i en text som handlar om livsåskådning som i en text om ögats
uppbyggnad. Det tog dock längre tid för dem att skriva texten än vad vi hade beräknat.”
En stor del av arbetslagets förberedelser inför temaarbetet bestod i att bestämma vilka texter
eleverna skulle läsa. Läsning av faktatexter är ett av de svåra momenten för eleverna och något de
behöver stöd och aktiviteter för. En tydlig skillnad i detta tema fanns mellan texterna om kroppen
och hjärnan och texterna om New Age. NO-texterna uttryckte säkerhet genom att övervägande
använda är, har, blir i sina faktaformuleringar om kroppen medan New Age-texten använde modala
hjälpverb och andra uttryck för att signalera osäkerhet i sina formuleringar om själen och känslor
(”vill bli, kan till exempel se, om man tror, sägs det”). Denna skillnad blev utgångspunkten för
kritisk läsning av texterna.
I 9C arbetade Juha och Cecilias elever parallellt med att upptäcka skillnaderna mellan
vetenskaplig och ”icke-vetenskaplig” text. Juha hade en genomgång av olika genrer och modala
hjälpverb och eleverna läste texter om ”New Age”. Deras uppgift var därefter att skriva om texten
så att den kunde uppfattas som vetenskaplig fakta (se elevexempel Bilaga 6).
Den naturvetenskapliga delen av temat bestod också av sexualkunskap och materialet som
eleverna använde för att lösa uppgiften var text om sexuellt överförbara sjukdomar ur naturkunskapsboken.
”Lektion 5.
Anna hade veckan innan startat upp med området sexualkunskap. Den här lektionen
var det genomgång om olika könssjukdomar. Anna berättade och skrev stödord på
tavlan. Eleverna antecknade samt fick ett häfte med information. Lektionen avslutades
med att de fick en insändare som de senare skulle svara på. Insändaren handlade om
en ung kille som hade haft sex för första gången och inte skyddat sig, nu var han orolig
för konsekvenserna (Bilaga 3).
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Lektion 6.
Eleverna arbetar med att skriva svar till insändaren. Svaret skulle vara skrivet ur en
personlig vinkel samtidigt som det skulle innehålla information och råd till killen.
Reflektion:
Ett antal elever som inte brukar producera längre texter lyckades bra med den här
uppgiften. Under arbetet sökte många av eleverna bekräftelse på att det de gjorde var
rätt, vilket är signifikant för just den här elevgruppen. Eleverna tog uppgiften på stort
allvar och skrev engagerade svar.”
Nästa elevuppgift var att söka jobb på barnhemmet:
”Lektion 7.
Vi gick igenom hur ett ansökningsbrev kan se ut enligt samma modell som när vi
arbetade med CV. Eleverna påbörjade sina brev (utifrån sina alter ego) till barnhemmet.
Reflektion:
Genomgången gick bra och eleverna förstod uppgiften. Eleverna hade roliga och
fantasifulla idéer. Som vanligt tog arbetet lång tid.”
Ebba och Annas summering av temat första vecka var följande:
”Alla hade inte hunnit klart med arbetena. Renskrivandet av brev och CV var läxa och
många av eleverna är dåliga på att göra skolarbete hemma.”

Vecka 2
”Lektion 1.
Barnhemmet introduceras av Ebba. Den första uppgiften eleverna fick var att
bestämma regler på barnhemmet. De fick ett dilemma som de skulle diskutera fram
lösningar på två och två. De skulle utgå från en text (Man måste visa respekt) och
skriva ned regler och diskutera kring dessa utifrån vissa frågeställningar (Bilaga 4).
Reflektion:
Introduktionen gick bra. De tog god tid på sig att diskutera reglerna. En del knotade lite
över att de behövde motivera sina regler. Eleverna hade olika sätt att förhålla sig till hur
reglerna skulle sättas upp. (En del valde konkreta regler medan andra valda mer
allmänt hållna regler. Ex. Man får inte svära/det är viktigt att behandla varandra med
omtanke och respekt.)
Lektion 3.
Nya uppgifter introducerades av Ebba. Här skulle de byta perspektiv och sätta sig in i
hur ett av barnen på barnhemmet kunde känna sig. Uppgiften gick ut på att beskriva en
konflikt ur barnets perspektiv. Sedan skulle de läsa en kamrats berättelse och skriva ett
svar till barnet.
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Reflektion:
Elevernas fantasi blomstrade. De verkade tycka om uppgiften och arbetade mycket
engagerat. Vissa tyckte att det var pinsamt att byta historier med varandra.
Lektion 5.
Eleverna fick i uppgift av Anna att berätta för barnen på barnhemmet om preventivmedel. Vi såg en film om preventivmedel, Anna höll en genomgång och eleverna fick
material i form av en stencil samt biologiböcker. Eleverna skulle informera barnhemsbarnen genom att göra planscher som beskrev de olika preventivmetoderna. (arbetet
gjordes i grupper om två till tre personer).
Reflektion:
Eleverna var mycket intresserade, men många var också generade. Arbetet med
planscherna gick bra. Eleverna hade genomgången i färskt minne och kunde bearbeta
informationen som de fått. Eleverna frågade ovanligt lite, de sökte inte bekräftelse lika
mycket som de brukar. Vi tror att de kände sig ganska säkra.”
Vecka 3
”Lektion 1 och 2.
Ebba introducerade arbetet med ”book about me” och gick igenom betygskriterier. I
den här uppgiften fick eleverna utgå från sig själva. De fick en arbetsinstruktion på
engelska. (Bilaga 5)
Reflektion:
Eleverna arbetade bra. Vissa elever tycker inte om att skriva om sig själva men de
utförde uppgiften. En del tyckte det var mycket roligt. Det var en tydlig uppgift vilket
passar gruppen.”
I arbetet med ”A book about myself” konstaterar Anna J. efter temat att elevernas texter mest skrevs
i den återgivande genren, men att det också förekom textavsnitt i narrativ, beskrivande eller
instruerande genre. En erfarenhet från detta arbete är att elevernas utveckling i engelska också kan
gynnas av mer explicit undervisning om genrer inför liknande skrivuppgifter. En parallell
användning av cirkelmodellen på svenska och engelska skulle kunna förstärka elevernas kunskaper
om texter i olika genrer.
”Lektion 4 och 5.
Vi läste gemensamt artiklar från en serie från Insidan (DN) som handlade om unga och
sex. Vi läste artiklarna högt i klassen och resonerade kring innehållet. Eleverna ställdes
sedan inför nya problem/händelser på barnhemmet. De fick veta att en flicka trodde att
hon kunde vara gravid och eleverna fick som uppgift att ”prata” med denna flicka och
ge henne råd.
Det fanns också en person som lämnade ett anonymt brev till volontären där han eller
hon berättade att han/hon var homosexuell och var orolig för hur andra skulle reagera
på det om de fick reda på det. Han/hon mådde mycket dåligt och funderade på
självmord. Eleverna skulle svara på brevet.
Som volontär uppmärksammar eleverna också att en pojke ofta går ensam och befarar
att han är utanför och inte får vara med i gemenskapen. Eleverna skulle fundera kring
hur de skulle gå till väga i denna situation.
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Reflektion:
De arbetade bra med uppgifterna. Vissa uppgifter var svårare. Det var t.ex. svårt att
tänka sig in i att själv bli förälder. Det var svårt för en del att ens greppa tanken på att
bli förälder. Framför allt gällde det killarna i klassen. Flera av dem hade också svårt att
hantera uppgiften om homosexualitet. Större delen av klassen reflekterade inte ens
över att det kunde vara en tjej lika väl som en kille utan de utgick ifrån att det handlade
om en bög. Ingen av flickorna hade några problem med att stötta denna person. Det
hade heller ingen betydelse om det var en kompis eller någon obekant.”

Utvärdering
Ebba och Anna A. ger en sammanfattande analys av temaarbetet i 8C:
”Analys:
Eleverna fick mer tid att bearbeta ämnesstoff (SO/NO) i temat i och med att
svensklektionerna användes till detta. Det var svårt att integrera religionsundervisningen i temat utan att det blev krystat, därför fick ämnet spela en mindre roll än vad
som var tänkt från början.
Vi läste ett mindre antal texter än vanligtvis under en treveckorsperiod. I NOundervisningen resulterade det inte i mindre kunskaper, istället gav det eleverna en
större frihet när de inte var bundna till stora textmassor. Det är dock svårt att utvärdera
NO-undervisningen i detta tema eftersom sexualkunskapen alltid fängslar eleverna.
I efterhand kan vi konstatera att ramhandlingen kom att utgöra ett hinder snarare än
ett hjälpmedel för NO och SO då vi kom att välja bort mycket för att det inte passade in
i sammanhanget. Hade vi arbetat mer traditionellt hade eleverna nått fler mål inom
ämnet religion. För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig nya kunskaper inom
områden där de inte har så stor förförståelse behöver de läsa mycket texter. Muntliga
genomgångar och diskussioner kompletterar och underlättar läsningen men kan inte
ersätta texter. Framförallt finner vi att det är svårt för våra elever att nå strävansmålen
om de inte läser en hel del även på egen hand.
Eleverna fick under det här temat mycket träning i att skriva och uttrycka sig i
många olika texttyper ( svar på insändare, arbetsansökan, personliga brev, faktatexter;
redogörande och förklarande). I och med att de gjort många små, men olika uppgifter
har det gett dem en känsla av att de fått mycket gjort. Vi har också fått in mycket
underlag för bedömning i svenska/sva och NO.
Vi har inte lyckats få eleverna att lägga ner mer omsorg på den skrivna
produktionen än annars. Detta är ett problem i den här elevgruppen, de tycker att om
de gjort en uppgift så räcker det. Att bli klar så snabbt som möjligt är ambitionen. Vi har
svårt att motivera dem att lägga ner tillräckligt med tid och engagemang för att nå
strävansmålen.
Eleverna tyckte att det var skönt att få göra en sak i taget, de kände sig mindre
stressade än vanligt. Detta resulterade dock i att den tid eleverna lade ner inte
motsvarades av arbetenas kvalitet.”
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Elevernas åsikter om temaarbetet varierar:
- Vi lärde oss mycket mer när vi läste om Afrika.
- Jag tycker temat är roligt och intressant.
- Jätteroligt och jätteintressant!
- Varför ska vi lära oss det här?
- Varför vill ni veta så mycket om mig?
Ebba och Anna kommenterar:
”Några av killarna kände sig obekväma med att utgå så mycket från sig själva i olika
arbetsuppgifter (här fungerade inte tanken vi haft med ett alter ego, trots att de hade
möjlighet att ”koppla loss” sig själva så förmådde de inte att göra det).
Lärdomar vi tar med oss från temat:
• Tidsfaktorn. Eleverna behöver mycket tid och det är därför extra viktigt vid ett
gemensamt tema att prioritera vilka mål som eleverna ska uppnå. Då är det viktigt att
SO och NO-lärarna får företräde.
• Det var positivt att använda svenskundervisningen som ett verktyg för stoffet i SO
och NO. I just det här fallet hamnade SO-undervisningen i kläm, men det beror snarare
på en otymplig ramhandling än metoden i sig.
• Eleverna upplevde det mycket positivt att få göra klart en sak i taget. De fick en röd
tråd i sitt arbete och upplevde att de fick stressa mindre än vanligt. Det blev ett bra
arbetsklimat i klassen med lugna och fokuserade elever. Eleverna upplevde att de fick
ett sammanhang i sitt arbete, men skedde det på bekostnad av färre uppnådda mål?”
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Elevtext

Bilaga 1

Arbetsförmedlingen

Volontär; Hjälporganisationen Rädda världen; 060201
Ett antal platser.
ARBETS- OCH ARBETSPLATSUPPGIFTER
Vi söker en ny arbetskamrat
Placering: Barnhemmet Stjärnan, Utlandstjänst.
Ett trivsamt barnhem för 31 boende.
Vi arbetar i team och söker därför dig med god samarbetsförmåga. Du bör vara en person
med stort intresse för att arbeta med unga människor i behov av omsorg och vägledning.
Barnen på barnhemmet är mellan 10 och 18 år.
Arbetsuppgifter: Personligt stöd utifrån var och ens individuella behov. Att ge våra
boende en meningsfull, trygg och aktiv tillvaro. Att hjälpa till med konfliktlösning och vara
en bra förebild för barnen på barnhemmet. Viss undervisning kan förekomma.
KVALIFIKATIONER
Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete med människor. Vi kräver minst tre olika referenser från
tidigare anställningar eller likvärdig erfarenhet (t.ex. föreningsliv).
Arbetstid/Varaktighet ProjektanstäIlning
(från 20060220)
Lön
Lön/Sysselsättningsgrad: Fast lön enligt överenskommelse. Heltid 100%
Dag-, kväll och helgtjänstgöring.
Kontaktpersoner
Inge-Gerd Claesson, Enhetschef, 016-90 000
Åsa Westberg, Kommunal, 016-90 001

Ansökan

Ansökan skickas till:
Rädda Världen, Alva Myrdals gata 5, 63186 Eskilstuna
Sista ansökningsdag 2006-02-17 Ange
referens: 34-7/06
Vi tar inte emot ansökningar via e-post

Arbetsgivare Rädda
Världen
Alva Myrdals gata 5 63186
Eskilstuna
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Elevtext
Bilaga 2
Till:
Rädda Världen
Alva Myrdals gata 5
63186 Eskilstuna

Från:
Götabergsgatan 52
63242 Eskilstuna

Ansökan om Volontär
arbete
Hej!
Jag har läst er annons och är väldigt intresserad
av jobbet. Mitt namn är Gustav Mahler och är 37
år.
Jag har en utbildning i barnomsorg;,-hälsa och vård. Från sedan att jag var 20 år
har jag jobbat på flera barnhem men pga. av att hemmen har stängts har jag
förlorat mitt jobb.
Jag är en väldigt glad person och älskar att hj älpa barn. J ag är väldigt
samarbetsvillig och tror att det här jobbet är perfekt för mig.
Varför jag vill arbeta med ett volontär arbete är för att jag inte har några problem
med pengar och jag tycker att den här världen inte ser så bra som den är. För mig
är det värt att rädda åtminstone 1 barn och jag tycker att pengar inte är det
viktigaste.
Jag hoppas jag får se er som person och om ni är intresserade så kan ni
höra av er.
Tel. hem: 08-3645902 Tel. mobil: 070-2538679

Gustav Mahler
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Elevtext

Meritförteckning - Gustav Mahler- 20060307
Namn: Gustav Mahler
Personnummer: 690102-1535
Telefon nr. Hem: 08-5476193 Mobil: 073-56788985
E-post: Gusse Malle~google.se

Utbildningar:
Barnomsorg, hälsa och vårdprogrammet
Enskede gymnasium

augusti 1982- juni 1985

Komvux, kvällsstudier,
januari 1986- December 1986
Uppsala '" Matematik C, engelska C, Franska
C
Anställningar:
Barnskötare,
Rädda barnens Barnhem,
Paris

januari 1988- December 1989

Barnskötare,
WWFBarnhem,
Göteborg

januari 1990 - December 1991

Övriga Erfarenheter:
Mycket Goda erfarenheter i engelska och Franska språket
I både tal, läs och skrift, Sedan dess att jag har jobbat 2 år i Frankrike i Rädda barnens Stora
barnhem i Paris.
Referenser:
Sebastiane Kaye, Rädda Barnen
Barnhem, Paris

0425-4568792

Helme lund, WWF
Barnhem, Göteborg

0121-4587668
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Lärartext

Bilaga 3

Insändare:
Jag är 18 år och har varit tillsammans med min flickvän i snart ett år. Jag var
oskuld när vi låg med varandra för första gången. Det var inte hon. Jag tror inte
att hon har haft sex med någon utan att skydda sig men jag vågar inte fråga. Vi
har alltid använt kondom när vi har haft sex men sist så hade vi ingen så vi
gjorde det utan. Nu är jag jätteorolig – tänk om hon har någon sjukdom?! Kan
jag ha blivit smittad? Vilka sjukdomar finns det som smittar via sex och hur vet
jag om jag fått någon? Och vad gör jag om det visar sig att jag fått någon
sjukdom? Snälla hjälp mig!
P.S. Först var jag också orolig att hon hade blivit med barn, men hon fick mens
några dagar efter vi hade haft sex. Hon har även gjort ett graviditetstest (som
visade negativt) för att vara helt säker på att hon inte är gravid. D.S.

Uppgift:
Här ovan kan du läsa en insändare från en kille som tror att han kanske blivit smittad
av en sexuellt överförbar sjukdom. Hjälp honom först genom att berätta för honom
vilka sjukdomar som finns och hur man kan märka att man fått en sjukdom. Ge
honom även råd, borde han prata med sin flickvän, kan han vända sig till någon och
prata om sina problem?
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Lärartext
Bilaga 4

Dilemmat vecka två/Konflikten
•

•
•

Nästan direkt uppstår problem på barnhemmet. Du upplever att barnen inte respekterar
dig. De struntar i dina regler och förstår inte varför du blir arg. Inga regler tycks finnas
nerskrivna på barnhemmet och barnen är vana vid att göra lite som de vill. Flera i
personalgruppen upplever samma problem och ni diskuterar hur ni ska lösa situationen.
Vad blir dina förslag?
Vilka regler tycker du är viktigast, och hur ska man få barnen att följa dem?
Vad tänker du på när du hör respekt? Hur kan man visa respekt inför någon? (OBS ditt
alter ego.)

(Utgå från texten "Man måste visa respekt")

Bilaga 5

Jag, kärlek, kropp och själ
Mål i engelska
• Du skall i skrift kunna berätta om dig själv och formulera egna tankar och åsikter.
En engelsktalande person ska kunna förstå det som du skriver och kunna följa
dina tankegångar.
Betygskriterier i engelska
• För att bli godkänd ska du uppnå ovanstående mål.
• För att bli väl godkänd måste du kunna skriva på god engelska, dvs inte göra alltför
många grammatiska fel.
• För att nå betyget mycket väl godkänd krävs att du skriver korrekt och med stor
variation och uttrycksfullhet.

Assignment: write a small book about yourself
Indude the following:
•
•
•
•
•

an introduction of yourself
a description of your family
a description of the place where you live (What does it look like? What kinds of shops
etc. are there in this area? What can you do there?)
your interests/hobbies (If you have a certain hobby you cån write about it in detail.)
your dreams/plans for the future
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You shall also choose at least three of the suggestions below and write as much
as you can about them.
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

your native country: If you come from another country you can write ab out this
country and compare with Sweden. What are the differences and similarities? What
things do you like the most about your native country? Are there things that you don't
like?
your religion: What do you believe in? Describe your religious traditions.
your philosophy of life: Ifyou're not a religious person, what do you believe in?
Have you got some kind of philosophy of life?
role modeis: What role models have you had in your life so far? Is there any person
who has affected you in many different ways, e.g. your interests and music taste? Are
there any famous people that you really admire today?
childhood memories: Write about some special event in your childhood. It can
be a happy or asad one. How did this event affect you?
animals: Write about an animal/animals that you have or have had when you
were younger. What is/was the animal like and what does/did it mean to you?
a journey: Write about a journey that you've made. What did you experience? What
new things did you eat/do/see etc.?
music: Do you playan instrument? What kind of music do you listen to? Is there any
type of music you don't like at all? How can music affect us in different ways?
films/TV: What do you prefer to watch? Why? Write about a film or a TVprogramme that has had a big impact on you. Who is your favourite actor/actress?
books: Do you like reading books? What kind ofbooks do you read? Write about one
of your favourite books and explain why you like it so much.
politics: Are you interested in politics? Are there any political issues that you
feel strongly about? Write about your opinions.
young today: What's it like to be a teenager in Sweden today? What are the
advantages and the challenges? If you compare with your grandparents, what's
different today? What kind of challenge s did they face when they were young?

Apart from the text your book shall contain at least one photo of yourself.
The book shall be handed in on 10th March to Anna J.
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Elevtext

Bilaga 6

Omskrivning på New-Age texten

Människans kropp ser annorlunda ut än vad läkare får lära sig. I vanliga läroböcker
slutar kroppen med huden. Men människan har energifält långt utanför kroppen.
Människan är ett slags universum, en kopia av det stora. Människans olika delar har
motsvarigheter i kosmos. Så visste man i Kina. Runt om människan syns lager av
färgade ljusfält. Färgerna avslöjar olika saker såsom temprament, talanger och
sjukdomar
Längs med ryggraden finns energin samlad i några fält, chakra. Ordet kommer från
Indien. Dessa fält har förbindelser till högre verkligheter. En terapi kallas för
chakrabalansering. Kristaller kan läggas på ett visst fält för att styra energierna.
Hela människan finns samlad i vissa organ såsom örat, foten och ögats iris. Det finns
osynliga nerver från dessa till hela kroppen.
Inom öronterapin, är örat en karta över kroppen. Man sticker nålar i örat för att påverka
en bestämd kroppsdel. Inom irisdiagnostiken urskiljer man mer än 40 zoner som
avslöjar var man är sj uk. Inom zonterapin masserar man en viss del på foten rår att
påverka en annan del av kroppen.
Inom den färgterapin som kallas för Aura-Soma används färgat vatten och oljor rår att
behandla patientens aura. Det är mycket viktigt med vilken hand man tar flaskan och vad
exakt man gör. Vätskorna har olika namn, en kallas för jesus.
N.N
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Elevtext

Bilaga 7

A book about myself
Based on true events

Chapter 1
My name is Ali and the 21st of November 1990, was the day I was born. I
was born in Basra in Iraq. I'm lm and 75 centimetres long and my weight is
around 58 to 62 kg. My mother’s name is Hamida and my father’s name is
Hussein.
Actually there is a long history about a boy whose name was Ali around 600
years after Jesus Christ. At that time a new religion was born, Islam. Just like
Christianity, many people didn't believe what prophet Muhammad said to the
people about the revelation he just got from the angel Gabriel. Even if there
were many people who didn't believe him Muhammad didn't give up. In the
beginning, he just had two members on his side and they were his wife
Khadija and his little cousin Ali. They both helped Muhammad to tell the
people that what he was talking about really was true. But the people didn't
believe him and they even threw stones on him when they saw him. Every
time when they threw stones Ali came and protected Muhammad by letting
them throw on him. Plenty of times the people tried to kill Muhammad and he
was forced to escape from the city. One day he went to a place called Medina
in present Saudi-Arabia. There the people believed in him and the religion
became slowly bigger and bigger. Of course, Muhammad knew that he had
Ali always on his side.
Ali was a trusty man and everyone had faith in him. Even in the wars he
helped the Muslims to prevail. Muhammad decided to let Ali be the next
leader after he died. Ali helped Islam to grow bigger and bigger. Muhammad
and Ali always tried to avoid wars but when the enemy took the first step they
had to defend themselves. That's why Ali is called a hero all over the Middle
East and now you now why so many people are called Ali right now. I did not
know that before.
The Gulf war was started by Saddam and many people died.
Many people tried to escape the country but were murdered by Saddam’s men.
The Iraqi people didn't just have one or two enemies. They had their own
president against them. Many children were murdered by the Iraqi army in front
of their parents.
Almost one year before I was born, my parents made a decision to escape the
country. We could stay if we wanted but Saddam’s men would go after my
father because he didn't join the Iraqi army. Everyone didn't have to join the
army but…………..
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3.3 Vinstagårdsskolan skolår 7-9
Exempel: Fågelinfluensan, Ungdomars spelvanor och
Laborationsrapporter
Mariana Sellgren

Deltagande lärare
Eddy Abrahamsson, svenska/svenska som andraspråk
Björn Kindenberg, SO
Ewa Wastesson, svenska som andraspråk
Moa Stenberg, svenska
Elisabeth Härlin, matematik, NO, teknik
Peter Rejhed, matematik, NO
Robert Ekström, matematik, NO
Sanna Nornberg, svenska/svenska som andraspråk

Inledning och bakgrund
Inom projektet Ämne och språk genomfördes ett arbete på Vinstagårdsskolan i västra
Stockholm. Medverkande från början var ett helt arbetslag och två enskilda lärare från två
separata arbetslag. Under läsåret blev det vissa förändringar bland de inblandade genom att
några slutade och andra kom nya till skolan.
Vinstagårdsskolan är en 7-9 skola som ligger i Vällingby. Skolan startade hösten 2001 och
har idag ca 600 elever. Den är organiserad i arbetsenheter och en viktig del i skolans
verksamhet är att arbetsenheterna under varje läsår återkommande har ämnesövergripande
projekt och temaarbeten som under de pågående veckorna är schemabrytande.
Den största gruppen lärare som deltagit i projektet tillhör arbetsenheten Ae 1. Dessutom var
två lärare från andra arbetsenheter med i projektet, Sanna Nornberg (sv/sva) deltog under
hösten och Eddy Abrahamsson (sv/sva ) har deltagit under hela året i projektet.
Under läsåret har de medverkande lärarna haft regelbundna möten tillsammans med handledaren. Dessa möten hölls alltid på samma veckodag, tid och plats. I stort sett har det inneburit
två timmar möte varannan vecka. Mötena har använts till gemensam planering och uppföljning
av arbetet med att integrera språk och ämne i undervisningen. Gruppen har ibland använt
mötestiden för att konkret planera sitt gemensamma arbete, studerat lärobokstexter och andra
typer av texter som använts i undervisningen som t.ex. text från dagstidningar. Det har funnits
ett pågående samtal om vad som genomförts i klassrummen och hur man ska gå vidare i de
olika sammanhangen. Gruppen har diskuterat frågor om läroböckernas språkbruk och
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svårighetsgrad, elevernas beredskap att läsa och skriva olika texter i skolsammanhanget samt
vilka erfarenheter och kunskaper som eleverna har med sig från skolans första sex år när de
börjar 7:an.
Handledaren har också bidragit med material att läsa och haft kortare presentationer av
artiklar och studier (t.ex. Gibbons 2002, Kuyumcu 2004, Merino & Hammond 2002, Sellgren
2005), som blev underlag för diskussioner och planering av den egna undervisningen. De
veckor som handledaren inte deltog träffades Ae 1 och hade egna projekt- och planeringsmöten.
Här nedan kommer tre exempel från Vinstagårdsskolan att presenteras; Fågelinfluensan,
Ungdomars spelvanor och Laborationsrapporter i NO.

Arbetet i arbetsenhet 1 – med fokus på fågelinfluensan
Undervisningsformerna är både att ha grupperna uppdelade skolårs- och ämnesvis samt att
bedriva arbete i blandade åldersgrupper (år 7-8-9) under perioder av ämnesintegrerat
projektarbete. Varje ämnesintegrerat projekt sträcker sig över ca 2 veckor.
Introducerande arbete med texter och genrer
Lärarna var från början överens om att begreppsapparaten kring de olika genrerna var viktig att
implementera hos eleverna. Genom att genrearbete på det här sättet var relativt nytt även för
lärarna såg de behov av att begränsa antalet genrer något och valde att förenkla genom att
använda de tre huvudrubriker som Schleppegrell (2004:85) använder som indelning av
genrerna; personlig, fakta och analytisk (översatt i Sellgren, 2005).
Arbetet kom igång under framförallt SO-lektionerna i år 8 och i år 7 under lektionerna i
svenska som andraspråk. I SO-undervisningen fick eleverna en genomgång av de tre
textindelningarna personlig genre, faktagenre och analytisk genre. Begreppen introducerades
när eleverna arbetade med arbetsenhetens projekt Reservdelsmänniskan, där de fick till uppgift
att skriva olika slags texter som skulle ingå i en gemensam miljölärobok för 10-åringar. För att
ytterligare förbereda eleverna för detta fick de genomföra separata övningar där de provade på
att skriva om ett och samma fenomen (vattnets kretslopp), men i olika genrer. Samtidigt märkte
läraren som hade samma elever i svenska som andraspråk ”att något började hända hos
eleverna” för vissa eftermiddagar då hon arbetade på skolbiblioteket sökte eleverna upp henne
för att få lite extra hjälp med textarbetet i SO. Läraren i SO ger uttryck för att det är en klar
fördel med att ha gemensamma begrepp eftersom det underlättar kommunikationen. Läraren i
svenska som andraspråk kan t.ex. i det fortsatta textarbetet med eleverna fråga dem vilken
genre det var som t.ex. läraren i SO ville att de skulle skriva i. På så sätt slipper man de
missförstånd som kan uppstå mellan lärare i t.ex. SO och språk när det gäller syfte med
textuppgifter. Det är ju inte heller alltid som eleven själv är helt klar över uppgiften.
I år 7 introducerade läraren i svenska som andraspråk (sva) de olika textgenrerna. Hon
använde samma texter (”Penicillintexterna”, se bilaga 2 i kap.1) som lärarna själva arbetat med
under den inledande dagen på universitetet. Målet var även här att befästa de tre
genrebegreppen. Texterna visades på OH så att hela gruppen hade samma fokus när de
höglästes och studerades. Eleverna och läraren diskuterade textens syfte och schematiska
struktur. När man studerade de språkliga kännetecknen och vad som är typiskt för en viss
textgenre användes färgpennor för att tydligt visa de olika språkliga dragen. Man tittade t.ex.
närmare på de beskrivande orden, tidsformer och vilka bindeord som används.
Under vårterminen fortsatte läraren i sva med det befästande genrearbetet i såväl projektarbeten som i studier av olika texter som eleverna arbetade med i sva, SO och NO.
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Eleverna fick också frågor kring sitt eget skrivande t.ex. om vad de själva brukar skriva,
vad de anser sig behärska inom skrivandet och vilka funktioner de texter som de själva skriver
har. Samtliga elever konstaterade att de behärskar och är vana att skriva i den personliga
genren, t.ex. berättande texter. Delvis är de också väl bekanta med faktagenrer som används i
instruktioner inom NO och hem- och konsumentkunskap. Däremot var det få elever som tyckte
att de fullt ut klarade av att skriva beskrivande texter inom faktagenren och det var endast en
elev som uppgav sig behärska delar av den analytiska genren i sitt skrivande. Läraren
konstaterar senare att ”de har utvecklats enormt under arbetets gång. De ser texter och genrer
på ett tydligt sätt nu, kan aktivt använda genrebegreppen och spontant konstatera och fråga
vilken genre de ska använda vid skriftliga arbeten”.

Textarbetet enligt cirkelmodellen för genrebaserad undervisning utvidgas
Terminens arbete i svenska
I svenskan hade man börjat arbeta med ämnesområdet media och hade främst studerat vilka
olika slags artiklar det finns i tidningar. Läraren ville få eleverna medvetna om vad som skiljer
olika tidningstexter från varandra. Man började med mer enkla faktatexter d.v.s. notiser och
nyhetsartiklar. Eleverna fick skriva egna notiser som sattes upp på väggen. Därefter studerades
krönikor vilka klassades som personliga texter. Eleverna läste en mängd olika krönikor och
diskuterade innehåll och upplägg. Därefter fick de själva skriva en krönika.
Gemensam planering i svenska och SO - fågelinfluensan
En samplanering gjordes av SO-läraren och läraren i svenska med ett upplägg kring analytiska
texter. Det inledande arbetet skulle ske under svensklektionerna och sedan skulle stoff och
uppgifter vävas ihop i de två ämnena. Läraren i svenska utgick från cirkelmodellen för
genrebaserad undervisning (beskrivs i Kuyumcu, 2004 och i Sellgren, 2005). Målet var nu att i
samarbete med SO skriva en debattartikel.
Fokus på analytiska texter
Det inledande arbetet gjordes under ett långt pass i svenskan (100 minuter), då läraren började
med att i helgrupp gå igenom vad som är typiskt för en debattartikel. Den artikel som
närstuderades var ”Skolmåltiderna måste bli bättre” skriven av barnombudsmannen (se bilaga
1). Läraren visade artikeln på OH och den lästes tillsammans. Först studerades själva
strukturen där man såg att redan i rubriken fanns ställningstagandet: skolmåltiderna måste bli
bättre. Därefter följde en ingress och en inledning där ”problemet” lades fram för läsaren.
Sedan presenterades skribentens argument och till sist en avslutning. Artikeln studerades och
”bröts ned” utifrån frågor enligt cirkelmodellen: Var hittar du sådana här texter? Vem skriver
dem? Vem läser? o.s.v. Därefter tittade man på de språkliga kännetecknen och diskuterade
vilka ord man kan använda för att få till ett övertalande språk som är typiskt för debattartiklar,
t.ex. ”måste, borde, vi kräver, ska ha, i högsta grad och därför bör”. Efter gemensam analys var
det dags att också tillsammans skriva en debattartikel i skolmatsfrågan. Detta gjordes på OH
och eleverna formulerade texten sats för sats. Lärarens reflektion efteråt var att denna låg
mycket nära modelltexten, men tanken är ju att eleverna verkligen ska se struktur och språk.
Därefter fick eleverna den individuella uppgiften som var att skriva en debattartikel kring
fågelinfluensan. Eleverna skulle ta ställning till huruvida de var positivt inställda till ett
lagförslag för avlivning av hundar som bar på viruset. Lagförslaget diskuterades gemensamt
och man vägde fördelar mot nackdelar. Så fick eleverna påbörja skrivandet av sina
debattartiklar. När man tog upp ämnet om fågelinfluensan i svenskundervisningen så
förberedde man även för innehållet i SO-undervisningen. Här nedan följer lärarens egen
dokumentation om resultatet.
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Under lektionen och genomgången visade eleverna ett stort intresse för uppgiften. Det
märktes att många elever var insatta i ämnet och när det var dags att börja argumentera
hade de inga svårigheter med att välja sida. Vad gäller elevernas debattartiklar var dessa av
varierande kvalité givetvis. Vissa hade valt att använda den typiska strukturen liksom de
språkliga kännetecknen.
Jag tror att elevernas resultat hade blivit bättre ifall man hade ägnat hela den första
lektionen åt att bara titta på språket och att de hade fått skriva upp de typiska språkliga
dragen i sina skrivhäften. Det var många elever som inte riktigt hade förstått hur de skulle
skriva dvs. vilken struktur och vilken nivå på språket de skulle ha därför påverkades deras
resultat. Att arbeta aktivt tillsammans med eleverna och skapa en gemensam text på OH
var något som nog hjälpte många att se strukturen och det är något som jag kommer att
använda mig av flera gånger.
I framtiden kommer jag att arbeta mer med att skapa texter på det här sättet
tillsammans med eleverna. Jag kommer då att försöka dra ut på processen lite mer och
lägga ned mer tid på själva textanalysen och det gemensamma skrivandet då jag fann att
detta var väldigt givande för eleverna.
Vad jag har sett hos många elever är en större medvetenhet kring de tre olika
texttyperna. De frågar ofta inför skrivuppgifter vilken typ av text de ska skriva och svarar
man då att de ska skriva en analystext så förstår de hur de ska gå till väga och hur texten
ska se ut. Att arbeta medvetet med genreförståelse har ökat elevernas förståelse men även
deras möjligheter att själva skapa olika texttyper.

Elevtexten som följer är ett resultat av det beskrivna arbetet.
Lagförslag kring fågelviruset
Dödsfall som orsakats av fågelinfluensan ökar och fågelviruset sprids allt mer i världen. I
Azerbajdzjan hittades nyligen en hund som antagligen avlidit av fågelvirus smitta. Därför
har det uppkommit ett lagförslag om att det ska vara tillåtet att avliva hundar vid
misstänkta fall.
Fågelvirusets (H5N1) smitto risk är liten därför anser Experten Lina A. att det är fel
att avliva hundar eftersom det inte finns några bevis och att djurens rättigheter är viktiga.
Hunden som dött hittades i Azerbajdzjan dvs. det är inte ens i närheten av Sverige. Även
om en hund blir smittad är risken väldigt liten, att hunden för viruset vidare till människan,
däremot kan den smitta andra hundar. Hundägare bör kanske ha bättre kontroll på att det
inte finns några symptom på viruset och hålla sina hundar i koppel.
Det kommer även vara svårt för hundägare att tvingas se sina hundar avlivas och inte
kunna göra något och det värsta är att det inte finns några bevis på att det är sant att hunden
bär på viruset/influensan.
Hundar har alltid varit sällskapsdjur därför är det svårt att tänka sig att avliva dem.
Hundar blir ledsna om människan/ägaren är ledsen så de har känslor för oss. Det är även
oetiskt att döda djur särskilt om djuret bara är misstänkt. Trots olikheterna måste vi visa
hänsyn.
Genom detta vill Lina A. konstatera att lagförslaget inte är väl genomtänkt.

SO - fågelinfluensan
Efter att läraren i svenska gått igenom hur en argumenterande text och en debattartikel är
uppbyggd tog även SO-läraren upp ämnet för diskussion som även här var formulerad utifrån
den hårt nyhetsbevakande fågelinfluensans spridning i världen och i Sverige. En notis från DN
Hundägare manas till lugn efter dödsfall handlade om risken för att även hundar ska smittas av
viruset. Elevernas uppgift var att ta ställning för eller emot ett (av lärarna) uppdiktat lagförslag
om avlivning av misstänkt smittade hundar i Sverige. Detta blev också en uppföljning av ett
tidigare arbete i SO som ingått i arbetsområdet Etik och Moral där eleverna tagit ställning i
frågan om djurförsök. I det tidigare arbetet om etik och djurförsök skrev eleverna en
argumenterande text. Men genom att man först arbetade gemensamt så serverades eleverna,
mer eller mindre, argument att använda i texterna. Nu blev progressionen att utifrån all
information och egen kunskap om fågelinfluensan själva hitta och formulera argument.
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NO - fågelinfluensan
Även i NO-undervisningen blev det fokus på den aktuella fågelinfluensan. Arbetet med stoffet
kom här att bli mer omfattande och fördjupat genom att det handlade om att förstå och lära sig
hur virus fungerar i allmänhet och om H5N1-viruset i synnerhet. Eleverna fick en mängd
artiklar från framför allt Dagens Nyheter där de kunde lära sig om sjukdomen och dess
spridning i världen, men även lärobokstexter användes. En gruppuppgift var att efter läsningen
diskutera och argumentera kring vissa frågor. Även om man hade olika uppfattningar skulle
man genom diskussioner komma fram till en gemensam ståndpunkt i ett antal frågor.
Eleverna hade redan upptäckt behovet av information och faktaunderlag om fågelinfluensan
för att klara uppgiften i svenska/SO, så artiklarna som NO-läraren erbjöd lästes noggrant och
användes nu i tre ämnessammanhang.
Efter gruppuppgiften gick arbetet vidare till en individuell skrivuppgift, som var att skriva
en text i faktagenre respektive i analytisk genre. Instruktionen blev relativt allmänt hållen.
Eleverna skulle läsa en artikel om forskaren Björn Olsén (se bilaga 2) och utgå från den i sina
egna texter. När läraren fick in elevtexterna såg han att eleverna hade haft svårt att göra en
tydlig distinktion mellan genrerna och texterna låg nära varandra både i struktur och språk. Det
som visat sig svårast var att skriva den analytiska texten och läraren antog att det kunde vara
skrivuppgiften och instruktionen i sig, som var orsak till detta. Instruktionen till analystexten
formulerades därför om så att den innehöll ett påstående som eleven skulle ta ställning till:
”Eftersom effekterna av H5N1 blir värre i Afrika än i Europa så måste SIDA och
regeringen inrikta alla resurser för att bekämpa virusets spridning i de Afrikanska
länderna! ”
Argumentera för och emot påståendet att vi ska bekämpa fågelinfluensavirusets
spridning utanför Europa. Visa tydligt din slutsats. Använd dina tidigare kunskaper
om H5N1 som du har och artiklarna från DN för att skriva en text i analysstil, ca ½1 A4 sida.
Läraren lade också till tydliga s k ”Rubrics”8 för att eleverna själva skulle få en större
möjlighet att ”se” vad som förväntades av deras texter.
Eleverna skrev faktatexten i skolan och fick den argumenterande texten i läxa. Elever med
svenska som andraspråk använde också tiden på de lektionerna till att ytterligare bearbeta sina
texter. Textresultaten denna gång skilde sig stort åt från det föregående försöket. Läraren
kommenterar:
De flesta hade nu en tydligare argumentation med för- och nackdelar. Jag tror att de
Rubrics som jag delade ut hjälpte flera att fokusera på vad som var viktigt. Ett tydligt
påstående att argumentera utifrån samt att de kunde använda sig av tidigare erfarenheter
hjälpte nog också till. Uppgiften var mycket tydligare än vid det första tillfället då
uppgiften var: Skriv en text i analysstil. Istället var det tydligare att du ska använda dig av
en argumenterande text med för och nackdelar i påståendet.

8

Rubrics: ett formativt bedömningsverktyg konstruerat för en specifik uppgift, t.ex. uppsatser, labbrapporter eller
muntliga presentationer. I en rubric har man tagit ut olika aspekter/delar av ett arbete. Varje aspekt eller del av
arbetet beskrivs med kvalitetsskillnader från t.ex. ”Mindre bra” till ”Mycket bra”, med definition av vad som
utmärker de olika kvalitetsskillnaderna. Rubrics har två syften: att hjälpa eleven att förbättra sina arbeten och att
fungera som bedömningsverktyg för slutprodukten inom arbetsområdet (t.ex. en labbrapport). Ursprung: används
mycket i USA, influerat av Harvardinstitutets Project Zero Se t.ex. följande länk för en beskrivning av tanken med
Rubrics: http://school.discovery.com/schrockguide/assess.html
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Rubrics för en argumenterande text.
Kanonbra
Organisation
samt att det
skriftliga
innehållet går
att förstå

Tydlig text
Välstrukturerad.

Argumentation
och slutsats

Du har en tydlig
argumentation med
för och nackdelar och
har en slutsats som
tydligt är kopplad till
dina argument. Du
kan se både för och
nackdelar med
förslaget. Du
använder dig av din
kunskap för att göra
generaliseringar och
se samband.

Mycket
bra
Tydligare
struktur.

Bra

Du har en
tydlig
argumentation med
för- och
nackdelar.
Slutsatsen
är delvis
kopplad till
dina
argument.

Du försöker
argumentera.

Finns struktur,
det skriftliga
innehållet går
att förstå.

En bit kvar
till bra
Otydlig
struktur det
skriftliga
innehållet går
inte att
förstå/se
Du gör inga
försök.

Två elevtexter nedan får illustrera olika sätt att lösa uppgiften:
Elevtext 1
Introduktion
Jag ska argumentera för och emot att SIDA ska hjälpa till att bekämpa viruset i Afrika.
Fördelar
Länderna som SIDA kommer hjälpa kommer få information om viruset. Det kan göra att
de förstår situationen bättre och inser att de inte kan leva så tätt in på fåglar som en del gör.
SIDA hjälper också fattiga länder genom att rusta upp dem med mediciner.
Nackdelar
Satsningen kan göra att försvaret försämras i Europa och det blir svårt att få botemedel om
smittan skulle komma hit. Antingen får man satsa på att rädda människor i Afrika eller oss
själva i Europa.
Slutsats
Min slutsats är att man skulle hitta en balans i försvaren och kunna hjälpa så många som
möjligt och de mest drabbade. Satsa på att hjälpa Afrika så kanske smittan stoppas och inte
sprids till andra länder.
Elevtext 2
H5N1
Det förslag som har lagts fram att man ska försöka satsa mer tid och pengar på att bekämpa
fågelinfluensan i Afrika istället för i Europa tycker jag är ett bra förslag men har sina
nackdelar. Afrika som har ett antal fall av smittan borde bekämpas innan vi bygger upp ett
försvar mot sjukdomen i Europa. Detta gör att om influensan stoppas stoppar det en chans
för spridning till norr men också till andra länder. Detta är förstås en bra plan men den har
sina nackdelar. Om man lägger ner för mycket pengar på detta ökar risken för att smittan
ska dyka upp i Europa. Eftersom smittan finns i Europa och har tagit flera personers liv kan
man inte sluta oroa sig även om risken är liten i jämförelsevis till Afrika. Fast även om
risken att bli smittad ökar när vi lägger pengar på att ”bota” Afrika borde detta i alla fall
genomföras.
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Lärarnas reflektioner om projektarbetet inom Ämne och språk är att det bl.a. inneburit att det
nu finns ett gemensamt språk mellan lärare-lärare, mellan lärare-elev samt mellan elev- elev.
Nu går det att säga ”skriv en analytisk text” i instruktionen och eleverna vet vad som förväntas.
Lärarna menar också att deras egen medvetenhet om betydelsen av skriftliga instruktioners
utformande har ökat och de har nu mer av gemensamma diskussioner om uppgifter och om hur
instruktionerna till dessa ska formuleras.

Ungdomars spelvanor - år 8 i svenska
Bakgrund
Ett ökat intresse för spelande har börjat visa sig bland många ungdomar och märks även i
skolans värld på olika sätt. Svenskläraren i den här aktuella klassen, skolår 8, såg ett växande
intresse för olika slags spelande, t.ex. nätpoker bland eleverna. Läraren hade också börjat
uppmärksamma att spelandet tog mycket tid och för vissa elever hade det lett till att skolarbetet
blivit lidande, dels därför att fritiden ägnades helt åt spelande istället för skolarbete och dels i
en stor trötthet på grund av sömnbrist. Läraren frågade eleverna om det fanns något intresse att
arbeta med frågan om ungdomars spelande och spelvanor inom ramen för svensklektionerna,
vilket de nappade på. I det kommande arbetet visade eleverna prov på en växande medvetenhet
om olika sätt att skriva en text utifrån skribentens syfte och kunde genom den kritiska läsningen
identifiera flera av de medel som används.

Genomförande
Lärarens tanke var att arbetet skulle vara ett sätt att ägna sig åt olika frågor kring spelande,
spelvanor och spelmissbruk samtidigt som man skulle kunna visa ungdomarnas egen syn på
spelande. Slutprodukten av klassens arbete har blivit ett häfte Ur ungdomars synvinkel – en bok
om spelande, med korta texter som behandlar för- och nackdelar med spelande, beskrivningar
av vissa spel och framför allt elevernas egna samlade ”myter och sanningar” om spelande.
Man påbörjade arbetet genom att göra en inventering av elevernas kunskaper, åsikter och
attityder om spelande och undersökte även elevernas egna spelvanor genom att de uppskattade
den tid som de själva lade ner och som de trodde att klasskamraterna ägnar åt spelande.
Tidningsartiklar som tog upp spelvanor och spelmissbruk lästes. Några elever ringde även till
s.k. hjälplinjer för spelmissbrukare för att få insikt i det arbetet och man intervjuade personer
som arbetar på Stödlinjen för spelberoende.
Ett viktigt arbetsmaterial var den lilla häftade boken Sanningar och myter om spel och
spelberoende utgiven av Svenska Spel (2005), där man tar upp frågor om spelberoende och ger
en bild av Svenska spels roll och ansvar. Genom att kritiskt läsa texten i detta
informationsmaterial och bryta ner texten för att se hur skribenten använt sig av språkets
möjligheter för att nå vissa syften med texten fick eleverna kunskaper som de sedan kunde
använda sig av i det egna arbetet med att skriva texter.
Här nedan följer några av de inledande frågor som eleverna fick att utgå från i gruppdiskussioner och några exempel på elevernas svar.
Vem vänder sig häftet till?
Till folk över 18 år. De framställer det som att det är bra att spela, spännande och skapar
gemenskap.
De är väldigt tydliga med att säga att det är ofarligt.
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Vad är syftet med detta häfte? Varför har Svenska spel skrivit det?
Dels för att informera om spelberoende, men även för att försvara spelindustrin. För att
övertyga om att spel är bra och att Svenska spel är jättesnälla och goda som sponsrar
ungdomsidrott mm.
De vill framställa det som ett faktahäfte, men överallt påpekar de hur bra det är att spela.
För att ge sig själva reklam på ett sätt så det ser ut som de vet vad de håller på med.
De försöker göra om sin reklam till information.
Använder man sig av några speciella knep för att övertyga läsaren om att det som
står i häftet är sanningen? Vilka knep?
Deras sanningar visar bara på de positiva sidorna med spelandet.
De använder sig av undersökningar som stöder deras ”sanningar”. De väljer sånt som
passar. De har skrivit häftet som en faktabok. De använder statistik/siffror för att verka
trovärdiga.
Lyckas Svenska Spel få läsaren att tro att detta är en faktatext? Hur?
De skriver med ett språk som passar för att övertyga läsarna.
Om man läser mellan raderna ser man att de bara tar med sånt som överdriver det positiva
med spelandet. Genom att skriva ”sanning” så luras de att det är sant och då tror man att
det är fakta.
Ja, den är professionellt skriven.
Man förväntar sig att de ska skriva ett faktahäfte och därför kan man bli lurad.
De första sidorna ger intryck av att vara inledningen till en faktatext, men sedan ser man ju
att det inte är det, de skriver ju bara om spelandet som något positivt.
5. Om era föräldrar skulle läsa detta häfte, skulle de då få en tydlig och bra bild av
ungdomars inställning till spelande och ungdomars spelvanor?
Nej, de skulle inte ”gå på” det.
Nej, tvärtom, vuxna skulle genomskåda det här och se det som reklam.

Vid det egna skrivandet valde eleverna att använda sig av samma myt-och-sanning-mönster
som Svenska Spel använt i häftet, d.v.s. först presenterades en myt om spelandet som sedan,
mer eller mindre, dementerades under rubriken sanning.
Här är ett elevexempel:
Myt:
Man kan få cancer om man sitter för mycket vid datorn.
Sanning:
Den äldre sortens bildskärmar, de stora och klumpiga, använder en teknik för att rita upp
bilden som skapar ett starkt magnetfält. I värsta fall kan strålningen vara farlig så långt som
en meter ifrån skärmen. Det är också känt att den sortens strålning är farlig och kan ge
cancer om man utsätts för stora doser. Om man sitter länge vid en skärm av den sorten kan
man känna hetta i ansikte på grund av strålningen.
Sedan min familj fick reda på det har vi bytt ut alla skärmar mot den nya sortens platta
TFT-skärmar. Tekniken bygger på lysdioder, som inte strålar mer än en vanlig glödlampa.
Så länge man inte sitter med huvudet tryckt mot skärmen är strålningen i princip ofarlig.
Det är fortfarande många som inte känner till strålningen från skärmarna, och en hel del
som inte vet att problemet är löst i och med TFT. Om du ägnar mycket tid vid datorn är det
nog bra att börja tänka på en ny skärm.

När häftet var färdigt fick varje elev ett exemplar hem till sina föräldrar, med ett följebrev som
beskrev hur det kommit till och syftet med arbetet. Utifrån att många av eleverna själva menat
att de vuxna, d.v.s. även deras egna föräldrar visste för lite och skulle behöva veta mer om
framför allt ungdomars spelande, så kan denna skrift ha bidragit till att öka kunskaperna i
frågan. Ungdomarna själva menade också att det är föräldrarna som måste hjälpa till att sätta
gränser för sina barns spelande (!). Några föräldrars direkta gensvar på häftet visade att samtal
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om detta nu hade fått en naturlig öppning. När terminen närmade sig sitt slut och läraren
reflekterade över arbetet med arbetsområdet skriver han följande:
En sak som är häpnadsväckande att konstatera är att spelandet bland eleverna i år 8 i
princip upphört helt och spelandet här på vår enhet är nu ett minne blott. Jag inbillar mig
inte att det beror på vårt arbete, det vore förmätet, men det kan ha haft en viss inverkan. Jag
hoppas att arbetet skapat diskussioner i hemmen om hur eleverna ska prioritera och
använda sin tid och att detta var bidragande till förbättringen. Det kan naturligtvis vara så
att det här är ett problem som kommer tillbaka eller också var det en ”fluga” som höll i sig
ovanligt länge. Diskussionen om spelhäftena och spelandets/datamissbrukets baksidor har
också förts med föräldrar i samband med utvecklingssamtalen.

Laborationsrapporter i NO – en angelägenhet för fler lärare?
Läraren i svenska har återkommande mött frustration hos elever över att de inte förstår hur
labbrapporterna i NO bedöms och betygsätts. Eleverna menar att de inte förstår kriterierna, vad
det är som läraren tittar på och vad som skall finnas med för att uppfylla kriterierna för t.ex. ett
VG-betyg. Eleverna menar också att de får gensvar som de inte vet hur de ska använda sig av,
t.ex. ”otydligt” eller ”ej helt klart”. Detta ledde till att läraren tog upp de här frågorna för
diskussion med eleverna i år 8 och år 9 och i syfte att ta reda på vad eleverna upplever som
svårigheter ställde läraren ett antal frågor till dem som besvarades skriftligt. Här nedan följer
några exempel på lärarens frågor och på några av elevsvaren.
1. Beskriv med egna ord vad du tycker är svårt med skrivandet av LAB-rapporter:
”Det jag tycker är svårt med LAB-rapporter är att kunna skriva en text som inte blir
punktvis.”
” /---/ Att få tillbaka lab-rapporter med bedömningen OK, BRA hela tiden är lite konstigt
tycker jag. Vad betyder OK egentligen, är det G, VG eller vadå?”
” allt jag skriver alltid för lite och tunt. Jag kan inte komma på saker att fylla ut med.”
2. Vad skulle man kunna göra för att underlätta skrivandet så att det blev lättare
att skriva en riktigt bra rapport?
”Lära oss hur man skriver en bra LAB-rapport.”
”Få se fler elevexempel och få tydligare betygskriterier. Sen att vi skriver en labb på
lektionen.”
”Berätta om vad man ska skriva i slutsatsen och berätta va de går på.”
”Man kanske borde berätta lite mer utförligt om hur en bra slutsats ska se ut och innehålla.
Ett exempel skulle vara bra.”
”Förklara för oss detaljerat vad som krävs för att få den riktigt bra.”
3. Det finns elever som vet hur de ska skriva en riktigt bra LAB-rapport och det finns
elever som inte vet det. Det här påverkar naturligtvis möjligheterna att lyckas. Varför
skiljer det så mycket mellan olika elever?
”.....men de elever som inte vet vad de ska skriva får de svårare, ren gissning ungefär som
på lotto.”
”En del är smarta andra inte, NO är det svåraste ämnet och de som inte förstår klarar det
inte medans MVG-barnen förstår allt.”
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4. Vad går det att göra åt den här skillnaden i kunskap?
”alla elever kan skriva en bra labbrapport, allt handlar om ansträngning, om man skulle
veta vad man skulle skriva.”
”Prata gemensamt på lektionerna.”
5. Om man inte vet exakt hur LAB-rapporten ska skrivas, hur gör man då för att
lyckas med den?
”Jag vet inte eftersom jag aldrig har fått högsta betyg.”
”Prövar sig fram?”
”Man försöker väl göra så gott man kan, med det går nästan aldrig bra.”

Även frågan om att låta fler lärare bedöma samma elevarbete togs upp. Det skulle innebära att
ämnesläraren i SO eller NO har huvudsakligt fokus på ämnesinnehållet medan läraren i
svenska/svenska som andraspråk tar större ansvar för den språkliga formen. Eleverna var
mycket positiva till förlaget, om det innebär att de från början vet om den gemensamma
bedömningen. Däremot uppskattas det inte när lärare går in och bedömer arbeten utan att
eleven är medveten om det. De berörda lärarna i svenska, SO och NO kring de här två
elevgrupperna har nu börjat planera för ett tätare samarbete under kommande läsår. Syftet är
främst att eleverna ska få ett tydligt helhetsperspektiv på sitt lärande och att de ska förstå
sambandet mellan olika kvaliteter som samverkar. Kanske kan det här öka möjligheterna till att
gemensamt jobba fram en bättre kvalitet på slutprodukterna, menar svenskläraren. Ytterligare
en vinst för redan stressade elever kan vara att den totala mängden skriftliga arbeten kan
minskas något.

Avslutande kommentar
Mot slutet av projektåret kom samtalen mellan de deltagande lärarna att bli en slags summering
av gjorda erfarenheter och med blickar framåt. Man diskuterade diskrepansen som kan finnas i
samma elevs texter beroende på om de är gjorda inom ramen för t.ex. SO-ämnet eller
svenska/svenska som andraspråk. Eleven ”anpassar” sitt arbete efter ämnesfokus och bryr sig
t.ex. inte lika mycket om de språkliga aspekterna när arbetet ska bedömas av SO eller NOläraren. Lärarna var här överens om att de måste hitta fler sätt att samarbeta över
ämnesgränserna så att det tydliggörs för eleverna att ämnesinnehåll och språk inte är något skilt
från varandra. Lärarna ser att de behöver varandras kompetens för att lyckas med detta. De
diskuterade också frågan om textval inom svenskämnena och diskuterade möjligheterna att där
arbeta mer med faktatexter. På samma sätt som t.ex. NO-läraren känner sig osäker på språkliga
aspekter i olika texter kan språkläraren uppleva sina tillkortakommanden inom SO- och NOstoffet. Därför blir ett samarbete viktigt och kan ge nya möjligheter.
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Bilaga 1
2002-11-04 Debattartikel:

Skolmåltiderna måste bli bättre
I Sverige ska 1,3 miljoner elever äta skollunch varje dag. Men alla gör inte det, vilket
beror på att de vuxna slarvar med barnens skolmat. Det skriver Annichen Kringstad,
projektledare på Skolmatens Vänner och Lena Nyberg, Barnombudsman.
Införd i: Aftonbladet
I Sverige äter 1,3 miljoner elever skollunch varje dag. Eller rättare sagt, de har möjlighet att
göra det men många avstår från att äta den mat som erbjuds. Därför utmanar nu
Barnombudsmannen och Skolmatens Vänner alla elever i en tävling om bättre skolmåltider.
I många av landets skolrestauranger får barn och unga god, näringsriktig och vällagad mat i en
lugn, trevlig och fräsch miljö. Där har skolmåltidspersonalen lyckats göra det bästa av knappa
resurser - oftast med gott stöd från kostchefer, skolledning, politiker och föräldrar.
Men det finns också fortfarande ett antal skolrestauranger som inte uppfyller dessa
grundläggande krav trots de riktlinjer som togs fram av Livsmedelsverket för drygt ett år sedan.
Matsalarna är bullriga, stökiga och stressiga. Maten är kall och mjölken är ljummen. Lokalerna
är slitna, kala och inte särskilt trivsamma. Eleverna får köa och kasta i sig maten. Och det
händer att dagens lunch är slut när den sista klassen kommer. Hur många av oss vuxna skulle
äta på en sådan lunchrestaurang även om det är gratis?
Skolmaten i dag är samma rättvisefråga som den var när fria skolluncher infördes i Sverige
1946. För en del barn var (och är) skolmaten dagens enda lagade måltid. Då ansågs att
familjens ekonomi inte skulle vara avgörande för vem som kunde få ett lagat mål mat och
därmed större möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen.
Redan då visste man vad näringsrik skolmat gör för koncentrationen och inlärningsförmågan.
Nu vet vi ännu mer om sambandet mellan mat och prestation. Elever som äter en bra lunch har
lättare att följa med i skolarbetet.
Det är kommunerna som har ansvar för att servera avgiftsfria skolluncher så länge skolplikt
råder, det vill säga till och med grundskolan. Det är upp till varje kommun att bestämma vilka
resurser som satsas på måltidsverksamheten. Det har lett till stora skillnader, ibland även
mellan skolor inom samma kommun.
Skolmatens kvalitet handlar dock inte bara om pengar. Det är lika mycket frågan om de vuxnas
attityder till barnens måltider och om engagemang, kunskap och prioriteringar.
Visst är det lättare att laga god mat med en större budget, men erfarenheter och exempel visar
att det inte finns något entydigt samband mellan skolmatens kvalitet och kostnad per portion.
I ett antal kommuner har man förstått skollunchens roll som en trivsam stund mitt på dagen.
Elevernas önskemål om alternativa maträtter, hur maten ska serveras och hur det ska se ut i
skolrestaurangen har tagits på allvar. Det har gjort att flera tar del av skolmåltiden och den
fungerar som den energikick den är avsedd att vara.
I andra kommuner ser det helt annorlunda ut. En enkät som Skolmatens Vänner gjort visar att
2 av 10 kostchefer uppger att ansvariga politiker tänker mer på pengarna än kvaliteten på maten
i förskolan och skolan. Det kan innebära att populära rätter väljs bort i besparingssyfte. Helst
ska det inte gå åt mer mat än nödvändigt. Barnen får gå hungriga och blir trötta och
okoncentrerade på eftermiddagen. Trånga matsalar ses som ett övergående problem vilket gör
att barn i stora årskullar kan få trängas, äta snabbt och vid fel tidpunkt under hela skoltiden.
I en undersökning (Matglädje och ungdomar, LUI Marknadsinformation) har ungdomar själva
listat sina fem viktigaste krav på måltidsverksamheten:
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•
•
•
•
•

Gemenskap
God mat som är varm och som serveras med kall mjölk
Bli mätt
Lugn och ro
Rent och fräscht i matsalen

Som synes är det inga orimliga krav eleverna ställer, utan minimikrav som borde vara
självklara och uppfyllda överallt. Vi vet att det inte alltid är så i verkligheten.
Vi kräver därför att dessa krav uppfylls snarast, i alla Sveriges skolor. Och det är inte bara
vuxna som ska bestämma hur det ska gå till. Eleverna ska ha ett klart inflytande över sin
skolmat.
Därför har Barnombudsmannen och SkolmatensVänner tagit initiativ till en riksomfattande
tävling om hur skolmaten ska se ut. En väggtidning har gått ut till elevråd och matråd på
landets drygt 5 000 grundskolor. Där inbjuds eleverna att, på egen hand eller tillsammans med
skolmatspersonal eller lärare, på olika sätt beskriva hur skolmaten ska bli en god stund på
dagen. Den klass som kommer med det bästa förslaget vinner 10 000 kronor till klasskassan
och åstadkommer förhoppningsvis en förändring både på den egna och andra skolor.
Fria skolmåltider är i högsta grad en viktig hälso- och välfärdsfråga i Sverige. Därför bör de
också hålla den kvalitet som barn lika väl som vuxna är värda.
Annichen Kringstad
Projektledare Skolmatens Vänner
Lena Nyberg
Barnombudsman
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Intervju med professor Björn Olsén
Björn Olsen har kallats Sveriges ledande expert på
fågelinfluensa. Han är professor vid Högskolan i Kalmar och
Umeå universitet, samt överläkare på infektionskliniken i Kalmar.
Han är även ornitolog och har lyckats kombinera sitt intresse för
fåglar med forskning kring infektionssjukdomar.

Varför smittar inte fågelinfluensaviruset, H5N1, enkelt mellan
människor?
— H5N1 är ett fågelvirus, som inte är anpassat till mänskliga celler. För
att viruset ska kunna ta sig in i våra celler måste de binda in till
speciella ämnen på cellens yta. Dessa ämnen skiljer sig åt mellan
människors och fåglars celler. Därför är det svårt för virus som är
anpassade till fågelceller att fästa vid och ta sig in i människoceller.
Men människor har ju blivit smittade med H5N1. Hur kan man
förklara det?
— Det ämne hos viruset som gör att det kan binda in vid djurceller
heter hemagglutinin (H). Hos H5N1 är H anpassat för att fästa vid
fågelceller och inte vid däggdjursceller. Eftersom virusens arvsmassa
ständigt förändras genom mutationer, kan H-enheten successivt ändras.
Om förändringen nått en viss tröskel kan viruset få förmågan att fästa
vid människoceller, och blir då smittsamt för människor.
För att förstå varför H5 virus kan binda in till humanceller så måste vi
ändra vårt tänkande. Alla H5 virus som cirkulerar vid ett givet tillfälle i
en given miljö ska ses som en flock av virus. Några få av dessa har på
grund av mutationer förmåga att binda till däggdjursreceptorn och
därmed infektera en individ.
Varför blir människor så sjuka om de drabbas av
fågelinfluensan?
— När immunförsvaret träffar på H5-viruset känner det inte igen det
eftersom det tidigare inte blivit exponerad för det. En konsekvens är att
immunförsvaret försöker neutralisera viruset genom att aktivera olika
försvarssystem. Av någon anledning löper dessa system amok, och våra
egna system, som ska skydda oss, blir fiender. Ungefär samma sak
händer vid en allmän blodförgiftning. I det fallet är det bakterien som är
själva gnistan som utlöser branden (vårt eget försvar).
En grupp forskare från bland annat Karolinska Institutet,
Stockholm, har gjort en studie för att ta reda på om det kan vara
så att fler än de som insjuknat i H5N1 faktiskt smittats med
viruset utan att bli sjuka. De spekulerar i att överföring från
sjuka fåglar till människor kan vara vanligare än man tidigare
trott. Vad säger du om de resultaten?
— Det kan vara så. Men studien baserades på intervjuer av folk som i
samband med utbrott i Vietnam fick ange om de hade eller nyligen hade
haft influensaliknande symtom. Vem har inte det av och till? Det blir
intressant att se vad den serologiska studien, som innefattar blodprov,
visar. Då kommer man att kunna se om många smittats, haft ett bra
immunsvar och endast blivit lätt sjuka.
Intervjun gjordes i februari 2006
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Bilaga 2

3.4 Bergholmsskolan skolår 6-9
Exempel: Demografi – ett ämnesintegrerat arbete i skolår 8
Monica Axelsson

Deltagande lärare på Bergholmsskolan
Cecilia Gunnemark, SO
Mia Möller, svenska som andraspråk
Maria Hansson, matematik, NO
Susanna Rimmerfors, svenska som andraspråk
Karin Jansson, SO
Lisa Andersson, svenska/svenska som andraspråk
Anna Söderström, svenska/svenska som andraspråk
Magnus Lagerberg, NO (ht 05)

Inledning
Arbetet inom projektet Ämne och språk bedrevs i Bergholmsskolan, Skarpnäck i lärargrupper
med samarbete mellan lärare i svenska som andraspråk/svenska, SO, NO och matematik.
Susanna och Karin arbetade genreinriktat i år 9 i samband med temat Första världskriget. Lisa
och Anna fokuserade på genrer under temat Media – tidningen med elever i skolår 6. Magnus
försökte under hösten själv implementera ett språk- och ämnesintegrerat arbete i biologi om
systematik i skolår 7, men saknade samarbete med en svensklärare. Cecilia, Mia och Maria
arbetade genreinriktat i år 8 i temat Demografi, vilket presenteras i denna artikel.
Arbetsområdet Demografi planerades för tre veckor och de elever som deltog var alla
elever i skolans åttondeklasser. I dessa klasser gick både enspråkiga och tvåspråkiga elever.
Under arbetsområdets tre veckor följdes den uppgjorda planeringen löpande under alla
lektioner i svenska/sva, SO och matematik.

Utgångspunkter och syfte
Eleverna introducerades för begreppet genrer utifrån Schleppegrells översikt av skolans genrer
(2004: 85), översatta i Sellgren (2005: 234f), (se kapitel 1 i denna rapport). För att ge eleverna
förebilder och en tydlig språklig struktur för skrivande i olika genrer användes cirkelmodellen
(se kapitel 1 i denna rapport) som pedagogiskt verktyg. Språkligt fokus i detta arbetsområde var
på de analytiska genrerna: redogörande, förklarande samt utredande/argumenterande och
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eleverna fick träna på att skriva i dessa genrer. Kärnan i arbetet var samspelet mellan
ämnesförståelse och faktatextproduktion i olika former och elevkonstellationer. I den slutliga
produktionen av en individuell text kunde varje elev utgå ifrån sin egen nivå. Inom området
Demografi fick eleverna själva välja land för sitt arbete, men inte samma som någon annan i
klassen. Många av de tvåspråkiga eleverna valde det land de hade familjeanknytning till.
Mottagare för texterna skulle vara klasskamraterna som i olika skeden fick ta del av varandras
texter. Det syfte lärarna formulerade för arbetsområdet var följande9:
Syftet är att alla elever ska kunna behärska och särskilja olika textgenrer så att de
är förberedda inför nationella proven i år 9. Vi vill även att fler elever med svenska
som andraspråk ska lyckas producera texter på en hög kunskapsmässig nivå för
ett högre betyg i so och no. Vi vill att eleverna ska utveckla sambandet mellan
språk och kunskap.

Genomförande
De övergripande momenten och arbetsgången för arbetsområdet sammanfattas av lärarna i
följande punkter:
Moment:
1.

Titta på en textförebild – faktatext om Danmark
SO: begrepp, faktaunderlag
SV/ SVA: utmärkande drag för analytisk genre, svåra ord, argumentation
MA: diagram och statistik
2. Skapa gemensam faktatext i helklass – faktatext om USA
3. Skriva ett utkast av egen faktatext (redogörande delar) – välja eget land
4. Få gensvar av andra elever - i grupp
5. Utveckla den egna texten utifrån gensvaret. Skriva de förklarande och
argumenterande delarna. Illustrera faktatexten med diagram.
6. Renskriva och redovisa i gensvarsgrupper
9. Lämna in texten för betygssättning och gensvar av lärare
10. Utvärdering av arbetsområdet

Moment 1:
Arbetsområdet presenterades för eleverna i form av konkreta mål, syfte samt betygskriterier i
ämnena SO, SV och MA (se Bilaga 1). Mål och syfte formulerades för eleverna på följande
sätt:

Producera en faktatext som en annan elev kan inhämta kunskap från.
Använda fakta för att förklara och argumentera.
SYFTE: Lära sig en struktur för skrivande med olika syften.
MÅL:

Cecilia och Mia hade för detta moment skrivit två förebildstexter. En faktatext om Danmark
med tydliga rubriker som eleverna i sina arbeten senare skulle använda sig av samt en personlig
9

Texterna i rutor är citat av lärares eller elevers texter.
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text om den danske fiskaren Ole (Bilaga 2). Underlaget till texterna var kartbok och
Utrikespolitiska institutets faktablad (www.ui.se) och texterna utformades så att områdets
centrala ämnesstoff fokuserades. Texterna lästes och dekonstruerades under lektionen genom
att de två texternas perspektiv, personlig text – faktatext, jämfördes och diskuterades.
Skillnaderna mellan texterna listades på tavlan. Ämnesspecifika ord och uttryck i Danmarkstexten togs upp under varje rubrik och eleverna formulerade nya meningar med tio av dessa.
Faktatexten om Danmark granskades vidare med fokus på vilken fakta som fanns med och i par
arbetade eleverna med frågor på såväl innehåll som form (se följande ruta).

Danmark – Arbetsuppgifter
Försök att svara på följande frågor om texten. Arbeta gärna i par.
1. Vilket syfte har texten? (Varför är den skriven?)
2. Vilken kunskap har du av texten? Gör en lista på vad du får veta!
3. I vilken ordning presenterar texten denna kunskap? Vad kommer
först/sedan/sist?
4. Vilka ord är typiska för texten? Substantiv? Verb?
5. Vilket tempus används mest? Presens (nutid), preteritum (dåtid)?
Eftersom fokus i detta arbetsområde var på de analytiska genrerna: redogörande, förklarande
och utredande/argumenterande fick eleverna explicit undervisning i dessa genrer. Under Mias
lektioner i sv/sva genomfördes argumentationsövningar där eleverna fick träna på att muntligt
argumentera. Genom att t.ex. arbeta i par som förälder och barn argumenterade respektive elev
för eller emot högre veckopeng. Inför denna explicita genreundervisning försågs eleverna med
ett antal färdiga fraser för att kunna argumentera effektivt (se exempel på fraser i Bilaga 2
under rubriken Att flytta till Danmark).
I matematik arbetade Maria genom diskussioner med att klargöra hur och när olika
lägesmått och diagram passade. Under halvklasstimmar prövade eleverna att göra diagram på
datorn. Tid anslogs till att individuellt träna egenproduktion av olika former av tabeller och
diagram enligt uppställningen i betygskriterierna samt med hänvisning till lämpligt läromedel.
Moment 2:
För att ytterligare befästa och bekanta eleverna med innehåll och form för uppgiften, ämnesmässigt, språkligt och matematiskt, ingick med utgångspunkt från cirkelmodellen, ytterligare
ett gemensamt moment – att producera en gemensam faktatext om nytt ett land. Valet av land
för denna uppgift blev USA. Utrikespolitiska institutets faktablad om USA samt kartboken blev
återigen källor och faktatexten om Danmark användes som förlaga för språklig form och
uppläggning av faktainnehållet. Respektive klass och lärare, Cecilia/Mia, diskuterade sig fram
till utformningen av texten, dvs. vilken fakta som var viktigast att ta med, vilka formuleringar
och vilket ordval som passade texttypen. Läraren skrev den överenskomna texten på tavlan.
Eleverna skrev av texten individuellt för att ha ytterligare en förlaga inför sitt eget arbete.
Moment 3-6:
Eleverna hade nu god kännedom om såväl ämnesområdet Demografi som formen för texter i
olika analytiska genrer. Uppgiften var nu att själv välja ett land, ta fram ett faktablad om landet
från Utrikespolitiska institutets hemsida, komplettera med kartboken och utifrån den givna
formen (Danmarks- och USA-texten) individuellt skriva en motsvarande faktatext där
redogörande, förklarande och argumenterande delar fanns med. Texten skulle ha samma
rubriker som förebildstexterna och eleverna uppmanades att använda så mycket som möjligt av
dessa texter, men med utbyte av fakta.
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Bearbetningen av texten skedde i flera steg där den egna textproduktionen varvades med
redovisning i mindre gensvarsgrupper om fyra elever för ytterligare putsning av texterna. I
dessa gruppredovisningar av texterna använde eleverna turordningssamtal och skrev avslutningsvis kommentarer till varandra på arbetet. Eleverna fick explicita anvisningar i form av en
avprickningslista inför dessa skriftliga gensvar. Gensvaret utgick från textförebildernas uppbyggnad och poängterade de olika ämnenas perspektiv och delar:

- att tänka på när du ger gensvar
SO
√ Finns alla delar med? (geografiskt läge, klimat, naturresurser, näringar,
befolkning, styrelseskick)
√ Besvaras frågan varför bor folk där de bor?
√ Finns nackdelar och fördelar beskrivna?
SV
√ Är texten tydlig?
√ Används ord och uttryck som tillhör en faktatext?
MA
√ Finns fakta redovisad i tabell- och diagramform?

I matematik fick de elever som arbetade med inriktning mot betygen VG och MVG uppgifter
som var mer omfattande och krävde att man tänkte i flera led. Därutöver fanns uppgifter som
handlade om nya begrepp, t.ex. klockkurva (normalkurva), låddiagram och stambladsdiagram.
Examinationen på matematikdelen gjordes som läxförhör. Eleverna fick reda på vilken dag
respektive lägesmått eller diagram skulle redovisas. Marias förhör bestod av 2-3 uppgifter som
ibland gick ut på att läsa ut information ur diagrammen och ibland rita egna. I den övergripande
textuppgiften om ett specifikt land skulle de dessutom använda lämpliga diagram och tabeller
för att åskådliggöra statistiska uppgifter i sina arbeten.

Resultat
Cecilia, Mia och Maria bedömde att den tydliga strukturen som kännetecknat arbetsområdets
uppläggning var till stor nytta för alla, men särskilt för ”svaga” elever och elever som inte
kommit så långt i sin svenska språkutveckling. Arbetssättet ledde också till att fler elever
arbetade aktivt under hela perioden och deltog aktivt i redovisningen av arbetet. Fler elever än
vanligt slutförde sina uppgifter, lämnade in dem i tid och blev godkända (för exempel på
elevarbete se Bilaga 3). Lärarna hade i sin uppläggning gjort en förändring i förhållande till
cirkelmodellen genom att de inom samma arbetsområde fokuserat på tre genrer istället för en.
Denna förändring bedömdes ha varit lyckosam eftersom de högpresterande eleverna fick en
utmaning i den argumenterande delen av texten. Elevernas medvetenhet ökade när det gällde att
skilja mellan objektiv fakta, beskrivning och subjektiv argumentation och fler elever klarade att
särskilja texttyper. De tvåspråkiga eleverna sökte aktivt efter mer passande/ämnesspecifika ord
för att höja nivån på sin text. I jakten på ord uttryckte en elev ”jag vill ha ett ’snyggare’ ord”.
Det autentiska och konkreta behovet av diagram i de individuella texterna ledde till att fler
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elever var motiverade att lära sig använda diagram. När det gäller betyg i SO var det ovanligt
många elever som fick VG på detta arbete.
I elevtexten om Iran (Bilaga 3) kan vi se att eleven följt förebildstexternas struktur och fått
med alla givna rubriker. Han visar också att han har uppmärksammat genrebeteckningen
’argumenterande text’ även om den rubrikanvändningen får oss att undra om han till fullo
förstått att texten i stycket ovanför ’Fördelar och nackdelar med att bo i Iran’ också är
argumenterande. Cirkelmodellen har hjälpt den här eleven att genom en given struktur ta fram
egen fakta och konstruera en tydlig och innehållsrik faktatext där redogörande, förklarande och
argumenterande textaktiviteter förekommer.
En närmare granskning av Irantexten visar att eleven vid sidan av de frekventa verben är,
har, får, blir också använt många ’geografispecifika’ verb som t.ex. gränsar till, består av,
varierar, nå upp till och importerar. I dekonstruktionsfasen (fas 2) av cirkelmodellen kan fler
av de språkliga valen i ämnestexterna tas upp och om läraren i svenska som andraspråk under
gensvarsfasen har möjlighet att göra en performansanalys10 av elevtexten kan den vara ett
underlag för elevens vidare textbearbetning. Så småningom kanske eleverna själva kan göra
performansanalyser på sina texter.

Utvärdering och analys
Under arbetets gång uttryckte eleverna det positiva i att arbeta med samma arbetsområde både i
SO och svenska. I urval framkom dessutom följande synpunkter i elevernas utvärdering av
arbetet:
Utvärdering elever
Vad tycker du har varit det bästa med arbetet?
" Det var bra att vi skrev USA texten på tavlan då gick det enklare att skriva sin
egen text.”
" Att skriva en faktatext istället för jag-form var en ny uppgift, man lär sig mycket
mer av att skriva utifrån en förebildstext"
”Att vi jobbade intensivt med arbetet och inte bara 2ggr/ veckan och att det var
flera ämnen”
"Att man fick göra en del själv och att vi kunde ha Danmarkstext och gemensam
text om USA innan man skrev självständigt"
"Att vi fick göra muntligredovisning så man tränar sig att tala inför människor"
"Att vi fick sammanfatta vår text och läsa upp för kompisar för då får man träna
på att berätta om det mest väsentliga".
Vad tyckte du har varit sämst med arbetet?
"Att vi var tvungna att förklara ord från Danmarkstexten som man redan kunde
och att skriva USA texten kändes lite onödigt, men ändå ganska bra."
" Förvirrande kriterier och lite tid"
"Dåligt att koncentrera sig mycket på förebildstexten och gemensam text för att
stressa igenom det viktigaste”.
"Att lärare säger olika”.

10

Se Abrahamsson och Bergman 2005
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SO-läraren Cecilia reflekterar över samspelet mellan ämne och språk och konstaterar att
eleverna hade bättre resultat i SO för att deras språk nu var bättre. Ytterligare läraranalys av
arbetsområdets utfall överensstämmer i allt väsentligt med elevernas synpunkter:

Läraranalys
-

Tydlig struktur gav stöd till alla.
Förebildstexten gav en språklig mall som utmanade eleverna att
utveckla sitt språk.
Förebildstexten gav stöd för att visa sina ämneskunskaper i SO.
Elevresponsen i form av gensvar på varandras arbete ökade
medvetenheten om språkliga kvaliteter och ämneskunskaper.
När alla fick en tydlig roll vid den muntliga redovisningen deltog
alla aktivt.
Eleverna har blivit mer medvetna om olika genrer eftersom de
skrivit olika texter.
Arbetsmodellen passar flertalet oavsett nivå.
Genom att arbeta tematiskt och ämnesövergripande fick
eleverna möjlighet att fördjupa sig runt ett arbete som belystes
ur olika perspektiv.
Cirkelmodellen ger även struktur åt oss lärare, vi har haft lättare
att ta in mer elevaktivt arbetssätt.

Efter detta arbetsområde har Cecilia, Mia och Maria fortsatt med samma arbetssätt inom andra
temaområden. Under de nästföljande praoveckorna fick eleverna skriva en återgivande text
inom personliga genrer om sina upplevelser under praon. I samband med arbetsområdet Kärlek
har eleverna fortsatt att skriva återgivande och berättande text inom personliga genrer och
prövat på instruerande text i faktagenren. Under vårterminens sista arbetsområde Energi och
miljö har texter i faktagenren och beskrivande text fokuserats.
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Bilaga 1
Bergholmsskolan SO SV MA Vt 06

Fördjupningsuppgift demografi
BETYGSKRITERIER som du skall uppfylla
Ge genomtänkta gensvar och skriftliga kommentarer på texter.
Delta aktivt i diskussioner

SO
GODKÄND
Beskriva ett lands geografiska läge, klimat, naturresurser, näringar och befolkning med hjälp av
kartbok och faktablad (www.ui.se).
Ge exempel på var folk bor i landet och ge exempel på hur folk försörjer sig på de platserna.
Redogör för två fördelar och två nackdelar med att bo i landet.
Ta ställning till om du skulle vilja bo i landet och försök förklara.
VÄL GODKÄND
Beskriva ett land på G-nivå.
Förklara med hjälp av exempel och demografiska begrepp varför människor bor där de bor i landet.
Förklara vilka fördelar och nackdelar det finns med att bo i detta landet, genom att använda fakta
från texten.
Ta ställning till om du vill bo i landet med argument som bygger på fakta som finns i texten.
MYCKET VÄL GODKÄND
Beskriva ett land på G-nivå.
Förklara varför människor bor där de bor på VG- nivå.
Förklara vilka fördelar och nackdelar det finns med att bo i detta landet, genom att använda fakta
från texten och annan information.
Argumentera på ett övertygande sätt för att flytta till detta landet.

SV
GODKÄND
Skriva en faktatext med tydlig struktur.
Använda ord och uttryck som hör till en faktatext.
Kunna skriva en enkel argumenterande text runt fördelar och nackdelar med att bo i landet.
VÄL GODKÄND
Skriva en faktatext med tydlig struktur och med ett utvecklat språk.
Kunna skriva en argumenterande text runt fördelar och nackdelar med att bo i landet.
MYCKET VÄL GODKÄND
Skriva en faktatext med ett väl utvecklat språk.
Kunna skriva en argumenterande text med flera argument som är mycket väl underbyggda och med
ett väl utvecklat skriftspråk.

MA
GODKÄND
För att få betyget godkänt krävs att du kan:
.
-redovisa fakta i tabell och diagramform (stapel-, stolp-, linje-, cirkel-, och histogram)
-räkna ut medel-, median- och typvärden
- göra diagram och tabeller på datorn

VÄL GODKÄNT
För att få betyget väl godkänt krävs att du kan:
-göra matematiska tolkningar av vardagliga händelser eller situationer samt genomföra och
redovisa ditt arbete med logiska resonemang, både muntligt och skriftligt
-skilja gissningar och antagande från det vi vet eller har möjlighet att kontrollera.
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Lärartext

Bilaga 2

DANMARK
Geografiskt läge och klimat
Danmark är ett litet land som består av halvön Jylland och av flera större och mindre
öar omringade av Nordsjön och Östersjön. Grönland och Färöarna har tidigare varit en
del av Danmark, men är numera självständiga. Danmark gränsar i söder till Tyskland, i
väster till Storbritannien, i norr till Norge och till öster till Sverige. Danmark tillhör Europa
och är en del av Norden.
Danmark består av lågland med slätter och kullar, det högsta berget är endast 170
meter över havet. Danmark har ett milt kustklimat med svala somrar och milda vintrar.

Naturresurser och näringar
Danmark har gott om kalksten som används vid cementframställning samt sand, lera och
grus som används i byggnadsindustrin. Under de senaste decennierna har utvinning av
olja och naturgas i den danska delen av Nordsjön haft stor ekonomisk betydelse.
Jordbruket är sedan länge Danmarks viktigaste näring, Danmarks milda klimat och,
bördiga" ' jordar ger goda förutsättningar. Jordbruksprodukter från Danmark exporteras till
andra länder. Fiske är en annan viktig näring i Danmark som har goda förutsättningar på
grund av landets geografiska läge mitt i havet. Fisk och skaldjur exportera till övriga
länder i Europa:
I Danmark finns många industrier där man tillverkar maskiner, läkemedel, kemiska
produkter, möbler och kläder.

Befolkning och styrelseskick
Det bor 5,38 miljoner invånare i Danmark och landet är tätbefolkat med 125 invånare/km2
(år 2003). Den största staden är huvudstaden Köpenhamn där det bor 1,09 miljon
danskar, två andra stora städer med många invånare är Århus och Odense (år 2003).
Danmark har en bruttonational- inkomst per invånare på 39 200 US dollar, vilket ger en
hög levnadsstandard. Danmarks befolkning består mestadels av folk som är födda i
landet, är kristna och kan skriva och läsa danska.
Danmark är en monarki med en drottning som representerar landet, medan landet
styrs demokratiskt aven folkvald riksdag och regering.
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Varför bor danskarna där de bor i Danmark?
Flest danskar bor i storstäderna Köpenhamn, Århus och Odense, eftersom det är där
det finns flest arbeten. Runt storstäderna finns industriområden (16,5% av BNP),
byggnadsverksamhet (9,5 % av BNP) och framförallt inom serviceyrken (72% av
BNP) På den danska landsbygden finns det stora jordbruk, men de behöver inte
längre så mycket arbetskraft utan det mesta av arbetet sköts av maskiner. Det
samma gäller fisket där få människor behöver jobba på båtarna. (Fiske och jordbruk 2
% av BNP)
Det innebär att danskarna bor i och runt städerna i Danmark därför att det är där
det finns arbete. Det finns flest arbetstillfällen inom serviceyrken och minst
arbetstillfällen inom jordbruk och fiske. Danmark är ett urbaniserat land med flera
stora tätorter och mindre samhällen utspridda över hela landet.

Fördelar och nackdelar med att leva i Danmark
En av de stora fördelarna med att leva i Danmark är den höga levnadsstandarden.
Mätt i BNP är Danmark ett av värdens rikaste länder det innebär att det finns skolor,
vård och omsorg för alla i befolkningen. Danskarna har hög läskunnighet, mycket låg
spädbarnsdödlighet, och en beräknad livslängd på 70 år. I Danmark lever man gott
och alla kan äta sig mätta, danskarnas proteinintag är över det dubbla mot vad man
måste ha för att överleva. Danskarna har höga inkomsterna och Danmarks har en av
de befolkningar i världen som har mest pengar att handla för. Danmark har goda
kommunikationer inom landet så det går fort att ta sig fram till olika områden.
Danmark ligger nära till allt i Europa, oavsett om du vill till Medelhavet eller Alperna,
så tar det inte lång tid.
Nackdelen med Danmark är framförallt klimatet, det är sällan snö på vintern utan
massor av regn och slask. Dessutom blåser det ofta eftersom landet är så platt och
oskyddat. En annan nackdel är att ett främlingsfientligt högerparti hade stora
framgångar i det senaste valet i Danmark, vilket visar att många i befolkningen håller
med om dessa åsikter. Danmark är med i NATO och har skickat trupper för att stödja
USA i Irak, så risken för terrorattentat kan vara större i Danmark än i Sverige.

Att flytta till Danmark
Jag skulle kunna tänka mig att bo i
Danmark,
Jag anser att ….
Jag tycker att ….
Jag vill ….
Om jag …..
Saken är den att jag ….
Min åsikt är …..
Jag kan tänka mig ….
Huruvida jag ….
Jag är övertygad om ….
Min fasta övertygelse är ….
Jag tror ….
Jag vet ….

därför att jag ……
eftersom …..
beroende på …..
i så fall …..
då ….
för då ….
om ….
vilket skulle innebära för mig ….
utifall att ….
att konsekvenserna skulle ….
vilket visar ….
så ….
antingen ……. eller …..
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Lärartext

DANMARK

Jag heter Ole, är en 42-årig fiskare som bor på Jylland tillsammans
med min familj.
Som många andra danskar är jag glad i mat. Har jag möjlighet att gå
till byns kro' (krog) gör jag det och njuter av smörrebröd och öl.
Fisket går riktigt bra och jag tycker att jag gjorde rätt 'som gick i min fars
fotspår. I min släkt har vi varit fiskare i flera generationer. Min kompis
satsade på jordbruket. Han odlar och har grisar. Men även om det går
bra att odla i Danmark, som har fina jordar och varmt klimat, har många
gårdar försvunnit. Därför valde jag att satsa på något som var säkert.
Ibland blir jag lite störd av de stora oljeplattformarna i Nordsjön. Det är ju
bra att landet kan tjäna mycket på oljan, men vi fiskare har mindre plats
för våra nät och måste hålla undan för att inte krocka med plattformarna.
I byn där jag bor med min familj finns det gott om kalksten. Min
granne och flera andra i byn gör cement av den.
Danmark exporterar mycket livsmedel. Carlsberg som brygger öl är
världens största bryggeri. Många människor, bland annat svenskar, åker
till Danmark för att köpa öl eftersom det är billigare. De flesta jag känner
gillar Carlsberg och jag tycker det är bra att det är billigt.
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Elevtext

Bilaga 3

IRAN
Geografiskt läge och klimat
Iran är ett ganska stort land, det är nämligen 3,5 gånger så stort som Sverige.
Iran gränsar till Afghanistan och Pakistan öst, till Turkiet och Irak i väst och till
Azerbajdzjan, Armenien och Turkmenistan i norr. Landet har kust mot Kaspiska
havet i norr och mot Persiska viken, Arabiska havet och Indiska oceanen i syd. Iran
består mestadels av bergskedjor, 70 % av landet består av bergskedjor. Det högsta
berget är Damavand och är 5671 meter över havet. Klimatet varierar mellan extrem
värme på sommaren och extrem kyla på vintern. På sommaren
kan temperaturen nå upp till 50° C men på vintern kan det gå ned mot -20° C.

Naturresurser och näringar
Iran har ganska mycket olja som har haft väldigt stor ekonomisk betydelse. 90 % av
exportinkomsterna är tack vare de stora oljetillgångarna. Iran importerar
tillverkningsvaror, maskindelar och kemikalier. Andra naturtillgångar är naturgas,
koppar, järn, kol, uran, ädelstenar.
Huvudnäringen är jordbruket, som är baserat på konstbevattning och som främst
ger vete, ris, korn, frukt, vin, tobak och bomul1. I de torrare områdena och i
bergstrakterna är boskapsskötseln viktigast. Landet har ca 30 miljoner får, 15
miljoner getter och 8 miljoner nötkreatur.

Befolkning och styrelseskick
Det bor 72 miljoner invånare i Iran (2002) landet är varken tätbefolkat eller
glestbefolkat med 44 invånare/km2. Den största staden är Teheran som också är
huvudstaden: Där bor det 7,2 miljoner invånare (1999). Iran har en
bruttonationalinkomst på 2473US dollar (2004) vilket ger en ganska låg
levnadsstandard . Iran består mestadels av perser 51 %, azerbajdzjaner 24 %,
kurder 10 %, turkmaner, araber, lurer 15 %. Det officiella språket är persiska. Iran är
ett shiamuslimskt land. Läs och skrivkunnigheten är låg, endast 80 % av landets
invånare kan läsa och skriva. Iran är en islamisk republik med en president.
Presidenten är Mahmud Ahmadinejad.
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Varför bor iranier där de bor i Iran?
I Iran bor folk där de bor för att de ska kunna försörja sig. De flesta arbetar inom
service yrken 47 %, 40 % arbetar inom oljebranschen och resten med jordbruk.

Fördelar och nackdelar med att bo i Iran
Nackdelarna med att bo i Iran är att det är ganska låg levnads standard. Det finns
väldigt många ficktjuvar i Iran. Luftföroreningarna i Iran är stora därför att bilarna är
gamla och dåliga och för att det finns så många industrier och fabriker som inte bryr
sig om utsläppen.
Fördelarna med att bo i Iran är att man behandlas väldigt bra om man är från Europa.
Man får saker billigare och det blir mycket lättare att få bra jobb.

Argumenterande text
Det är så bra att bo i Iran eftersom man får bra jobb enkelt och man blir behandlad
som en kung om man är från Europa. Livet blir ännu enklare om man kan engelska
och svenska. I Iran brukar arbetsgivarna gå efter utseende dumma nog men om du
är blond eller har blåa ögon får du toppjobb enkelt för att de tror att du är utbildad och
du är helt enkelt Europé. Och till exempel om du är och handlar får du saker billigare.
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3.5 Hässelby gymnasium, Privik
Mikael Olofsson

Deltagande lärare:
Eva Oivio, svenska som andraspråk
Rose-Marie Persson, matematik
Per Liw, medieämnen
Lena Eriksson-Freeman, fotografisk bild

Bakgrund
Hässelby gymnasium är en ung och relativt liten gymnasieskola. Skolan inrättades år 2002
och har i dag runt 380 elever. Majoriteten av eleverna har svenska som sitt modersmål, så ur
en språklig synvinkel får skolan sägas vara homogen. Hösten 2005 inrättade skolan en IVIKgrupp, dvs. en individuell kurs för invandrarungdom. Syftet med IVIK är att sent anlända
elever11 ska få möjlighet att läsa in behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. På
Hässelby gymnasium har man valt att ha en medieinriktning på IVIK och kallar sitt program
Privik media, dvs. IVIK inriktad mot medieprogrammet. Läsåret 2005/2006 studerade 16
elever på detta program. Deras kunskaper i såväl svenska som modersmålet var mycket
varierande. Några av eleverna hade en gedigen skolbakgrund med sig från ursprungslandet,
andra hade gått endast korta perioder i skola.

Utgångspunkter
För att lärarna skulle få en inblick i varandras ämnesområden och ämnesmål inledde vi
projektet Ämne och språk med att titta på kursplanerna för respektive ämne. Det visade sig att
flera av målen på ett ganska självklart sätt pekade mot ett ämnesövergripande temaarbete och
där flera av målen dessutom betonar språkliga aspekter i de olika ämnena.
11

Myndigheten för skolutveckling använder beteckningen sent anlända elever för ”de elever som när de kommer
till Sverige påbörjar något av skolans fyra sista år eller som börjar direkt i gymnasieskolan” (Myndigheten för
skolutveckling 2005).
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Ämnesmål
Syftet med IVIK är att eleverna ska uppnå målen i svenska som andraspråk, matematik och
engelska för skolår 9, för att på så sätt få behörighet till ett nationellt program i
gymnasieskolan. Med andra ord är det grundskolans kursplaner som i första hand är aktuella
att arbeta mot. Samtidigt är IVIK en del av gymnasieskolan, vilket betyder att de
karaktärsämnen som eleverna har undervisning i, i det här fallet medieämnena, har att arbeta
mot gymnasieskolans kursplaner. Därför kan det vara relevant att även titta på vad som står i
målen för svenska som andraspråk i gymnasieskolan.
I grundskolans kursplan i svenska som andraspråk fastnade vi för de mål som handlar om
att både muntligt och skriftligt kunna presentera sitt arbete, dvs. mål som betonar elevernas
funktionella och kommunikativa språkförmåga:
- (…) muntligt kunna redovisa ett arbete så att innehållet framgår och är begripligt
- kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt och med en sådan
språkriktighet som syftet med skrivandet kräver
- kunna uppfatta variationer, värdeladdningar och nyanser i det svenska språket
(ur Mål att uppnå) 12

När det gäller gymnasieskolans kursplan i svenska som andraspråk hittar man redan i
inledningen stöd för ett ämnesövergripande och programinfärgat arbetssätt:
…. undervisningen skall sträva efter att eleven uppfattar en helhet i sin utbildning och kan tillägna
sig nya begrepp, förstå sammanhang och tillämpa sina kommunikativa färdigheter på svenska
inom olika ämnen och kunskapsområden som är aktuella för den valda studieinriktningen.
(ur Mål att sträva mot, min kursivering)

Vidare står det att eleven skall
- kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är relevant för eleven själv och för
den valda studieinriktningen samt för eleven som samhällsmedborgare.
(ur Mål att uppnå)

Kopplingen till andra ämnen påpekas även i grundskolans kursplan i matematik:
Matematik har nära samband med andra skolämnen. Eleverna hämtar erfarenheter från
omvärlden och får därmed underlag för att vidga sitt matematiska kunnande.
(ur Ämnets karaktär och uppbyggnad, min kursivering)

I matematik fastnade vi för målen som gäller förmågan att tolka tabeller, diagram och
statistik. Här såg vi möjligheter att i ett ämnesövergripande tema kunna arbeta med verkliga
exempel ”utanför matematikboken”. Exempel på sådana mål är att eleven ska kunna:
- tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och diagram,
- tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer, samt kunna tolka och
använda grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden och händelser.
(Ur Mål att uppnå)

När vi så tittade närmare på kursplanerna i medieprogrammets karaktärsämnen fann vi att
även här hade flera av målen anknytning till språkliga färdigheter. I ämnet grafisk
kommunikation är ett viktigt syfte att ”utveckla formspråk och kreativitet samt att öva
förmågan till analys och kritisk bedömning av produkten både ur ett kommunikativt och ett
12

Samtliga utdrag ur kursplaner, se Skolverket 2000
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kvalitetsmässigt perspektiv”. Vidare syftar utbildningen till att ”träna socialt ansvar och
samarbetsförmåga”, något som ger goda incitament för kommunikativa arbetssätt i mindre
grupper.
När det gäller för eleverna att presentera sina arbeten kan målen i kurserna Datorkunskap,
Multimedia A och Fotografisk bild A, fungera som vägledning:
Datorkunskap
- kunna använda programvaror för textbehandling, layout, grafisk presentation,
registerhantering, kalkylering och informationssökning med inriktning mot vald
studieinriktning
Multimedia A
- kunna planera och skapa en enklare multimedieproduktion med hjälp av ett multimedialt
författarprogram
Fotografisk bild A
- känna till hur man scannar in, korrigerar och bearbetar bilder i bildbehandlingsprogram
förstå hur samverkan mellan bild, text och form kan förstärka budskap och upplevelser och
kunna använda kunskapen i praktiskt arbete

Den gemensamma närläsningen av kursplanerna gav oss goda argument att arbeta på ett
sammanhållet, ämnesövergripande sätt - och med ett språkligt fokus. Inte minst för elever som
har att lära sig ett andraspråk och samtidigt inhämta kunskaper på ett andraspråk är det
angeläget att få möjlighet att stanna upp och fördjupa sig inom ett ämnesområde, belyst ur
olika aspekter. I en mer ämnesindelad undervisning, där varje ämne arbetar separat, måste
eleverna hela tiden sätta sig in i nya ämnesområden, med dess specifika ord och begrepp,
vilket kan vara en övermäktig uppgift när man är relativt ny i språket.
Val av temaområde
Majoriteten av eleverna i Privik-klassen hade inga tidigare erfarenheter av att gå i svensk
grundskola eller gymnasieskola, utan hade fått sin första introduktionsutbildning på en
särskild IVIK-skola (IVIK-slussen i Stockholm). Därför såg lärarlaget det angeläget att redan
vid terminsstart arbeta med utåtriktade studier för att eleverna skulle få en inblick i skolan
som helhet och skapa nödvändiga referensramar för sina kommande gymnasieår. Dessutom
var Privik-klassen ny på Hässelby gymnasium varför det sågs viktigt att övriga elever på
skolan fick kännedom om eleverna på Privik. Lärarlaget bestämde därför att låta det första
temat vara ”Lära känna skolan”. Syfte och mål formulerades:
Syfte
Att du genom utåtriktade studier ska få en inblick i skolan som helhet och samtidigt utvecklar
såväl din svenska som dina kunskaper i matematik och medieämnen. De utåtriktade
aktiviteterna ska leda till en medieprodukt, som kan användas när vi visar upp skolan på skolans
Öppet Hus-dag och på den årliga gymnasiemässan i Stockholm.
Mål
Du skall lära dig
* att göra en enkät (=ställa olika frågor) som riktar sig till skolans alla elever
* att formulera om resultaten av enkäten till olika slags diagram och redovisa detta
* att förbereda och göra en intervju
* att skriva ett intervjureportage
* att fotografera miljöer i skolan på ett attraktivt sätt
* att sammanställa resultaten i form av en väggtidning
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Målgruppen för arbetet är eleverna och lärarna på Privik, skolledningen samt andra elever och
annan personal i skolan. Dessutom är målet att kunna visa upp en presentation för andra elever
i årskurs 9, som kommer till Öppet Hus-dagen i november eller till gymnasiemässan.

Arbetsgång
I ämnet svenska som andraspråk är syftet att eleverna skall utveckla ”en funktionell
behärskning av det svenska språket” (Skolverket 2000). Nu gällde det alltså att se vilka
möjligheter som temat Lära känna skolan skulle ge eleverna för att närma sig detta mål.
I planeringen av ett ämnes-/temaområde utgår man ofta från de innehållsliga aspekterna
när man formulerar uppgifter och planerar vilka resurser som krävs. Även målen som ställs
upp brukar var formulerade i form av olika kunskapsmål. Därmed inte sagt att man inte är
medveten om språkets betydelse i temat, men det är mera sällan som de språkliga aspekterna
formuleras explicit. Gibbons (2006) föreslår att man i stället betraktar temaområdet genom en
”språklins” (aa s.165) för att få syn på språket i innehållet. Genom att upprätta ett schema
över de tänkta arbetsmomenten kan man få en bild av vilka språkliga utmaningar eleverna
ställs inför och vilka man eventuellt förbisett. Vidare får man en uppfattning om huruvida
uppgifterna kräver en språkanvändning som kan vara utvecklande för eleverna, och vilka
förkunskaper uppgifterna kräver för att eleverna verkligen ska kunna delta i och genomföra
dem. På så sätt blir man på ett tidigt stadium också medveten om var det kan finnas behov av
att gå in och stötta. Gibbons ger oss följande schema (aa s.166):
Tala
Vilka
talspråkskrav
ställs?
Om det inte
finns många
tillfällen till
tal, vilka
muntliga
uppgifter kan
läggas in?

Lyssna
Vilka lyssningsövningar ingår?
Vad för sorts
lyssnande rör det
sig om, envägseller tvåvägs?
Vardagssamtal
eller
faktainlärning?
Om lyssningstillfällena är få,
vilka aktiviteter
kan läggas till för
att de ska bli fler?

Läsa
Vilka texter
kommer
eleverna att
läsa?
Vilka språkliga
och kulturella
hinder kommer
eleverna möta?
Hur kan texterna
göras åtkomliga
för eleverna?
Hjälper
läsuppgifterna
eleverna att
tillägna sig fler
lässtrategier och
elevernas
kunskap om
språk?
Om
läsuppgifterna är
för få, finns det
andra som kan
läggas till?

Läsa & skriva
Vilka olika
slags skrivna
texttyper dyker
upp, eller vilka
texttyper kan
tas med?
Vilken
schematisk
struktur har
dessa
texttyper?

Grammatik
Vilka
aspekter i
grammatiken (t ex
tempus)
kräver
ämnet att
eleven
använder?

Vokabulär
Vilket
ämnesspecifikt
ordförråd
måste
eleverna få
tillgång till för
att förstå?

Vilka typer av
sammanlänkande ord
förekommer i
dessa
texttyper?
Om
skrivuppgifterna är för få,
vilka texttyper
är relevanta i
sammanhanget
och kan tas
med?

Hitta språket i ämnet. Ur Gibbons (2006:166)
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När vi analyserade vilka olika språkliga aktiviteter som kunde tänkas ingå i temat Lära känna
skolan kunde vi urskilja följande moment:
Tala
Gruppdiskussioner;
diskutera och
komma
överens om
intervjupersoner,
frågor etc.
Boka tider för
intervjuer
Ställa frågor

Lyssna
Genomgångar
Gruppdiskussioner
I samband
med
intervjuer

Läsa
Informationstexter om
skolan

Läsa & skriva
Anteckna i
samband med
diskussioner
och intervjuer

Intervjureportage ur
tidningen Glöd

Lyssna på
bandinspelningar av
intervjuer

Textanalys; få
mönster för
struktur (kunna
växla mellan
repliker och
beskrivande/
återberättande
avsnitt)
Skriva ett
gemensamt
och ett
individuellt
intervjureportage

Redovisa/
Muntlig
presentation

Grammatik
Formulera
direkta
/indirekta
frågor
- kunna skilja
på
konstruktion
av dessa

Vokabulär
Talhandlingar i
grupparbete
(se nedan)

Verbanvändning/
tempus

”Journalistspråk”, ex. :
reportage,
intervju,
löpsedel,
rubrik, ingress,
brödtext etc.

Fraser i
intervjureportage
(se nedan)

”Diagramspråk”
ex. merparten,
en fjärdedel,
enligt
diagrammet
etc.

Genom uppspaltningen fick vi syn på temat utifrån de språkliga aspekterna och kunde
konstatera att temat innehöll språkligt utmanande uppgifter. Det var också viktigt att temat
skulle ge eleverna möjlighet att arbeta i smågrupper för att på så sätt få rika tillfällen till
interaktion.
Elevernas frågor
I samband med att lärarna presenterade temaarbetet för eleverna fick eleverna möjlighet att
påverka inriktningen på arbetet. Eva, läraren i svenska som andraspråk, bad var och en göra
en ”trespalting” och fylla på med tankar och frågor i respektive spalt. Elevernas bidrag
samlades sedan upp på whiteboard i en gemensam trespalting:
Det här vet jag om Hässelby
gymnasium
Skolan ligger i Hässelby Strand
och är väldigt liten.
Det är första gången som finns
en invandrarklass i det här
gymnasium.
Hässelby gymnasium lär oss
allt om media och skolan har en
magnifik lärargrupp.
…..

Det här tror jag…
Hässelby gymnasium är
en seriös skola.
Det är bra att ingen bråkar,
eleverna är så lugna.
…..
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Det här undrar jag…/Det här skulle
jag vilja veta mer om….
Jag vill veta vad eleverna i skolan
tycker.
Vilken nivå är skolan bland
Stockholms skolorna?
När man tagit examen från skolan
vilket val har man efter?
Vilken är den bäst stund som har
upplevt på skolan?
Jag vill veta om profil.
Kan man bygga ett bibliotek till
skolan?
….

Som synes kom det upp frågor på olika nivåer. En del av dem kunde klaras av ganska
omedelbart, andra kunde sparas till de kommande intervjuerna med skolans personal och
elever.
Att arbeta i grupp
Eleverna delades så in i grupper om fyra i vilka de skulle arbeta under temat. För att
grupparbete som form ska var språkutvecklande för alla elever, måste eleverna ges
möjligheter att verkligen delta i diskussionerna. I samband med första gruppuppgiften
diskuterade därför Eva med eleverna vilka förutsättningar som gäller för ett lyckat
grupparbete.
Effektivt grupparbete kännetecknas enligt Gibbons (2006:43-52) bl.a. av:
-

-

ett tydligt syfte och mål med arbetet
tydliga instruktioner
språkligt och kognitivt utmanande uppgifter
övningar som kräver interaktion, dvs. att gruppmedlemmarna sitter inne med olika
slags information
att alla i gruppen är involverade. (Exempelvis genom att var och en har en roll i
gruppen: en ordförande - som har ansvar att fördela tiden och se till att alla får
möjlighet att komma till tals, en tidhållare, en sekreterare och rapportör. Man kan
också låta eleverna göra tvärgruppsredovisningar av vissa övningar. Då krävs det att
var och en kan redogöra för andra grupper vad den egna gruppen kommit fram till.)
tillräckligt med tid för att lösa uppgiften
”regler” och språk för grupparbete.

När det gäller elever som har svenska som ett andraspråk, är det särskilt angeläget att stanna
upp vid den sista punkten, ”regler” och språk för grupparbete. Det är inte självklart att alla
elever har erfarenhet av skolarbete i grupp. Därför är det viktigt att synliggöra de regler som
gäller för grupparbete i en skolkontext. Eleven måste också ha den vokabulär som är
nödvändig för att kunna göra sin röst hörd på ett smidigt sätt. Eleven kan behöva fraser för
hur man tar sig in i samtal, hur man avbryter, hur man ber om förtydligande etc. Dessa
strategier är också viktiga att ha till hands i andra sammanhang utanför klassrummet. Eva
diskuterade sådana fraser med eleverna utifrån följande lista:
Komma med förslag
Jag har en idé…
Ett sätt skulle kunna
vara….
Vad säger ni om att…
Skulle vi inte kunna …

Instämma
Jag håller med om…
Jag tycker likadant…
Jag instämmer…
Javisst, och
dessutom…
Precis!

Tycka annorlunda
Nej, jag håller inte med
dig om…
Jag har en annan
synpunkt…
Visserligen, men…
I och för sig, men …

Be om förklaring
Vad då? Hur menar
du?
Jag förstår inte riktigt
hur du menar…
Menar du att…?

Förklara/förtydliga
Vad jag försöker säga
är att…
Vad jag menar är att..

Avbryta/försöka ta
sig in i samtalet
Ursäkta..
Förlåt att jag avbryter
men…
Får jag säga en sak…

Återgå till ämnet
Var var jag…
I vilket fall så…
Som jag sa så…

Byta samtalsämne
Förresten…
Innan jag glömmer
det….

Talhandlingar för grupparbete (Dessa och fler exempel på liknande talhandlingar finns i
Littman&Rosander 2004:70ff)
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Att utarbeta en enkät
Nästa uppgift i temat var att utarbeta en enkät som skulle genomföras med skolans elever. Här
kunde eleverna få svar på sin fråga ”Jag vill veta vad eleverna tycker” som tidigare kommit
upp (se trespaltingen). Gruppvis fick eleverna formulera frågor som de ville få svar på. Alla
frågor listades och gemensamt kom man överens om vilka frågor som skulle vara med i
enkäten. Därefter sammanställdes en enkät som eleverna fick ta med sig till datorkunskapen.
Där gav sedan Per, läraren i datorkunskap, eleverna i uppgift att ge enkäten en passande
layout. Enkäten distribuerades så till skolans övriga elever (bilaga 1).
När de besvarade enkäterna samlats in skulle de bearbetas i matematiken. Här började
matematikläraren Rose-Marie med att diskutera med eleverna hur man hanterar statistik och
gör olika typer av diagram. Genom att utgå från vardagliga situationer och företeelser som låg
nära eleverna, ville Rose-Marie ge eleverna en ingång till området. Bland annat fick eleverna i
uppgift att ta med sig diagram som de mött i tidningar och som väckt deras intresse.
Det visade sig att elevernas förkunskaper om statistik var mycket varierade. Att läsa
enklare stolp- och stapeldiagram gick bra för alla i gruppen; det hade eleverna kommit i
kontakt med via tidningar m.m. Men när mer avancerade diagram skulle tolkas var det många
elever som hade svårigheter. Det blev uppenbart att eleverna hade behov av att utveckla sina
kunskaper och sin läsförmåga inom detta område, för när man i dag talar om läs- och
skrivförmåga i ett brett perspektiv, s.k. litteracitet13, inbegriper detta även förmågan att läsa
diagram och tabeller.
Genom att ge eleverna rika möjligheter till språkanvändning, såväl muntlig som skriftlig,
främjas utvecklingen av deras språkfärdigheter och kunskaper i matematik (se bl.a. Jarrett
1999). Rose-Marie lät därför eleverna gruppvis sammanställa 3 - 4 enkätfrågor vardera och
diskutera sig fram till hur resultaten skulle kunna redovisas i olika slags diagram. När
sammanställningen var klar, fick de redogöra, muntligt och skriftligt, för vad man kunde
utläsa ur diagrammen. Här samarbetade Rose-Marie med Eva i svenskan för att
uppmärksamma eleverna på ord och fraser som är nödvändiga att behärska för att kunna
förklara innebörden i ett diagram: Som framgår av diagrammet…, Enligt diagrammet,
merparten/de flesta, över en fjärdedel osv.
Diagrammen bearbetades sedan med hjälp av Per i multimedia och eleverna fick så
småningom i uppgift att scanna in diagrammen i sin slutgiltiga presentation, väggtidningen (se
under Sammanställning och redovisning).
Att skriva ett intervjureportage
I svenskan fortsatte arbetet med att Eva introducerade genren intervjureportage. Här följde
man den cirkelmodell för genrebaserad skrivundervisning som presenteras i kapitel 1. Eva
utgick från ett intervjureportage (ur ungdomstidningen Glöd) om ungdomar som har hittat ett
särskilt intresse, ”en egen grej”:
En egen grej
Ibland lyckas man hitta något man verkligen brinner för. Ett intresse som tar upp en stor del av
ens liv. Något som ger livet extra glöd. Vi har träffat Madde, Andreas, Joakim och Kim som har
hittat varsin alldeles egen grej.

13

För en utförlig diskussion om begreppet litteracitet, se Axelsson 2005.
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Joakim Sandberg, 15 år: I mangaserierna kan allt hända
- Kolla här så fort det går när jag ritar, utbrister Joakim, 15 år.
På bara några minuter har det snabba streckandet med skisspennan blivit till en krigisk
mangafigur.
- Men det är klart, det ska till detaljer och sådant också. Allt från skuggor och muskler och
blodådror. Men det är ganska lätt.
Joakims intresse för manga började för ett år sedan, när han tillsammans med en kompis
lånade några böcker av den tecknade serien Dragonball. Sedan dess har han nästan blivit
beroende av dem och i hans hylla står en hel rad mangaböcker. Hans dator är full till
bristningsgränsen av nedladdade bilder och filmer med de så speciella japanska tecknade
hjältefigurerna med de stora ögonen.
- Det bästa med mangaserierna är att precis allting kan hända. Det är mycket fantasy och
drakar, vilket jag gillar. Det görs ingen skillnad mellan könen.
- De kvinnliga figurerna är precis lika starka och hjältemodiga som de manliga och har ofta
huvudrollerna i serierna. Ett exempel är Gunsmiths Cats, figurer som är hälften kvinnor och
hälften katter och som gillar att skjuta och spränga saker i luften. Och som är världsbäst på att
köra racingbilar. Skulle jag tipsa om en bra film skulle det nog bli en med dem.
- Även om det är tecknat är det ju inte direkt lämpat för barn, i all fall inte de serier jag gillar. Det
är inte som Mumintrollen direkt.
Så fort Joakim får lite tid över sitter han vid sitt ritbord och tecknar egna mangaserier. Han har
skickat in en teckning som troligen kommer att publiceras i nästa nummer av Dragonball. Även
på rasterna i skolan brukar han rita och fantisera sig bort.
- Jag skulle vilja resa till Japan. Inte till Japan utan till landsbygden bland de små husen och
bonsaiträden och få vara med om ett riktigt mangaäventyr.
(---)
(Ur Glöd, www.glod.se)

Texten lästes tillsammans och därefter fick eleverna gruppvis, utifrån följande frågor,
diskutera vilket syfte texten har och hur innehållet är strukturerat:
Syfte och mottagare
1. Var brukar man hitta den här typen av texter?
2. Vem skriver texterna?
3. Vilka läser texterna?
4. Varför har man skrivit texten?
Innehåll och struktur
5. Vad får vi veta om Joakim i den första texten. Gör en lista.
6. I vilken ordning ges informationen: Vad får man veta först?
Vad följer sedan? Vad får man veta sist?
7 .Vilka frågor tror du journalisten har ställt till Joakim?
8. Hur har journalisten skrivit om sina svar till ett reportage?
9. Ge exempel på repliker som du kan hitta i texten. Hur ser man att det är repliker?
10. Ge exempel på återberättande delar.

En annan viktig del i den genrebaserade skrivundervisningen är att uppmärksamma de
språkliga drag som kännetecknar en specifik genre. Här valde Eva att fokusera på
verbanvändningen i intervjureportage, dels för att eleverna skulle få syn på nödvändigheten av
variation och precision, dels för att analysera tempusanvändningen i texten. Dessutom lyfte
hon fram ord och fraser som kunde vara särskilt användbara när eleverna sedan skulle skriva
liknande reportage om någon person på skolan.
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Språkliga kännetecken
1. Vilka verb hittar du i texten? Stryk under och lista.
2. Vilka tidsformer använder journalisten i reportaget? Lista verb som används i olika
tidsformer.
3. Analysera tidsformerna.
4. Observera också följande användbara fraser i ett intervjureportage om ”en passion/”en egen
grej”:
J. brinner för…
något som ger livet extra glöd…
hitta sin grej…
vara beroende av…
Intresset började för …år sedan…
Det bästa med…är…
Så fort som J. får tid över + verb…

Efter att eleverna hade fått dekonstruera intervjureportaget var det dags att gå över till nästa
steg i skrivandet enligt cirkelmodellen – det gemensamma skrivandet. Det innebar att eleverna
nu skulle inhämta stoff till den text som skulle bli den gemensamma klasstexten. Utifrån de
frågor man inledningsvis hade sammanställt i den gemensamma trespaltingen, och utifrån
inspirationen man fått i intervjureportaget ur Glöd, bestämde man att göra en intervju med
skolans rektor. Eleverna fick gruppvis sammanställa frågor och klassen valde sedan
gemensamt ut de frågor som kunde var intressanta att ställa. Rektorn kom till klassen och
eleverna genomförde en ”kollektiv” intervju. Hela intervjun bandades så att eleverna skulle få
möjlighet att lyssna så många gånger de hade behov av. Därefter diskuterades svaren
gemensamt. Flera av rektorns ibland rätt avancerade svar gav upphov till språkliga
diskussioner där eleverna var genuint intresserade av att få veta vad rektorn egentligen hade
svarat på frågorna.
När man så diskuterat igenom själva innehållet i intervjun var det dags för det
gemensamma formulerandet av ett intervjureportage om rektorn. Eva agerade lärare och
sekreterare samtidigt: ställde frågor, fångade upp det som eleverna föreslog och skrev fram
texten på whiteboard. Här blev det många diskussioner om både den språkliga strukturen och
formen: Hur inleder vi bäst? Vilka av rektorns svar kan vi väva ihop i samma stycke? Vilka
svar ska var med som citat? Vilka svar ska vi skriva om i återberättande form? Vilka verb kan
vi använda för att inte upprepa oss? Kan vi växla tempus för att göra texten mer levande?
Så här blev den slutliga versionen:
Kom! Rektor….
Per Frithiofson brinner för eleverna på Hässelby gymnasium. Det roligaste han vet är att stå
och diskutera med elever hur man ska göra skolan bättre och att gå ut och titta på
elevredovisningar.
- Att man ska våga stå för sina åsikter, erkänna att andra kan ha rätt och försöka förstå vad
andra personer har att säga, svarar han när vi frågar honom vad han uppskattar hos eleverna.
Per har alltid velat arbeta i skolan, framför allt som lärare. Rektor blev han på Skärholmens
gymnasium och han tycker att det var roligt att ta ansvar för skolan.
- Jag vill söka till en skola där ingen kände mig, varken mina svagheter eller styrkor och
Hässelby gymnasium verkade spännande.
När det gäller mobbning, undviker rektorn inte frågan.
- Det finns över 400 personer i skolan och alla är olika.
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Han tycker att det är viktigt att reagera om man upptäcker det.
- För att minska elevfrånvaron behöver man kanske göra lektionerna mer intressanta, säger
rektorn när han får frågan om skolans utveckling.
- Skolan skulle också behöva bli lite större, för att få råd med mera saker.
Rektorn har fru och två barn. På somrarna brukar han segla, något han älskar! Han tycker
också om att spela basket, och vill gärna ha fler idrottslag i skolan.

Nu hade eleverna genom två texter, exempeltexten och den gemensamma texten, fått tydliga
mönster för hur ett intervjureportage kan se ut. Därmed var de väl förberedda för det fjärde
steget i cirkelmodellen: individuellt skrivande14. Som underlag för denna text skulle eleverna
gruppvis välja ut en person på skolan, personal eller en elev, som de var nyfikna på och som
de ville intervjua. (Här hjälpte lärarna eleverna att söka upp elever i andra klasser som de
visste hade ett specialintresse.) Varje grupp förberedde och genomförde sin intervju, vilken
spelades in på bandspelare. Eleverna hade också i uppgift att fotografera de intervjuade.
Därefter lyssnade varje grupp på sin intervju flera gånger och skrev ner svaren. Här blev det
återigen många diskussioner som utgick från ett autentiskt språkbruk, dvs. svaren från den
intervjuade. Eleverna var naturligtvis mycket nyfikna på svaren och måna om att förstå dessa
på rätt sätt. Genom denna gemensamma bearbetning fick de med sig många nya ord och
fraser, som de behövde inför det individuella skrivandet.
Innan det var dags för att skriva den individuella texten gick Eva tillbaka till den första
fasen i cirkelmodellen och diskuterade en lämplig struktur för intervjureportaget; hur man kan
inleda på ett levande sätt osv. Det individuella skrivandet skedde så i form av ”en
examination” i klassrummet, där eleverna hade med sig sina anteckningar från intervjun. En
elev, Mark, valde att intervjua Per, medieläraren. Så här ser hans första version av texten ut:

Det är väldigt bra att vara lärare
En tjock glasögon ligger ovanför näsan. Det förvirrade håret fixades aldrig. Hjärnan är full av
kunskaper och tänker på komplicerade problem i samhället. Per ska kämpa för eleverna så
länge han orkar.
Per Liw vare som en tomte för eleverna i skolan, fast han inte har skägget. Stor magen
förstärker vänligheten. Den tunga rösten låter enkelt genom kroppen.
Per är lärare i Hässelby gymnasium. Han berättade att han började som lärare ganska sent
i livet.
- Från början var jag grafiker, arbetade jag många år den grafiskbranschen som
arbetsledare, typograf. Sedan i slutet av 90-talet funderade jag på min situation och gick på
utbildning. Sedan jobbade jag i Hässelby gymnasium nästan 6 år. Det är väldigt bra att var
lärare.
Det är inte lätt att man känna sig nöjd med sitt jobb, men Per har sitt eget synsätt.
- Jag är mycket nöjd med mitt jobb. Det är klart att det alltid finns saker och ting som kunde
var bättre. Jag tänker på arbetsschemat i skolan och såna saker. I stort sett är jag nöjd .
När det gäller någon bästa med jobbet, slänger ur Per ett ovanlig svar.
- Det är nog att när man känner att undervisningen fungerar och man får gensvar från
eleverna. Då är man väldigt glad när man går här på dagarna.
Elever på Hässelby gymnasium är väldigt bra och trevliga i skolan, säger Per när vi ställer
frågan om eleverna.
- Jag tycker att vi har väldigt trevliga elever i Hässelby gymnasium. Men det här är en
ganska liten skola, då känner sig eleverna tryggare och trivs bättre och det bli lättare att
umgås.
14

Ett alternativ här är att låta eleverna skriva i par, som ett mellansteg mellan det gemensamma och det
individuella skrivandet.
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Datorerna är för enkla för Per, eftersom han är lärare av datorkunskap. Han tycker att det
är en utmaning att få lära eleverna använda datorer.
- Samhället har förändrats väldigt mycket det senast decennierna och det innebär att
datorerna har blivit en väldigt viktig del i människors liv. Jag tror att alla människor behöver
datorkunskapen.
Per är väldigt konst intresserad och intresserad av att arbeta också.
- Så det är väldiga saker för mig. Jag läser mycket just grafisk design. Jag brinner för ett
rättvist samhälle och jag tycker att det finns stora problem i samhället idag som vi måste
försöka hantera på ett bra sätt och skolan tror jag är en bra utgångspunkt att börja med.
Om framtiden tänker per att försöka fortsätta som lärare, ler han och säger:
- Så länge jag orkar!

Eva gav respons dels i själva texten, dels i ett sammanfattande omdöme utifrån följande
kriterier:
Kriterier för betyget Godkänt
Finns det en inledning med person- och miljöbeskrivning? Ja, en fin och intresseväckande
början
Finns det både återberättande text och repliker? Ja
Finns det en styckeindelning och en tydlig avslutning? Ja
Skriver du så att du blir förstådd? Ja, men formfelen drar ner helhetsintrycket
Kriterier för betyget Väl godkänt (utöver det ovan för G)
Uttrycker du dig på ett nyanserat och varierat språk? Ja, variation finns
Anpassar du ditt språk efter mottagaren (elever i åk 9 och andra elever i skolan)? Ja
Följer du skriftspråkets regler och normer? Nja, felen är för många
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt (utöver det ovan för G och VG)
Visar du lyhördhet för stilistiska variationer och visar insikt om din egen språkutveckling? - - -

Precis som Eva påpekar är textens struktur synnerligen lyckad. Mark inleder med att ge en
personlig bild av läraren, vilket skapar nyfikenhet. Han fortsätter med att låta Per berätta kort
om sin bakgrund; ett avsnitt som hålls samman med hjälp av en tydlig textbindning (Från
början… Sedan i slutet av 90-talet…Sedan…). Därefter följer avsnitt om hur Per ser på sitt
arbete och på skolans, och datorns, roll i samhället. Avslutningsvis får vi veta vad Per tänker
om framtiden. I sin text varvar Mark repliker med återberättande partier. Med andra ord har
han lyckats strukturera den information han fått fram i intervjun på ett ändamålsenligt sätt.
Med stor sannolikhet har den tidigare dekonstruktionen av exempeltexten tillsammans med
det gemensamma skrivandet av rektorstexten varit betydelsefullt och fungerat som mönster
för Marks individuella text.
Det är också värt att uppmärksamma att Mark har förmått använda, mestadels på ett
korrekt sätt, de ord och formuleringar som Per förmodligen ”gett” honom i intervjun. Det ger
texten ett rikt och varierat språk. Att Mark använder Pers formuleringar bör i sammanhanget
ses som en kvalitet. Genom imitation kan en elev få tillgång till den språkliga gemenskap hon
ingår i. Nilsson (2002) citerar Hoel som menar att om eleven kopierar rakt av utan förståelse
”blir lånegodset stående naket, obearbetat, isolerat, som ett främmande element” (Nilsson
2002:162, min översättning). Detta kan vara fallet då den kopierade texten ligger på en för
eleven alltför hög nivå. När en elev däremot klarar av att låna moment från någon annan –
som Mark har gjort med Pers ”text” - och göra det till sitt eget, talar Dale om ”imitation med
förståelse” (Nilsson 2002:162). För eleven är detta ett steg på vägen mot erövrandet av ett mer
avancerat språk.
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I Marks text är det särskilt intressant att titta på verbanvändningen. I sammanställningen
nedan kan man se vilken variation och precision texten visar prov på. Bortsett från
verbformen ”är” förekommer de andra 40 verben endast vid enstaka tillfällen (siffra inom
parantes anger antal gånger verbet förekommer):
ligger
fixades
är (16)
tänker (3)
ska kämpa
orkar (2)
kunde vara, vara, vare, var (5)
har (2)
förstärker
låter
berättade

började
arbeta, arbetade (3)
funderade
gick
jobbade
känna sig (2)
finns (2)
gäller
slänger ur
känner
fungerar

får
går
säger (2)
ställer
tycker (3)
trivs
bli, har blivit
umgås
få lära använda
har förändrats
innebär

tror (2)
behöver
läser
brinner
måste försöka hantera
börja
tänker att försöka fortsätta
ler

Lägg exempelvis märke till hur eleven varierar med tycker/säger/slänger ur/tänker när han
återger Pers svar. Eller precisionen i ord som förstärker och brinner, samt komplexiteten i
verbfraserna få lära använda, måste försöka hantera, tänker att försöka fortsätta. Här är det
säkert Evas fokus på verbanvändning i samband med de tidigare uppgifterna som gjort Mark
medveten om sina val.
Över huvud taget tycks det som Mark genom cirkelmodellen fått ett tydligt mönster för
hur ett intervjureportage kan se ut, både gällande struktur och språk, och funnit mönstret värt
att följa.
Genom att på detta sätt titta på dels mer övergripande kvaliteter i texten, dvs. innehåll,
budskap och struktur, dels på de språkliga strukturer som eleven använder sig av, både
korrekta och felaktiga, kan man få en allsidig bild av elevens språkbehärskning inom en viss
genre. En sådan s.k. performansanalys15 bildar också ett utmärkt underlag för läraren och
eleven för att samtala om vad eleven behärskar och vad hon behöver utveckla.
Utifrån Evas gensvar fick sedan eleverna bearbeta sina texter. Marks tredje och slutgiltiga
version finns i bilaga 2.
Sammanställning och redovisning
I temaarbetets sista moment gällde det för eleverna att i medieämnena sammanställa sitt
material till en väggtidning. Förutom själva intervjureportaget skulle eleverna scanna in de
fotografier de tagit i samband med intervjuerna. Dessa bilder hade eleverna fått redigera i
fotografisk bild under läraren Lenas handledning. Likaså skulle eleverna scanna in
enkätredovisningen i form av de diagram, med tillhörande redogörande texter, som de
sammanställt i matematiken. I samband med detta arbete skulle också lämpliga rubriker
diskuteras fram och här kunde Per uppmärksamma eleverna på den vokabulär som hör till
genren intervjureportage (rubrik, ingress, brödtext osv.) Sist men inte minst fick eleverna i
uppgift att ge väggtidningen en lockande layout. Så här blev resultat för en av grupperna:

15

För en fullständig beskrivning av performansanalys, se Abrahamsson & Bergman 2005
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När väggtidningarna var färdigställda var det dags för elevgrupperna att förbereda sig inför de
kommande redovisningarna för klasskamrater, lärare, rektor och skolans övriga personal och
elever. Här samarbetade Eva och Per för att tillsammans med eleverna lyfta fram vad som
utmärker en bra muntlig presentation.
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Utvärdering
Under arbetsprocessen fick eleverna regelbundet reflektera över sitt arbete och sin inlärning.
Avslutningsvis fick de också göra en utvärdering av hela temaarbetet. Här följer några
exempel på vad eleverna tog upp:
”Jag tycker att jag har lärt mig mycket av reportage. Framför allt har jag lärt mig hur man
formulera och kortfattar texter. Det var mycket svårt att avlysna bandet och sedan skriva ned.
Enkäten var den svåraste arbeten. I början visste jag inte vad enkäten handlade om. Sen tyckte
jag vad det var.”
”Att spela in intervju i bandspelare och lyssnar gång och gång, så blir man säkrare på vad man
säger och förstår bättre. Att det är svårt att skriva fin reportage. Man måste kopplar ihop order
med vad intervjuare säger. Det tar också lite lång tid att jobba färdigt med intervjuen. Det går
jätte bra att jobba med olika ämne på en gång. Man använder olika speciell teknik av olika ämne
för att göra ett projekt.”
”Det var jättenyttigt att lärade oss arbeta tillsammans i gruper och vi kunde hantera
medieaporator och göra ett eget reportage. Det var mindre bra att görde vi det i kort tid och
måste det vara bra och snabbt. Jag tyckte att det var kul och spännande för att lärde vi oss nya
saker t.ex. intervjuer, diagram, bilder i grafisk illustration.”
”Allt var bra På svenskan lärde jag mig hur man skriver raportage. Det var bra tycker jag. Förut
kunde jag inte skriva raportage men nu kan jag det. I matten tolkade jag ett diagram det var
okej. Grafen är det viktigaste för oss när vi gjorde det här arbetet. Vår graf lärare hjälpt oss
mycken för att komma på ett bra resultat.”
”Det roligaste var att intervjua teknik det var mycket spännande att göra det, och att intervjua
Rektor var också bra och mycket roligt, vi fick många bra ideer och talanger medan han var med
oss. Det svåraste för mig var att jobba med graffen.
”reportage lärde jag mig tänka mycket och skriva mycket och samtidigt samarbeta med
kompisar.”
”Det var bra, ett nytt experement för mig. Bra att arbeta tillsammans att hjälpa varann. Det var
spännande att redovisning ett projektarbete.”

Avslutande reflektioner
I denna redogörelse för temaarbetet har jag tagit fasta på det positiva som skedde. Det innebär
inte att lärarna inte stötte på motgångar under arbetets gång; temarbetet drog ut på tiden och
alla elever nådde inte alla delmålen fullt ut. Men erfarenheterna var ändå övervägande
positiva och lärarna var överens om att pröva ett liknande upplägg på det tema som följde,
”Vägen till Folkhemmet – en inblick i Sveriges historiska utveckling under 1900-talet”. Även
här fick man värdefulla erfarenheter som förhoppningsvis kan tas tillvara för kommande
arbetsområden med nya elevgrupper.
I slutet av projektet bad jag lärarlaget sammanfatta sina erfarenheter av arbetet. Så här
skriver två av lärarna:
”Det tar många år för elever i åldern 16 – 20 år att utveckla ett kunskapsrelaterat språk. Ett sätt
att understödja deras språkutveckling kan vara att ge dem olika möjligheter att uttrycka sig.
Genom våra ämnesövergripande projekt, mellan kärn- och karaktärsämnen, har eleverna övat
sig i att tala, skriva, fotografera och skapa layout. Denna helhet kan öka elevernas motivation
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och får man dessutom möjlighet att redovisa resultatet för andra innebär det en ytterligare
förstärkning av inlärningen.”
”Framför allt handlar det om elevernas kunskapsinhämtande som förstärks när ett tematiskt
kunskapsinnehåll presenteras på många olika sätt av flera pedagoger i varierande
sammanhang. Detta ger tillfredställelse för en som lärare; man ser att inlärningen sker på ett
roligt och effektivt sätt och eleverna lär sig se sammanhang. Men för mig som lärare är det
också meningsfyllt att samarbeta med andra lärare, ta del av varandras idéer, variera
undervisningen – det blir helt enkelt kreativt, stimulerande och roligt. Och ger gemenskap i
lärarnas annars ganska ensamma bana.”
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Bilaga 1
Elevenkät
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Bilaga 2
Marks text, version 3

Det är väldigt bra att vara lärare
De tjockbågade glasögonen sitter ovanför näsan. Det rufsiga håret hinner aldrig fixas. Hjärnan
fylls av kunskaper och tänker på komplicerade problem i samhället. Per ska kämpa för
eleverna så länge han orkar.
Per Liw är som en tomte för eleverna i skolan. Den stora magen förstärker vänligheten. Den
djupa rösten låter enkel som värmer hela kroppen.
Per är lärare i Hässelby gymnasium. Han berättar att han började som lärare ganska sent i
livet.
- Från början var jag grafiker och jag arbetade många år inom den grafiska branschen som
arbetsledare och typograf. Sedan i slutet av 90- talet funderade jag på min situation och gick
på utbildning. Sedan sex år tillbaka började jag i Hässelby gymnasium. Det är väldigt bra att
vara lärare.
Det är inte vanligt att man känner sig nöjd med sitt jobb, men Per har sitt eget synsätt.
- Jag är mycket nöjd med mitt jobb. Det är klart att det alltid finns saker och ting som
kunde vara bättre. Jag tänker till exempel på arbetsschemat i skolan och såna saker. I stort sett
är jag nöjd.
När det gäller det bästa med jobbet, slänger Per ur sig ett ovanligt svar
- Det är nog när man känner att undervisningen fungerar och man får gensvar från eleverna.
Då är man väldigt glad när man går här på dagarna.
Eleverna på Hässelby gymnasium är väldigt bra och trevliga, säger Per när vi ställer frågan
om eleverna.
- Jag tycker att vi har väldigt trevliga elever i Hässelby gymnasium. Men det här är en ganska
liten skola, då känner sig eleverna tryggare och trivs bättre och det blir lättare att umgås.
Datorerna är enkla för Per, eftersom han är lärare i datorkunskap. Han tycker att det är en
utmaning att få lära eleverna använda datorer.
- Samhället har förändrats väldigt mycket de senaste decennierna och det innebär att
datorerna hr blivit en väldigt viktig del i människors liv. Jag tror att alla människor behöver
datorkunskapen.
Per är väldigt konstintresserad och intresserad av att arbeta också.
- Så de är väldigt viktiga saker för mig. Jag läser mycket om just grafisk design. Jag brinner
för ett rättvist samhälle och jag tycker att det finns stora problem i samhället idag som vi
måste försöka hantera på ett bra sätt. Skolan tror jag är en bra utgångspunkt att börja med det.
I framtiden tänker Per försöka fortsätta som lärare. Han ler och säger:
- Så länge jag orkar!
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3.6 Norra Reals gymnasium
Exempel: Analysuppgiften ”Demokratins problem”
Anders Philipsson

Deltagande lärare på Norra Real:
Sara Nilsson, svenska som andraspråk
Pontus Thunblad, samhällskunskap
Kerstin Svensson, engelska
Klaus Schöpfer, fysik (HT-05)
Kerstin Svedh, matematik samt idrott & hälsa (HT-05)

Inledning
Inom projektet Ämne och språk bedrevs i en grupp av elever på Norra Reals gymnasium med
svenska som andraspråk genrebaserade studier inom ämnena svenska som andraspråk, samhällskunskap och engelska. I denna artikel kommer detta att illustreras genom en beskrivning
av momentet ”Demokratins problem” som genomfördes inom ramen för integrerade studier i
samhällskunskap och svenska som andraspråk.

Bakgrund
De elever som bidrar med exemplet kom nya till Norra Real till läsåret 05/06. Eleverna hade
vistats i Sverige i 1 – 1½ år i Sverige när de började på skolan inom ramen för ett individuellt
program avsett för elever med goda förkunskaper särskilt i naturvetenskapliga ämnen men
med kort tid i Sverige och sålunda med språkliga begränsningar i svenska. Av de elever som
hade sökt till de 16 platser som vikts åt programmet uppfyllde inte alla inträdeskraven och
slutligen var det bara fyra som började på skolan.
Utformningen av detta individuella program går ut på att det naturvetenskapliga
programmet läses på fyra år istället för normalt tre. Avgångsbetyget blir alltså från det naturvetenskapliga programmet. För eleverna innebär detta att ämnet svenska som andraspråk med
infärgning av samhällskunskap (SVA-SH) under det första året har utgjort det centrala ämnet
och upptagit en stor del av elevernas lektionstid. Den kurs i svenska som andraspråk som
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läses är grundskolans år 9. Det betyg de får i ämnet är alltså inte ett gymnasiebetyg. Betyg ges
inte i samhällskunskap under detta första år. Övriga ämnen som ingått redan det första året är
engelska, matematik och fysik. Matematik och fysik läses tillsammans med reguljära klasser
och de betyg som ges i dessa ämnen är gymnasiebetyg. Beroende på elevernas tidigare kunskaper i och behärskning av engelska läses detta ämne av två av eleverna i egen grupp motsvarande årskurs 9 och i reguljära klasser av de övriga två eleverna. De senare får betyg i
gymnasiets kurs engelska A medan de andra två får betyg i engelska för grundskolans årskurs
9.
Inom projektet ingick från början fem lärare som undervisade i gruppen i de olika ämnena,
men efter en omstrukturering av grupperna på grund av det låga antalet elever vid
terminsskiftet föll lärarna i matematik och fysik bort, eftersom de inte längre undervisade i
grupper där de aktuella eleverna ingick.
Undervisningen i SVA-SH har utförts i nära samarbete mellan Sara, lärare i svenska som
andraspråk och Pontus, lärare i samhällskunskap. Upplägget har varit sådant att Sara
undervisat gruppen 3½ veckotimmar, Pontus 2 veckotimmar samt att de undervisat gruppen
gemensamt 2 veckotimmar.

Förberedelser
Under höstterminen genomfördes ett första genreinriktat moment i SVA-SH som gick ut på
att eleverna först fick läsa om styrelseskicket i Sverige och även diskutera ämnet på lektionerna. Parallellt med denna undervisning fick eleverna även explicit undervisning om specifika språkliga drag i olika genrer. Gruppen producerade gemensamt en egen text om svenskt
styrelseskick under lärarnas ledning. Därigenom fick eleverna en bild av hur en beskrivande
text över ett sådant ämne skulle kunna se ut. Nästa steg i arbetet var att eleverna på egen hand
skulle skriva en motsvarande text om styrelseskicken i sina respektive hemländer. Information
om detta skulle eleverna få söka i litteratur och på Internet. Utfallet av detta moment pekade
på en rad problem. Bland annat hade det varit svårt att hitta passande information angående de
olika ländernas styrelseskick. På skolan fanns inte tangentbord utformade så att de passade
skriftsystemen i de olika länderna, så eleverna kunde inte söka på landets egna hemsidor så
som det var tänkt. Ett annat problem var elevernas okritiska hållning till det material de trots
allt hittade. Texterna kom i varierande utsträckning att innehålla direktkopierade delar från
litteraturen och Internet.
Inom Saras del av SVA-SH bedrevs en hel del explicit genreundervisning utifrån
Schleppegrells (2004; s. 85) schema (se t.ex. Sellgren 2005). Eleverna fick i samband med
reguljär skrivträning och genomgångar formell undervisning utifrån ett genreperspektiv även i
fråga om instruerande, beskrivande, redogörande, analytiska och förklarande texter och blev
bekanta med genrebegreppet. Vissa av dessa texttyper togs till exempel upp i samband med
frågan om hur en naturvetenskaplig laborationsrapport kan/bör se ut rent språkligt. Sara hade
bett några lärare i naturvetenskapliga ämnen om att få ta del av de instruktioner de brukade
dela ut till sina elever om hur en laborationsrapport skulle vara utformad. Vad hon fann
slående var bland annat att de olika instruktionerna var väldigt olika, och att det alltså inte
fanns någon enhetlighet lärarna emellan när det gällde vad för kriterier som gällde för en bra
laborationsrapport. En annan iakttagelse i anslutning till instruktionerna för laborationsrapporterna var att språkliga aspekter överhuvudtaget inte fanns med. Det var snarare främst
innehållet och i viss mån dispositionen som kommenterades. Just de instruktioner som gällde
rapporternas disposition var dessutom långt ifrån enhetliga de olika lärarna emellan. I syfte att
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ge eleverna ledtrådar till hur en laborationstrapport består av olika delar med drag från olika
genrer utarbetade Sara en uppställning med språkliga kännetecken för de olika delarna. Denna
uppställning återfinns i Bilaga 1 efter detta kapitel.
Även engelskläraren, Kerstin, arbetade med explicit genreundervisning, där eleverna fick
producera olika typer av texter. Bland annat fick eleverna skriva om en skönlitterär novell till
en tidningsnotis.
Det område/moment som mera detaljerat kommer att beskrivas här är en analysuppgift i
SVA-SH om demokratins problem som eleverna fick arbeta med från januari till april 2006.
Under perioden för arbetet med uppgiften genomförde Sara även dictoglossövningar16 kring
andra texter.
Under själva arbetet med den aktuella uppgiften, vävde Sara in en hel del explicit
undervisning om beskrivande och analytiska texter utifrån Schleppegrells schema. Sara
färdigställde en vägledning till eleverna om vilka språkliga drag som normalt ingår i en analytisk text. Denna uppställning bifogas i Bilaga 2.
Syftet med analysuppgiften var denna17:
Visa eleverna hur en analysuppgift i Samhällskunskap A kan se ut samt visa på
språkets roll i analyser. Vi vill även gå igenom hur den argumenterande genren
fungerar.

Analysuppgiften var alltså autentiskt utformad, dvs. på ett sätt som den mycket väl skulle
kunna komma att se ut följande år då eleverna formellt börjat läsa kursen Samhällskunskap A.
”Fingerade” betyg skulle också ges, för att uppgiften skulle upplevas så autentisk som möjligt.

Utförande
Arbetsgången planerades i flera steg. Översiktligt kan planeringen beskrivas på följande sätt:
Planering:
1.
Gå igenom uppgiften. Hur gör man? Vad krävs?
2.
Läsa texten tillsammans (begripa innehållet samt se tidningsgenren med
metaforer och bildspråk).
3.
Diskutera fram vilka metoder för att stoppa odemokratiska rörelser som
nämns i texten.
4.
Analysera och rangordna dessa samt formulera ett svar på uppgiften två och
två (diskutera språkets specifika drag – genremässigt och grammatiskt).
5.
Alla fyra konstruerar en gemensam text.
6.
Var och en skriver (förbättrar och ändrar) det de vill utifrån den gemensamma
texten. Denna text lämnas in.
7.
Genomgång av den gemensamma texten med rättning.
8.
Var och en får tillbaka sin text bedömd.
9.
Genomgång av ett exempel på en elevtext (MVG).
10. Diskussion kring genrer.

16

Dictogloss är en övning som går ut på att elever i grupp rekonstruerar texter som de tidigare har fått höra.
Beskrivningar av dictoglossmetoden återfinns i bl.a. Gibbons 2002:143 och Lindberg & Skeppstedt 2000.

17

Texterna i rutorna utgör direkta citat av lärarna eller eleverna.
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Några av de steg som ingår i planeringsgången kommer att specificeras, exemplifieras och
kommenteras nedan.
Steg 1
Anvisningar till analysuppgiften gavs på två olika sätt. Dels formulerades uppgiften i centrala
frågeställningar kopplade till texterna, dels i mera specifika instruktioner kopplade till
formella krav på uppgiften. Frågeställningen formulerades så här:
Demokratins problem
Om vi följer "demokratins regler" kan det uppstå problem. Hur skall man agera då den
fria opinionsbildningen går emot tanken på allas lika värde? Hur skall samhället agera
på t.ex. rasism och främlingsfientlighet eller på trakasserier mot homosexuella? Kan ett
demokratiskt samhälle förbjuda dessa åsikter/beteenden? Vad kan förbud leda till? Vilka
andra sätt kan man använda sig av för att lösa demokratins problem?

De mera specifika instruktionerna uttrycktes enligt följande:
Demokratins problem
Instruktioner:
Läs de båda texterna. Skriv ett analyserande svar på frågan som max omfattar två
sidor (teckenstorlek 12, enkelt radavstånd).
1. Börja med att kort beskriva" demokratins problem".
2. I texterna nämns en mängd olika sätt att jobba mot odemokratiska rörelser.
Analysera och värdera dessa. För omdöme MVG bör du komma med egna
lösningar på demokratins problem.
Bedömning:
Omdöme G: Du analyserar och värderar de flesta av de sätt att lösa demokratins
problem som finns i texterna.
Omdöme VG: Utöver G så gör du en stringent och lättförståelig analys av frågan. Du
värderar och analyserar varje metod ur olika perspektiv samt motiverar dina
ställningstaganden på ett logiskt sätt. Du håller dig inom ramen för uppgiften.
Omdöme MVG: Utöver G och VG så uppvisar du ett kritiskt förhållningssätt till olika
tolkningar och olika metoder. Du drar slutsatser utifrån materialet och föreslår egna
logiska lösningar på frågan. Lösningar och analys skall vara sammanhängande.

Steg 2
Det textmaterial som blev utgångspunkt för momentet bestod av två skilda texter. Den ena var
tidningsartikeln Sverigedemokrater frodas i Skånes mylla författad av Tove Nandorf, hämtad
från Dagens Nyheters hemsida publicerad den 26 september 2005 och den andra var ett utdrag
ur läromedlet Reflex ABC (2004) med rubriken Sverigedemokraterna – negligeras eller argumenteras sönder?
Texterna lästes gemensamt i grupp, vilket tog en ansenlig tid i anspråk.
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Steg 5
Den ursprungliga planeringen fungerade i stora drag. Dock gjordes vissa ändringar under
resans gång:
Vi genomförde uppgiften i stort som planerat. Dock ändrade vi något när det gällde att
skriva den gemensamma texten. Här valde vi att istället för att skriva hela texten
gemensamt koncentrera oss på inledningen och avslutningen.
[---]
Problem uppstod när vi skulle börja skriva en gemensam text. Uppgiften var alldeles för
lång för att klara av gemensamt utan att allt för mycket tid gick till spillo. Sålunda
ändrade vi lite i upplägget.

Det gemensamma arbetet med texten i hela gruppen reducerades alltså till inledningen och
avslutningen. Övrig text författade eleverna i samarbete parvis.

Resultat
I detta avsnitt presenteras utfallet av arbetsområdet. Själva processen fram till den slutliga
textprodukten är ett mål i sig, inte minst i form av diskussioner om språkliga drag i allmänhet
och om genrer i synnerhet (främst den analytiska). Därför ges här även exempel ur materialet
så som det såg ut mitt i arbetet med uppgiften, på väg mot en slutversion. Denna fas illustreras
här av den text som två av eleverna arbetade fram, och där handskriften tydligt visar hur ord,
fraser och meningar formulerats om, strukits, lagts till osv. Vad som inte syns i textavsnittet
nedan är de rättningar etc. som gjorts med pennor i olika färger, men exemplet ger förhoppningsvis en god bild av vilket arbete eleverna har lagt ner på språket, och det är inte så omöjligt att föreställa sig vilka diskussioner om språket som kommit till stånd vid skrivandet i par.
Av utrymmesskäl kan inte hela texten tas med, utan endast de två sista sidorna (av totalt fem)
presenteras här.
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Steg 6
När varje par blivit klara med sin text fick varje elev i uppgift att ytterligare bearbeta texten
för att göra den till sin egen. Denna lämnades in renskriven på dator till lärarna. Här följer
motsvarande textavsnitt såsom den bearbetats och renskrivits av den ena av de två elever som
arbetat ihop med den ovanstående handskrivna texten:
[---]
Självklart tycker alla att den bästa metoden är att debattera med Sd. Det är
odemokratiskt att kränka dem genom att minska platser i kommunalfullmäktige.
Det är meningslöst att "tiga ihjäl" Sd. De växer och blir större i alla fall (I
kommunalvalen 2002 sexfaldigade Sd sitt inflytande från 8 mandat i 5
kommuner till 50 mandat i 30 kommuner!) Att ignorera fienden är som att ta
livet av sig! Det är helt dumt att folk endast får reda på lite om deras politik,
eftersom de informationerna folk fick omfattar endast bra saker som Sd gjorde.
Då blir folk lätt lurade eller de blir intresserade av Sd: s politik och vill själva ta
reda på mer vilket kan leda folk till ett helt fel riktning! Egentligen är det bra att
folk vill veta mer om Sd. Stora partier måste utnyttja chanser att prata om och
med Sd öppet, inför alla folk i hela landet. Det är bättre än att folk själva skaffar
information om Sd. Stora partier meddelar sanna informationer mellan folk
själva skaffar fel information. Det riskerar för att öka popularitet för Sd:s politik,
eftersom folk kan lita på de felaktiga informationer och rösta på Sd. Så vi
ungdomar tycker att den bästa metoden är att stora partier debatterar med
Sd inför folket, så att folket skaffar sanningar.
Sd kan inte växa och bli stora på en dag, därmed kan man inte stoppa
dem på kort tid. I verkligheten går det långsammare att nå målet. Många
tycker att det är viktigt att starta ett program som presenterar aktuell politik i
skolorna. Ungdomarna är framtidens väljare. När det är dags för dem att rösta
måste de ta reda på hur situationen ser ut. Men det är viktigare för
ungdomarna att själva uppleva politiken och förnya sin information om olika
partier.

Sara och Pontus beskriver resultatet på följande sätt:
Resultat:
[---]
Genom denna metod lyckades eleverna skriva en text på en analytisk nivå som de
inte har klarat tidigare, vilket syntes bland annat i övertalande strategier och på det sätt
de argumenterade i texten.
Vidare fick eleverna en (något) djupare förståelse för hur man genomför en skriftlig
analys i samhällskunskap.
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Utvärdering
Eleverna gavs tillfälle att utvärdera arbetsmomentet när det var slutfört. Först fick var och en
skriftligen uttrycka sina åsikter om uppgiftens genomförande och meningsfullhet. Därefter
diskuterade hela gruppen upplägget och innehållet.
Lärarnas sammanfattning av elevernas utvärderingar lyder så här:
Elevernas utvärdering:
(Först skriftligt enskilt och sedan muntligt tillsammans i grupp.)
Eleverna var i stort nöjda med genomförandet. De uppskattade mycket att arbeta två
och två, vilket enligt dem ledde till att de "pratade om språket". Dock tyckte de att det
var lite svårt att efteråt skriva texten enskilt, de såg inte riktigt meningen med detta. De
tyckte även att tempot ibland var onödigt lågt, både vad gäller textgenomgång och vid
själva skrivandet. (Detta framfördes mest av den elev som verkligen förhalat vårt arbete.
Då jag frågade vad vi skulle göra åt att han inte gör saker i tid svarade han: "Hota med
IG" ... ) Samma elev vill att grupperna alterneras.

En av eleverna skrev så här i sin enskilda utvärdering:
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Saras och Pontus’ analys av utfallet av arbetsmomentet är i all väsentlighet samstämmig med
elevernas utvärderingar:
Analys:
Uppgiftens utfall blev ungefär som vi tänkt oss. Dock upplevde vi att tidsåtgången var
åtskilligt högre än vad vi räknat med. Detta kunde ibland kännas frustrerande, både för
oss och för eleverna! Det var även svårt att få eleverna att föra en metaspråklig
diskussion med varandra. Diskussionerna eleverna emellan blev betydligt bättre efter
det att Sara gjort dictoglossövningar. Till vår nästa uppgift kommer vi att använda oss av
dictoglossövningar kring de texter som vi använder.
Elevernas utvärdering visar att vi i stort har samma uppfattning. Även vi tycker att
tempot kan höjas, men om detta måste vi samarbeta med eleverna. Det finns poänger
med att alternera grupper, men om det sker på bekostnad av att de duktiga får "dra
lasset" åt de lata, blir det olyckligt. Vi tar till oss att syftet med att skriva en enskild text
blev otydlig. Kanske kan detta vara ett led i skrivprocessen i stället för en pålaga på
slutprodukten, vilket det upplevs som när vi lägger det sist.

De lärare som deltagit i detta projekt på Norra Real har vid de regelbundna träffarna, där även
handledaren Anders Philipsson från Stockholms universitet deltagit, uttryckt en stor tillfredsställelse med den fördjupade insikt om de språkliga dimensionerna i ämnesundervisningen
som projektet har gett dem. Samarbete som etablerats mellan lärare i svenska som andraspråk
och i andra ämnen rekommenderas varmt. Norra Reals deltagare i projektet är inställda på att
fortsätta med samarbetet och fördjupa, utveckla och vidga detta kommande läsår och förhoppningarna är att de praktiska förutsättningarna kommer att vara sådana att detta blir
möjligt.
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Bilaga 1
Norra Real

Laborationsrapport – text i tre delar
1. Språkliga drag i en instruerade text
Det första målet är att beskriva vad man gjort så att andra kan göra det igen. Därför måste
man ge en generell information.
Tidsföljd, (händelserna bygger på varandra).
Verb i imperativ, (uttrycker ej tid): lägg, ställ, dra.
(Eller i presens med subjektet ”man”: man lägger, man ställer, man drar.)
Bindeord som lägger till något: och, sedan, då.
Generell aktör: du, vi, man.

2. Språkliga drag i en beskrivande text
Nästa mål är att presentera vad som hänt i just ditt fall. Strukturera och generalisera.
Använd är/har.
Använd handlingsverb: arbetar, dödar. (Verb i presens uttrycker inte tid.)
Använd också beskrivande verb: rinner, ryker, faller.
Allmänna deltagare (dvs. inte särskilda individer: många vetenskapsmän, vår tids
miljöförstöring etc.)

3. Språkliga drag i en redogörande och förklarande/tolkande text
Det sista målet är att texten ska förklaras och tolkas. Texten ska då vara logiskt uppbyggd.
Orsakssamband viktigt- varför hände något? Använd verb:
Orsakade
Ledde till
Gav upphov till
Bidrog till
Resulterade i

Substantiv istället för verb:
Att studera= en studie
Att upptäcka= upptäckten
Ett ämne som dödar bakterier effektivt= Ett effektivt bakteriedödande ämne.
Substantiven beskrivs med som:
Ett effektivt bakteriedödande ämne som är ovanligt.
Använd gärna: att vara och att ha: Är/har.
Använd gärna specialordförråd.
Försök variera hur du börjar meningarna.
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Bilaga 2
Norra Real

Språkliga drag i en analytisk text
Den argumenterande texten visar på minst två sidor av ett fenomen. Texten är abstrakt. Målet
är att ta ställning för något och övertala andra genom att argumentera för det. För att en text
ska bli riktigt övertygande är det argumenten/faktainnehållet som bör uttrycka textens
budskap och inte skribentens personliga åsikter.

Uppbyggnad:
•
Argument (flera)
•
Motargument
•
Slutsats

Använd:
För det första, för det
andra…
Ytterligare…
Hursomhelst…
Å andra sidan…
I gengäld…

Övertala:
Det är självklart att…
Det är uppenbarligen…
Det är helt klart dumt
att…
Det vore fel att påstå att…

Generalisera och
kategorisera:
De allra flesta…
Många…
Vi ungdomar…
Alla vet ju…
Det är ju allmänt känt
att…

Använd sällan ska – hellre: borde, bör,
kan, kommer att…

Använd gärna har/ är: Tänk på att
substantivet är det viktiga!
Boken blir läst.
Ungdomar har ett stort musikintresse.
Politiker är tävlingsmänniskor.

Använd sällan: tycker, anser menar,
hävdar, påstår, antyder.
Dessa ord gör texten personlig, det är bra
vid en muntlig presentation, men inte en
skriftlig.

Använd gärna substantiv (med
bestämningar) för att uttrycka
handlingar (istället för verb).
”Musiklyssnandet är utbrett bland
ungdomar.” (i stället för ”Många
ungdomar lyssnar på musik.”)

Referat
Orden kan emellertid användas om du
refererar till någon annan:
Författaren (journalisten/ den intervjuade
etc.)
tycker/anser/menar/hävdar/påstår/antyder.
Enligt…

Använd gärna passiv form:
Boken läses av…
Ungdomars musikintresse
uppmärksammas av media.
Det tävlas ofta i politik.
Använd sällan meningsbärande verb:
Kalle läser boken.
Ungdomar lyssnar på musik.
Politiker tävlar ofta.

Till sist: Lexikal täthet
När texten är klar- försök ta bort alla
onödiga ord, så att det blir mycket innehåll,
men få ord.
(Men tillräckligt med ord för att innehållet
ska bli begripligt förstås.) © Sara Nilsson
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3.7 Efterord
Generella erfarenheter av arbetet
Det som har varit i fokus under detta projektarbete är att skolans ämnen är språk och att det
finns pedagogiska modeller för att explicit föra in elever i ett genrebaserat tänkande som ökar
deras ämnesmässiga förståelse samt förmåga att strukturera och språkligt utforma sina texter.
Projektet har framförallt riktat sig till tvåspråkiga elever som håller på att utveckla sin
svenska. Det visade sig dock att även enspråkiga svensktalande elever gagnas av att få
explicita textförebilder där struktur och språkliga val analyseras och diskuteras. I detta
efterord vill vi ta upp några särskilt viktiga erfarenheter av arbetet.
Centralt vid undervisningen av tvåspråkiga elever är behovet av samarbete mellan lärare i
svenska som andraspråk/svenska och lärare i natur- och samhällsvetenskapliga ämnen. I
projektet har lärargrupperna bestått av dessa kategorier och i olika konstellationer har ett
samarbete byggts upp kring en gemensam elevgrupp och ett gemensamt ämnesområde. Flera
av grupperna har också fört vidare sina erfarenheter till kolleger och skolledare på respektive
skola.
Introduktionen av nya tankar och nya sätt att arbeta är alltid tidskrävande. Alla
lärargrupper har konstaterat att det initiala genrearbetet tar mycket tid, både att planera i
lärargruppen och att föra ut till eleverna. Erfarenheterna i projektet pekar dock på att ett
gemensamt bearbetande av ett ämnesområde där lärare låter planeringen löpa över olika
ämnestimmar har upplevts positivt av eleverna för att ämnena ”hänger ihop” samt ges en
samlad bedömning ämnesmässigt och språkligt. I några fall har lärarna t.o.m. kunnat göra
tidsvinster i undervisningen genom samarbetet.
En viktig erfarenhet i projektet är att genrepedagogiken med fördel skulle kunna införas
tidigt under skolåren. Elevgrupperna i projektet har varit från skolår 6 t.o.m. gymnasiet, men
introduktionen av genrer skulle med fördel kunna göras så fort eleverna kommer i kontakt
med faktatexter (skolår 3-4). Vi vet sedan tidigare att det är när elever är i processen från att
lära sig läsa till att läsa för att lära som de har särskilt behov av explicit undervisning.
Genrepedagogiken är ett tydligt verktyg för att stödja denna övergång. I kapitel 1 ges ett
exempel på en biologiaktivitet för yngre barn som mynnar ut i återgivande och instruerande
textaktiviteter. Detta exempel kunde vara en utgångspunkt vid gemensamma diskussioner om
F-9-skolors övergripande planering för elevers långsiktiga språk- och kunskapsutveckling.
Viktiga nyckelord inom genrepedagogiken är explicit och förebild. I några av ovanstående
redovisningar kommenteras t.ex. att elever inte vet hur de ska skriva sina laborationsrapporter
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och inte heller förstår vilka förbättringar läraren förväntar sig. På Norra Real föranledde detta
läraren i svenska som andraspråk att utarbeta en uppställning med språkliga kännetecken för
de olika genrer som en laborationsrapport består av (se Bilaga 1 i avsnitt 3.6). Andra exempel
där tydliga förebildstexter fick stor betydelse var de redovisade arbetena i Sätraskolan och
Bergholmsskolan. I rapporteringen från Sätraskolan beskrivs utförligt de krav som lärarna
ställde på sin förebildstext (se avsnitt 3.1) och svårigheterna att hitta en lämplig sådan. Det
man till sist bestämde sig för var en text ur en uppslagsbok för barn. I Bergholmsskolan
producerade lärarna egna förebildstexter med tydliga rubriker och innehåll som täckte
ämnesstoffet och illustrerade skillnaden mellan en faktatext och en personlig text (se 3.4,
Bilaga 2).
Lärargrupperna som deltagit i projektet har också varit förebilder för varandra genom de
presentationer som givits av pågående arbete vid de gemensamma träffarna. Konkreta
exempel på genrearbete från egna elevgrupper blev viktiga förebilder och därmed betydelsefulla för övriga gruppers arbeten och ledde till flera efterföljder. För fortsatt spridning av
genretänkande och ämne- och språkintegrering hoppas vi därför att ytterligare nätverk och
studiecirklar ska skapas i skolorna. I kontinuerlig dialog med kolleger kan lärares kunskap
och erfarenheter åstadkomma mer långtgående förändringar än vad en enstaka föreläsning
förmår.
Ett område som är knutet till de textval lärare gör är de val av läromedel som lärare ställs
inför. Med en språk- och ämnesintegrerad undervisning är fokus på hur struktur och språkliga
val i en text bygger upp ämnesinnehållet. Därför är det intressant att närmare granska
läromedelsförlagens produktion av s.k. ”light-versioner” av ämnesböckerna som syftar till att
underlätta elevers förståelse av ämnestexter. Förlaget Liber har t.ex. utkommit med sin bok
Spektrum Biologi (2006) i två versioner – en Grundbok och en Lightbok. Enligt
inledningstexten är Lightboken ”tänkt att användas av de elever som vill ha en lättare kurs i
biologi”. Vidare sägs att ”Boken har bara hälften så många sidor som grundboken och
texterna är förenklade. Flera svåra begrepp är borttagna, liksom faktarutor och fokusuppslag.”(Spektrum Biologi 2006:1). Vi har gjort en begränsad jämförelse mellan
grundbokens text om bakterier (2006:18-19) och Lightbokens motsvarande textavsnitt
(2006:13) (se Bilaga) för att undersöka språkliga skillnader. En central fråga vid jämförelsen
är om Lightbokens förenklingar underlättar kunskapsutvecklingen för eleverna eller ej.
I text 1 i tabellen nedan har den enkla satsen ”behöver vi ett mikroskop” ersatts av det
komplexa uttrycket ”med hjälp av mikroskop”. I text 3 är begreppet mikroorganismer helt
borttaget i Lightversionen. De konkretiseringar som ges i Grundboken, text 4 och 9 är
borttagna i Lightboken. De ord (vår fetning) som i text 8 driver texten och orsakssambanden
framåt i Grundboken är borttagna i Lightboken. Grundbokens text 7 ger eleverna information
om bakteriernas roll i evolutionen, medan Lightbokens läsare går miste om det. Vår bedömning är att den nedbantning av textmassan som gjorts i Lightboken inte gjort texten lättare att
förstå utan kanske snarare försvårat förståelsen, eftersom viktiga orsaksmarkörer, centrala
begrepp och konkretiseringar (t.ex. text 4 och 9) tagits bort. Den struktur i form av figurer och
tidslinjer som Grundboksläsaren erbjuds genom de utmärkta fokusuppslagen (2006:22-23, se
Bilaga) och som är särskilt värdefulla för tvåspråkiga elever finns inte heller med i
Lightboken.
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Grundboken
Spektrum Biologi
1 …behöver vi ett mikroskop för att se dem
2
3
4
5
6
7
8

9

Lightboken
Spektrum Biologi
…att vi bara kan se dem med hjälp av
mikroskop
När vi tittar på bakterier i mikroskop upptäcker Då upptäcker vi…
vi…
…mikroorganismer
På en millimeter får det plats cirka tusen bakterier i rad.
För drygt 2 miljarder år sedan utvecklades ->
Med tiden utvecklades->
en speciell sorts bakterier… De innehöll det så kallade blågröna bakterier som
gröna färgämnet klorofyll och kunde därför innehöll grönt klorofyll och kunde
tillverka syre.
tillverka syre.
Tack vare det ökade sakta mängden syre på jorden. På så sätt kunde organismer som
använder syre när de andas börja utvecklas.
I varma och näringsrika vatten kan blågröna Varma sommardagar kan till exempel
bakterier föröka sig väldigt snabbt. Vattnet blir vattenytan bli alldeles grön av
då grönt som en gräsmatta. Trots att bakterier blågröna bakterier. När det är gott om
varken är blommor eller alger brukar det kallas näring förökar de sig i stora mängder
algblomning. Blågröna bakterier som förökar sig och kan ibland bilda gifter. Det kallas
i så stora mängder kan ibland släppa ifrån sig algblomning.
giftiga ämnen.
I en enda matsked jord kan det finnas 10 miljarder bakterier.
(kursiveringar enligt ursprungstexterna, vår fetning)

Fokus i detta projekt har varit på språket i samhälls- och naturvetenskapliga ämnen därför att
vi av erfarenhet vet att särskilt elever som håller på att lära sig svenska har sin största
utmaning i det kunskapsrelaterade språket. Medan ämneslärarna i samhälls- och naturämnen
är experter på sitt ämnesinnehåll är lärarna i svenska som andraspråk experter på hur språket
funktionellt används för att bygga upp detta ämnesinnehåll. Arbetssättet som redovisats här
förutsätter medverkan av en lärare i svenska som andraspråk i arbetslaget. Det innebär att svalärarens roll utvidgas från att bara arbeta direkt mot eleverna och kanske främst med
skönlitteratur till att vara en huvudperson i arbetslagets planering av övriga ämnen. Svaläraren vet vilken utmaning facktexter är för tvåspråkiga elever och hon kan bl.a. genom
genrepedagogiken samplanera aktiviteter med ämneslärarna som ger de tvåspråkiga eleverna
och de enspråkiga en möjlighet att förstå ämnet och utveckla språket.
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Grundboken

Spektrum Biologi (2006:18)
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Grundboken

Spektrum Biologi (2006:19)
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Lightboken

Spektrum Biologi Light (2006:13)
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Grundboken

Spektrum Biologi (2006:22)
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Grundboken

Spektrum Biologi (2006:23)
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4. Funktionell grammatik
– en introduktion samt analys av en
lärobokstext i samhällskunskap
Mikael Olofsson
Carin Rosander
Mariana Sellgren
Bakgrund
I skolan förväntas det att eleverna ska kunna läsa och förstå texter av olika slag. Dessa texter
är ofta späckade med information och uppbyggda på ett annat sätt än vad många elever är
vana vid. Från att tidigare kanske mest ha kommit i kontakt med återgivande och berättande
texter, ska de nu både kunna läsa, förstå och producera texter som t.ex. är redogörande eller
argumenterande. Typiskt för skolans texter är att de följer ett mönster som skiljer sig från
informellt talat språk. Genom att ge eleverna redskap för att se hur skribenter bygger upp sina
texter kan eleverna få möjlighet att gå in i nya textvärldar.
Den genrebaserade skrivpedagogik som beskrivits tidigare i kapitel 1 och som också
prövats i de redovisade projektarbetena, bygger på systemisk funktionell grammatik (SFG).
Detta sätt att se på grammatik är, får man nog säga, relativt nytt i Sverige – inte minst ute i
skolorna.
I samband med projektet Ämne och språk fick vi möjlighet att fördjupa oss i SFG i en
kurs, Skolans textvärldar i grammatisk belysning, vid Göteborgs universitet. Med hjälp av
kursledarna Per Holmberg och Inger Lindberg prövade vi teorin i olika praktiska uppgifter.
En av uppgifterna var att analysera en lärobokstext, i syfte att få syn på hur språk och innehåll
hänger ihop och påverkas av varandra. Den analysen ligger till grund för detta kapitel.
I följande text ger vi inledningsvis en introduktion till systemisk funktionell grammatik.
Därefter tillämpar vi teorin i analysen av en lärobokstext i SO. Slutligen drar vi utifrån vår
analys några didaktiska slutsatser.

Olika grammatikmodeller
Synen på språk och språkinlärning har under lång tid fått konsekvenser för den generella
språkundervisningen i skolan, men kanske har den framför allt format olika modeller för
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skolans grammatikundervisning. Tre mer tongivande grammatikmodeller det senaste
århundradet är den traditionella, den formella och den funktionella grammatiken.
Den traditionella grammatiken har sitt ursprung i studier av de klassiska språken och
ledde till att man beskrev även andra språk i termer av latinets och grekiskans grammatik.
Viktigt inom den traditionella grammatiken har varit att formulera språkregler för att få alla
att tala och skriva enligt den standard som sattes upp som norm. Man menade att språket
består av en mängd bestämda regler som ska läras ut i rätt ordning och med rätt metod. Detta
ledde till ett starkt fokus på grammatik i skolan där det också varit viktigt att kunna namnge
de olika språkliga delarna, t.ex. ordklasstillhörighet eller satsdelar. I en sådan grammatikundervisning är fokus oftast bara på enskilda satser och meningar och inte på text som helhet,
hur text binds ihop eller hur text ges en viss struktur. Många menar att den här modellen i och
för sig ger oss namn för alla delar i språket, men den hjälper oss inte att förstå vilken roll
delarna spelar när vi ska sätta ihop dem till en längre talad eller skriven text (de Silva Joyce,
1999). Detta förhållningssätt till grammatik och språkundervisning är det som många känner
till eftersom det är det man mött i skolan. Det har också varit den dominerande modellen i den
svenska skolan under lång tid.
Den formella grammatiken utformades av lingvisten Noam Chomsky som 1957
publicerade Syntactic structures i vilken han presenterade en s.k. generativ tranformationsgrammatik, eller en formell grammatik som den också kallas. Chomsky menade att språket är
så abstrakt och så komplext att det är omöjligt för ett barn att lära sig det på annat sätt än
genom en medfödd förmåga att lära språk. Denna s.k. universella grammatik (UG) är alla
världens språk konstruerade utifrån och den ligger till grund för vår språkutveckling.
Chomsky intresserade sig för vad som är språkligt möjligt för oss att göra - inte för vad vi
faktiskt gör med språket. Den formella grammatiken hade stort inflytande på lingvister i
främst Nordamerika. Chomsky själv menade att hans formella grammatik inte hade någon
praktiskt användning i språkundervisning eller för lärandet av språk i skolan. Hans syn på
språkinlärning som något medfött och inneboende hos varje individ ledde t.o.m. till att en del
lärare menade att språkundervisning inte har någon större genomslagskraft eftersom eleven
ändå kommer att lära just det som hon är förprogrammerad att lära sig (de Silva Joyce, 1999).
Den funktionella grammatiken utgår från ett funktionellt synsätt på språk som växte
fram under 60- och 70-talet. Detta nya förhållningssätt hade bl.a. påverkats av studier gjorda
av antropologen Malinowski, vilken redan 1923 introducerade begreppet ”context of
situation”, situationskontext. Han menade att språket är kopplat till, och påverkas av, den
situation i vilken det används. Hans arbete kom att ge ett sociologiskt perspektiv på språk och
språkanvändning, vilket utvecklades vidare av lingvisten M.A.K. Halliday och ledde till hans
teori om systemisk funktionell grammatik (SFG). Halliday har sedan mitten av 70-talet varit
verksam i Australien vid universitetet i Sydney.
Halliday har studerat den sociala dimensionen i språket, d.v.s. hur vi använder språket
på olika sätt, i olika sammanhang beroende på de behov och syften vi har med vår
språkanvändning. Utifrån dessa syften gör vi språkliga val på alla nivåer: i struktur av hela
texten, i satser, i val av ord och i inbördes ordning mellan dessa. Beroende på vad vi
talar/skriver om (field), vilka som är inblandade i kommunikationen (tenor) och på vilket sätt
vi gör det - skriftligt eller muntligt (mode), så kommer texter att se olika ut. Halliday har hela
tiden haft ett stort intresse för den praktiska kopplingen till språkinlärning och språkundervisning och ser samarbetet mellan lingvister och pedagoger som centralt.
I undervisningssammanhang handlar det om att ge eleverna förståelse för vilka
medvetna val de kan göra i sin språkanvändning, både när de talar och skriver, och att dessa
val har stor betydelse för hur framgångsrik och effektiv deras text kommer att vara. Lärarens
uppgift blir att ge eleverna en bredare språklig repertoar att kunna använda sig av i olika
situationer. Genom att närstudera autentiska, hela texter i olika ämnessammanhang och
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explicit påvisa, fokusera och diskutera de språkliga uttryck som används, får eleverna en
språklig medvetenhet och kunskaper om grammatiken och dess täta koppling till själva
betydelsen i texten. Då kan de få syn på de grammatiska mönster som används utifrån vissa
principer och system. Ett noggrant val av texter och en genomtänkt uppläggning av arbetet
görs av läraren utifrån de behov gruppen har: vad vill och behöver eleverna språkligt kunna
göra? Väsentligt är att börja med själva kontexten och att alltid studera hela texten som ska
finnas i ett, för eleverna, meningsfullt sammanhang. Eleverna arbetar så med de olika
språkliga elementen i relation till hela texten, vilken de enskilda språkliga delarna alltid är en
del av. Intensiva och väl planerade studier av textmodeller t.ex. lärobokstexter, artiklar,
insändare, TV-program och film ger eleven en förståelse för hur en författare eller talare kan
använda sig av språkets möjligheter för att bygga upp en text och nå sina syften. Stegvis kan
eleven lära sig att själv producera olika texter på samma sätt.
Det som främst skiljer den traditionella från den funktionella synen på språk och
grammatik är att i den förra så är det formen i sig som är viktig medan i den senare är det
funktionen av hur vi sätter ihop språket, med hjälp av grammatiken, som är det väsentliga,
d.v.s. vad vi kommer att uppnå med olika sätt att sätta ihop ord, uttryck, satser och hela
texten.
Det arbete som Halliday och hans kollegor utfört i nära samarbete med praktiserande
lärare har utvecklats till den s.k. genrebaserade undervisningen som fått starkt fäste främst i
Australien och nu även håller på att spridas i Europa och Nordamerika.

Utgångspunkter för systemisk funktionell grammatik
Halliday betonar sambandet mellan språk och social kontext; utifrån den sociala kontexten är
språket strukturerat på ett visst sätt. Språket i sig ger oss oändliga valmöjligheter men
samtidigt begränsas valen av den sociala kontexten. Den sociala kontexten kan i sin tur delas
in i en kulturkontext och en situationskontext: språkanvändare inom samma ”kultur” delar
uppfattningar och förväntningar på hur språket ska användas i en särskild situation.
Exempelvis bör ett formellt brev följa vissa språkliga mönster för att uppnå sitt syfte. Likaså
bör ett utvecklingssamtal i skolan hålla sig inom vissa ramar för att kommunikationen mellan
lärare och elev (och förälder) ska fungera. Här är det alltså den kulturella kontexten och själva
situationen som påverkar den språkliga utformningen.
Inom situationskontexten kan man i sin tur urskilja tre olika faktorer eller variabler:
Fält/verksamhet (field18), d.v.s. vad texten handlar om och vad som sker.
Relation (tenor), d.v.s. förhållandet mellan skribent och läsare (eller talare/lyssnare).
Kommunikationssätt (mode), d.v.s. hur språket används, t.ex. om det är fråga om
skriftlig eller muntlig kommunikation.
Dessa tre variabler inom situationskontexten påverkar i hög grad den språkliga utformningen i
en text. För att närmare analysera språkvalet i en text - muntlig eller skriftlig - kan man
analysera språket utifrån dess syften eller dess funktioner. Eftersom man inom SFG anser att
dessa funktioner är inomspråkliga benämner man dem metafunktioner. Dessa metafunktioner
18

På engelska används begreppen field, tenor och mode. De översättningar vi använder är desamma som Per
Holmberg m.fl. använder i sina beskrivningar av SFG.
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hänger samman med faktorerna i situationskontexten (ovan), men fokuserar alltså på själva
språket, och inte på situationen. Utifrån faktorerna fält/verksamhet, relation och
kommunikationssätt undersöker man således följande tre metafunktioner i språket:
Den ideationella metafunktionen har att göra med själva ämnet för texten. Vem gör
vad mot vem och under vilka omständigheter?
Den interpersonella metafunktionen har fokus på relationer och sociala roller. Vem
kommunicerar och på vilket sätt sker interaktionen?
Den textuella metafunktionen handlar om hur textens innehåll är strukturerat och hur
dess inneboende delar är organiserade. Vad står först i en sats? Hur binds textens olika
delar samman?
Dessa tre metafunktioner sker parallellt och i samspel med varandra. Förhållandet mellan
metafunktionerna i språket och situationskontexten kan illustreras på följande sätt:

(Martin i Christie & Unsworth 2000, vår översättning)

Lexikogrammatik
I analysen av de språkliga metafunktionerna är begreppet lexikogrammatik centralt. För att
realisera vårt språk använder vi ord och dessa ord böjs och kombineras på olika sätt enligt
olika strukturer. Inom den funktionella grammatiken bildar ord, d.v.s. lexikon, och strukturer,
d.v.s. grammatik, tillsammans den nivå i språket som benämns lexikogrammatik. Med hjälp
av lexikogrammatiken skapas mening och innebörd i en social kontext.
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Grammatiken ses som ett meningsskapande verktyg och när man analyserar en text utifrån
SFG fokuserar man därför på hur lexikogrammatiken realiserar semantiken, d.v.s. betydelsen,
i en social kontext. Lexikogrammatiken ger oss en räcka av alternativ att välja mellan
beroende på vilket syfte vi har med det vi vill säga, i vilken situation, vem vi samtalar med
(skriver för) och hur vi vill säga det.
I analysen delas texten in i satskomplex, satser och ordgrupper. Det är satsen som är den
grundläggande enheten för analysen.
satskomplex

sats
sats

ordgrupp
Den här typen av frågor
som

ordgrupp
avgörs
är

ordgrupp
i riksdagen
det högsta beslutande organet i Sverige

Ordgrupperna består av ett huvudord och dess expansion. De kan vara av olika slag:
nominalgrupp, verbalgrupp, adverbgrupp, konjunktionsgrupp eller prepositionsgrupp.

Textens metafunktioner
Ideationell metafunktion
Den ideationella metafunktionen är den funktion som fokuserar på vad vi kommunicerar om.
Den beskriver hur satsens grammatik används för att representera och konstruera vår
erfarenhet av världen. Vi använder språket för att bygga upp bilder och bilderna byggs upp
med hjälp av beskrivningar av händelser, ting och omständigheter. När vi pratar eller skriver
om vad som händer, har hänt eller kommer att hända gör vi olika språkliga val för att beskriva
vem som gör vad mot vem och under vilka omständigheter. När språket analyseras utifrån den
ideationella metafunktionen är det därför tre olika aspekter som analyseras:
1. Vad är det som händer i satsen? Vilken är satsens process?
2. Vilka är processens deltagare? Vem, vad, vilka är deltagare?
3. När, var, hur, varför händer det? Vilka är processens omständigheter?
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Här följer några exempel på satser med deltagare, process och omständighet.19
Solen
Vi
Deltagare

skiner
går
Process

idag.
till stranden.
Omständighet

Satser kan innehålla flera deltagare och flera omständigheter eller enbart bestå av en process.
Vi kan också välja i vilken ordning vi vill presentera deltagarna eller omständigheterna.
Den lilla valpen
Deltagare

busade
Process

med sina leksaker
Deltagare

hela förmiddagen.
Omständighet

Hela förmiddagen
Omständighet

busade
Process

den lilla valpen
Deltagare

med sina leksaker.
Deltagare

Spring!
Process

Processer
I den ideationella analysen är satsen den grundläggande enheten i en text. I satsen är i sin tur
processen, d.v.s. det som händer, det centrala elementet. Processerna representeras i regel av
ett verb eller en verbgrupp och delas in i olika typer av processer:







materiella processer som uttrycker, handlingar och händelser och som leder till
yttre förändringar t.ex. välja, få, garantera, besluta
mentala processer som uttrycker sådant vi förnimmer och delas in i olika
undergrupper - emotiva processer: älska, hata, kognitiva processer: tänka, tro,
perceptiva processer: se, höra
verbala processer t.ex. tala, säga
relationella processer, uttrycker tillstånd som vara, bli, ha och kan vara av två
slag: attributiva eller identifierande. De attributiva processerna används för att
tilldela någon egenskaper, beskriva tillhörighet eller omständigheter medan de
identifierande processerna används för att beskriva en deltagare utifrån dess
identitet eller roll.
existentiella processer, talar om vad som finns.

Deltagare
Deltagarna realiseras genom substantiv, adjektiv, pronomen eller nominalgrupper. Deltagarna
i de olika processerna benämns på olika sätt:

19

De begrepp som presenteras här är ett urval av de begrepp som används inom den ideationella metafunktionen
för att namnge satsens olika funktioner. Urvalet har skett utifrån de vanligaste funktionerna och är de som senare
används i analysen av den valda lärobokstexten.
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processtyper
materiella

AKTÖR, MÅL

deltagare

exempel

mentala

UPPLEVARE, FENOMEN

verbala

TALARE, UTSAGA, MOTTAGARE

Vissa frågor påverkar alla som bor i Sverige*20
AKTÖR

MÅL

Politiker tror på sitt partiprogram.
UPPLEVARE

FENOMEN

Politiker försöker förklara sina ståndpunkter
TALARE

UTSAGA

för väljarna.
MOTTAGARE

relationella
attributiva
identifierande
existentiella

Riksdagen har lagstiftningsmakt, finansmakt och
BÄRARE

BÄRARE, ATTRIBUT

ATTRIBUT

IDENTIFIERAD, IDENTIFIERARE

kontrollmakt*
En valkrets motsvarar vanligtvis ett län. *

DEN EXISTERANDE

I riksdagen finns det 349 personer.

IDENTIFIERAD

IDENTIFIERARE

DEN EXISTERANDE

Omständighet
Omständigheterna realiseras genom prepositionsfras eller adverb/adverbialfras och kan vara
av olika slag:
utsträckning: under fyra års tid
position: på gården, efter middagen
orsak: eftersom jag var så trött
sätt: med svärdet i högsta hugg
villkor: om jag bara kunde
sällskap: med en vän
ämne: om riksdagens arbete
roll: som clown
vinkel: enligt socialdemokraterna

Grammatiska metaforer
Det vanligaste sättet att uttrycka processer i en text är att använda verb. Då råder kongruens
mellan semantik och lexikogrammatik. Om man istället för att använda ett verb uttrycker
processen med ett substantiv, har man använt sig av en grammatisk metafor. Det råder då
diskrepans mellan semantik och lexikogrammatik, d.v.s. man använder inte den konstruktion
som i första hand förväntas. Det finns olika sätt att skapa grammatiska metaforer. Vanligast är
kanske just att använda substantiv för att uttrycka processer. En sådan grammatisk metafor
kallas nominalisering. Exempel på detta är t.ex. att istället för verbet förändra används
substantivet förändring. Andra sätt att skapa grammatiska metaforer är t.ex. att låta
egenskaper som vanligtvis uttrycks med adjektiv uttryckas med hjälp av substantiv, osäker
blir då osäkerhet. Likaså kan logiska relationer som t.ex. konjunktionen om uttryckas med
substantivet villkor, eller adverbialet sedan uttryckas med verbet följer (Butt m.fl., 2000;
Thompson, 2004). Exempel:
Samhället förändrades och det innebar att …
Samhällsförändringen innebar ….

20

→

De satser som markerats med * är exempel från lärobokstexten som vi analyserar. Övriga är konstruerade
exempel.
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Situationen inför valet var osäker.
Osäkerheten inför valet var stor.

→

Man accepterade avtalet om man fick igenom kravet på…
Man accepterade avtalet på villkor att kravet på…
Först kom lagen om anställningsskydd och sedan…
Lagen om anställningsskydd följdes av….

→

→

Interpersonell metafunktion
Inom SFG uttrycker den interpersonella metafunktionen hur vi använder språket för att
interagera med varandra. Här analyseras roller, relationer och värderingar. I varje text,
muntlig som skriftlig, intar vi sociala roller och skapar relationer med andra. Vi erbjuder och
kräver ”varor och tjänster”, vi ger och efterfrågar information. Relationen, d.v.s. det inbördes
förhållandet mellan aktörerna i situationen, återspeglas i språket; vi kan t.ex. utläsa om det
handlar om en formell eller informell situation. I våra språkliga val uttrycker vi också, mer
eller mindre explicit, vår inställning och våra värderingar till det vi talar om.
I en interpersonell analys undersöker man vilka språkhandlingar som förekommer i en text
och analyserar hur dessa realiseras och modifieras i lexikogrammatiken, d.v.s. i ord och
strukturer. På detta sätt får vi en bild av vilka det är som kommunicerar och på vilket sätt
kommunikationen sker.
Språkhandlingar och modussystem
Som skribent eller talare kan man använda sig av olika modus av verb. I grammatikens
modussystem realiseras olika typer av språkhandlingar. Skribenten kan uttrycka ett
erbjudande (erbjuda läsaren något), en uppmaning (uppmana läsaren till något), ett påstående
(ge läsaren information) eller en fråga (be läsaren om information). Det finns en grammatisk
struktur, ett modus, för var och en av språkhandlingarna, enligt följande:
Talarroll
Givande
Krävande/uppmanande

Byte av varor och tjänster
Erbjudande
Modus: interrogativ

Byte av information
Påstående
Modus: deklarativ

Vill du ha ett rättvisare samhälle?

Citypartiet är det bästa valet.

Uppmaning
Modus: direktiv

Fråga
Modus: interrogativ

Rösta nu!

Är du röstberättigad?

Indelningen ovan är inte absolut. Exempelvis kan en uppmaning uttryckas med interrogativt
modus (Kan du skicka saltet?) eller med deklarativt modus (Det är ett fasligt kackel här!).
Likaså kan ett erbjudande ges i form ett påstående (Det finns mer mat.).
Moduselement – finit och subjekt
Satsens modus kan identifieras i moduselementet. Detta består av satsens subjekt och det
finita verbet:
Hon
kommer
Subjekt
Finit
Moduselement

nu
Adjunkt
Restelement
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Genom att laborera med förhållandet mellan subjekt och finit verb kan således skribenten visa
om de ger eller efterlyser information:
Kommer
hon
Finit
Subjekt
Moduselement

nu?
Adjunkt
Restelement

När en verbgrupp innehåller flera hjälpverb räknas det första verbet som det finita:
De
skulle
Subjekt
Finit
Moduselement

vilja rösta.
Predikat
Restelement

I moduselementen kan man också analysera i vilken grad subjekten i texten realiserar
skribenten/talaren (1:a person), läsaren/lyssnaren (2:a person) eller andra personer eller
företeelser (3:e person), för att få syn på hur texten skapar relationen mellan skribent och
läsare.

Modala hjälpverb och modusadjunkter
Förutom genom val av modus kan talaren ge uttryck för sin attityd med hjälp av s.k. modala
hjälpverb och modusadjunkter (modala adverbial) .
Med hjälp av modala hjälpverb som kan, borde, måste kan man uttrycka förhållningssätt
till en handling eller företeelse. Genom sitt val av modalt hjälpverb kan man, exempelvis,
förhålla sig mer prövande och indirekt till det man ger uttryck för, eller välja ett förhållningssätt som framstår som fast och definitivt. Det kan t.ex. gälla uttryck för förpliktelse:
Låg förpliktelse
Du kan komma.

→

→
Du bör komma.

→

Hög förpliktelse
Du måste komma

Det kan också gälla uttryck för:
Sannolikhet: Sverige kan vinna. → Sverige bör vinna.
Vanlighet:

Han kan vara bestämd av sig. → Han brukar vara bestämd av sig.

Böjelse:

Jag kan sitta där bak. → Jag ska sitta där bak.

Ett annat sätt att uttrycka modalitet på är användandet av modala adverbial, s.k. modusadjunkter. I stället för att använda verb kan modusadjunkterna på samma sätt ge uttryck för
talarens hållning gentemot det sagda:
Förpliktelse: Det är nödvändigt att du kommer.
Sannolikhet: Sverige vinner förmodligen.
Vanlighet:

Han är alltid bestämd av sig.

Böjelse:

Jag sitter gärna där bak.
134

Värderingar
En annan aspekt av den interpersonella funktionen är de attityder och värderingar som
skribenten ger uttryck för i sina val av verb, substantiv, adjektiv och adverb. Detta kan
uttryckas mer eller mindre explicit – en del ordval är i sig värderande (fantastisk) medan
andra kan uppträda neutrala på ytan men ändå uttrycka en värdering i sammanhanget. Likaså
kan samma ord ha olika laddning beroende på kontexten. Exempelvis kan ett uttryck som Bra
jobbat! uttrycka uppskattning i ett sammanhang och ironi i ett annat. Överhuvudtaget är
kopplingen till kontexten helt avgörande när man ska göra en sådan här analys.
Inom SFG har en särskild analysmodell tagits fram, Appraisal21 (evaluering), för att
beskriva hur värderingar uttrycks i text. Med hjälp av denna kan man undersöka hur positiva
och negativa attityder och värderingar uttrycks, explicit eller implicit. Inom Appraisal skiljer
man bland annat på källa/röst, attityd och gradering:
Källa/röst:

Monogloss
Heterogloss

Jag tycker självklart att…
Det råder ingen tvekan

Attityd:

Affekt
Bedömning (om person)
Uppskattning (av ting)

Jag blev tokig.
Vilken idiot!
Det kan bli succé.

Gradering:

Styrkegradering
Fokusgradering

Hon kände sig lite tveksam.
Den var en riktig överraskning.

om…

Som framgår av exemplen kan värderingar uttryckas både i valet av hela satser och av
enskilda ord.
Genom att på detta sätt titta på de språkliga valen utifrån modus, modalitet och
värderingar (evaluering) kan man utläsa tonen i texten; hur skribenten väljer att framstå, hur
hon positionerar sig i förhållande till läsaren, vilka attityder och värderingar som förmedlas.
För alla texter bär interpersonella innebörder - även ”neutrala” texter uttrycker roller och
relationer, tar ställning och förmedlar värderingar (Ravelli, 2000: 51).
Textuell metafunktion
Den textuella metafunktionen har att göra med vilka språkliga val vi gör för att bygga upp en
text, d.v.s. hur vi ordnar och strukturerar ord, satser och hela stycken för att föra fram vårt
budskap. När vi talar och skriver sätter vi ihop och ordnar informationen så att den hänger
ihop och bildar en sammansatt struktur, en lång sammanhängande väv av text. Vi väljer hur vi
sätter samman informationen så att det blir en viss struktur på texten utifrån den specifika
situationen och det syfte vi har med texten (talad eller skriven). Det handlar om hur
informationen i texten arrangeras inom satsen men även mellan satserna och i texten som
helhet.
Tema och rema
De viktigaste valen vi som talare och skribenter gör är kring ordningen på de språkliga
delarna i en sats. Framför allt handlar det om vad vi väljer att placera först i satsen, eftersom
det ger en signal om vad som är den viktigaste informationen. Denna första del i en sats är
21

För en mer detaljerad beskrivning av Appraisal, se bl.a. Rothery och Stenglin 2000.
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tema. Halliday (2004:64) menar att temat fungerar som satsens utgångspunkt eller avstamp;
det är från den punkten som satsen startar och från vilken budskapet sedan utvecklas vidare.
Resten av satsen är rema. Där fortsätter temat att utvecklas. Gränsen mellan tema och rema
dras före det finita verbet i oberoende satser, d.v.s. huvudsatser; temat är således allt i satsens
början fram till det finita verbet. Exemplen nedan är från den analyserade lärobokstexten.
TEMA
En valkrets

REMA
motsvarar vanligtvis ett län.
finit verb

Riksdagen

har lagstiftningsmakt, finansmakt och kontrollmakt.
finit verb

Man brukar tala om att temat innehåller den information som redan är given och att den nya
informationen kommer i remat.
Man kan dela in tema i tre olika slag: ämnestema, textuellt tema och interpersonellt tema.
Ämnestema är det som texten handlar om, själva ämnet i satsen, t.ex. Riksdagen eller
Kontrollen av myndigheten. Textuellt tema är ord som har som funktion att binda ihop
informationen i satserna. Ofta föregås ämnestemat av det textuella temat, som i följande
exempel:
TEXTUELLT TEMA
Men

ÄMNESTEMA
riksdagsledamöterna

REMA
representerar inte bara en valkrets..
finit verb

Ett interpersonellt tema ger uttryck för relationen mellan talaren/skribenten och
lyssnaren/läsaren. Det indikerar en interaktion eller visar vilken position man intar t.ex.
genom att man adresserar någon direkt med namn eller pronomen eller efterfrågar
information: t.ex. Nisse, mötet börjar nu.
Vid en analys av informationsflödet i en text kan man se att det finns några återkommande
mönster för ämnestemat i satser och i texten som helhet. När temat är detsamma i fler satser
talar man om temaupprepning. När remat i en sats sedan blir tema i nästa kallas det
temaprogression. Om man tänker sig en grafisk bild av en text där temaprogression
dominerar, bildas ett slags sicksack-mönster genom texten. Den tematiska progressionen är
det viktigaste medlet vi har för att strukturera och föra en text framåt. När man drar ihop
information från tidigare tema och/eller rema kallas det sammandragning. Eller så
introduceras ny information genom ett nytt tema.
Mönstret med att placera den viktigaste informationen först, följs även på de mer
övergripande textnivåerna. Oftast inleds en hel text med ett introducerande första stycke
(makrotema), som är en kort presentation av kärnan i hela textinnehållet. Vanligt är sedan att
det i varje stycke återfinns en inledande mening som presenterar innehållet (hypertema) i
stycket som helhet ( på engelska benämns denna mening ”the topic sentence”). Och slutligen,
i enlighet med presentationen ovan, sätts satsens viktigaste information ofta i tema-position
för att sedan utvecklas vidare i rema.
Nominaliseringar som tema
Som skribent kan man packa ihop den information som finns i remat och göra om händelser
och processer till ”ting” genom s.k. nominalisering (se under tidigare avsnitt Grammatiska
metaforer). Genom att komprimera informationen ges utrymme för ytterligare kommentarer i
ämnet. Det är vanligt i lärobokstexter och facktexter att man använder sig av den här typen av
struktur som ju också förtätar textens informationsflöde och därmed gör den mer komplex.
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För läsaren blir det mer information att reda ut och det är inte alltid helt lätt att förstå vilka
processer som ligger bakom själva benämningen. I exemplen här nedan är nominaliseringen
understruken.
Marie Curie upptäckte att…
→
Upptäckten ledde till…
Ballongen expanderar när…
→
Expansionen visar att…

Analys av lärobokstext
I följande avsnitt kommer vi att visa hur man kan analysera en text utifrån de ovan
presenterade metafunktionerna. Analysen gör inga anspråk på att vara vare sig fullständig
eller fullödig. Det finns andra fullt möjliga tolkningar, som dessutom kan gå ännu djupare ner
i nivåerna.
Lärobokstexten som analyseras är hämtad ur Samhällskunskap inför A-kursen
(Hedengren, 1998). Enligt baksidestexten vänder sig boken till ”vuxna som inte studerat på en
tid och vill studera vidare, elever som behöver stöd i en kort sammanfattande text under Akursstudierna samt elever som just avslutat grundskolan och behöver stärka sina
baskunskaper”. Texten ingår i ett större avsnitt med rubriken Så styrs Sverige, och har använts
på en av gymnasieskolorna i projektet.
Riksdagen representerar hela folket
Vissa frågor påverkar alla som bor i Sverige. Bör vi satsa på kärnkraft, vind eller
solenergi? Vilket betygsystem ska vi ha på gymnasiet? Hur mycket bistånd ska vi
ge till fattiga länder? Den här typen av frågor avgörs i riksdagen, som är det högsta
beslutande organet i Sverige.
5
I riksdagen sitter totalt 349 personer. En del av dessa kommer från storstäder,
andra från mindre tätorter eller ren landsbygd. På så sätt får alla delar av landet ett
inflytande över de beslut som fattas av riksdagen i Stockholm.
För att garantera att riksdagsledamöterna verkligen kommer från landet är
Sverige indelat i 29 valkretsar. En valkrets motsvarar vanligtvis ett län. Och
10 beroende på hur många invånare som bor i länet har varje valkrets ett visst antal
riksdagsplatser, eller mandat. Stockholm har till exempel drygt 30 mandat medan
Gotland bara har två.
Men riksdagsledamöterna representerar inte bara en valkrets utan även ett
politiskt parti. När svenska folket röstar i riksdagsvalet väljer man i första hand ett
15 parti – inte personer, som är vanligt i många andra länder. Ju fler röster ett parti får
desto fler riksdagsplatser. Får till exempel socialdemokraterna 30 procent av
rösterna i hela landet ska de också ha 30 procent av riksdagsplatserna. Det
innebär att vi har ett proportionellt valsystem.
1

Lagar, skatter och kontroll
20 Riksdagen väljer statminister, det vill säga den person som utser landets regering.
Utöver denna viktiga uppgift har riksdagen tre huvuduppgifter:

25





besluta om nya lagar
besluta om statens budget, det vill säga bestämma statens inkomster och
utgifter
kontrollera hur regeringen styr riket.

Man kan sammanfatta dessa tre uppgifter på följande sätt: Riksdagen har
lagstiftningsmakt, finansmakt och kontrollmakt.
För att en ny lag ska gälla krävs att minst hälften av de 349
30 riksdagsledamöterna – det vill säga en majoritet – röstar ”ja”. Exempel på sådana
lagar kan vara hur mycket miljögifter som industrin får släppa ut i luften, vid vilken
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ålder man får köpa starköl eller vilket ansvar kommunerna har för de personer som
inte kan försörja sig själva.
Riksdagen bestämmer också vilka inkomster och utgifter som staten ska ha
35 under kommande året, det vill säga statens budget. Inkomsterna är främst skatter.
Exempel på skatter är skatt på lön och förmögenhet, bensinskatt samt skatt på
försäljning av varor och tjänster, så kallad moms. Utgifterna är av många olika slag:
Hur mycket ska satsas på vägbyggen och utbildning? Vad krävs för att domstolar
och fängelser ska fungera? Hur mycket får försvaret, barnbidragen och u-hjälpen
40 kosta?
Eftersom riksdagen är det högsta beslutande organet i landet kontrollerar man
både regeringen och de statliga myndigheterna. Det är framförallt två saker som
man är noga med:
 att riksdagsbesluten verkligen genomförs
 att de pengar som riksdagen ger till olika myndigheter används på ett
45
effektivt sätt.
Kontrollen av myndigheterna sker bland annat med hjälp av fyra
justitieombudsmän (JO). Deras uppgift är att ta emot klagomål från allmänheten
och även göra egna undersökningar av hur till exempel skattemyndigheter och
50 polisen sköter sina uppgifter.
Ur Samhällskunskap inför A (1998, s.25)

Analys av ideationell metafunktion
Här följer en sammanfattning av en analys av lärobokstexten ovan utifrån den ideationella
metafunktionen. Texten har delats upp i satser och varje sats har analyserats utifrån tre olika
funktioner: process, deltagare och omständighet. För exempel på en mer detaljerad analys se
bilaga 1 och 2.
Processer
Syftet med den här texten är att ge eleverna information om hur riksdagen fungerar. Texten är
därför beskrivande och till viss del även förklarande. När man vill beskriva och förklara hur
något fungerar är det naturligt att använda verb som är och har, men också verb som
uttrycker handlingar och händelser. Det innebär att det är främst relationella och materiella
processer som förekommer i texten. De relationella processerna är både attributiva och
identifierande. Det handlar ju om att identifiera vad man gör i riksdagen och att beskriva hur
systemet fungerar. När själva arbetet i riksdagen beskrivs och när man förklarar hur ett val går
till är processerna materiella och uttrycker både handlingar och händelser. Det finns en
process som är existentiell men som uttrycks med ett materiellt verb: ”I riksdagen sitter totalt
349 personer” (rad 5). Texten inleds med två materiella processer ”Vissa frågor påverkar alla
som bor i Sverige” och ”Bör vi satsa på kärnkraft, vind eller solenergi?” Sedan följer
relationella processer och materiella processer om vartannat. I det första stycket, Riksdagen
representerar folket, är det nästan lika många relationella som materiella processer. Under
rubriken Lagar skatter och kontroll finns nästan dubbelt så många materiella som relationella
processer. De flesta processer är aktiva, endast fem är passiva: avgörs, fattas, genomförs,
används och är indelat. Texten är skriven i tidlöst presens.
Exempel på materiella processer:
Den här typen av frågor avgörs i riksdagen. (rad 3)
En del av dessa kommer från storstäder, andra från mindre tätorter eller ren landsbygd. (rad 5)
Ju fler röster ett parti får desto fler riksdagsplatser. (rad 15)
Riksdagen väljer statsminister det vill säga den person som utser landets regering. (rad 20)
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Kontrollen av myndigheterna sker bland annat med hjälp av fyra justitieombudsmän. (rad 47)
Exempel på relationella processer:
Attributiva:
Stockholm har till exempel drygt 30 mandat medan Gotland har bara två. (rad 11)
Riksdagen har lagstiftningsmakt, finansmakt och kontrollmakt. (rad 27)
Identifierande:
Exempel på sådana lagar kan vara hur mycket miljögifter som industrin får släppa ut i
luften….(rad 30)
Inkomsterna är främst skatter. (rad 35)
Utgifterna är av många olika slag. (rad 37)
Deltagare
I processerna varierar aktörerna. Vi förekommer tre gånger precis i början av texten och en
gång lite längre fram i texten (rad 18). Man förekommer ett antal gånger. De andra aktörerna
är generella t.ex. riksdagsledamöterna, ett parti. Både aktörer och mål består av enkla
nominal eller nominalgrupper som är utbyggda med framförställda och efterställda
bestämningar. De efterställda bestämningarna är relativa bisatser och prepositionsfraser.
Några exempel på utbyggda nominalgrupper är ”Vissa frågor påverkar alla som bor i
Sverige” (rad 1), ”Riksdagen bestämmer också vilka inkomster och utgifter som staten ska ha
under det kommande året” (rad 34) samt ”egna undersökningar av hur till exempel
skattemyndigheter och polisen sköter sina uppgifter” (rad 49).
Då det gäller de attributiva processerna så realiseras både bärare och attribut oftast genom
enkla nominalgrupper (vi, de, riksdagen) men det finns också exempel på att rollen som
attribut intas av utbyggda nominalgrupper, t.ex. ”…eller vilket ansvar kommunerna har för de
personer som inte kan försörja sig själva” (rad 32).
I den identifierades roll finns enkla nominal och rollen som identifierare intas dels av
enkla nominal men också av hela satser och beroende att-satser, t.ex. ”Deras uppgift är att ta
emot klagomål från allmänheten” (rad 48).
Sammanfattningsvis då det gäller analys av deltagarna i de olika processerna består mål,
attribut och identifierare oftare av utbyggda nominalgrupper än vad aktörer, bärare och
identifierad gör.
Omständigheter
Omständigheterna i texten är av olika slag:
position: rum t.ex. på gymnasiet, i riksdagen,
utsträckning: tid t.ex. När svenska folket…
sätt: på ett effektivare sätt, hur regeringen styr riket
orsak: eftersom riksdagen är det högsta beslutande organet i landet…
Några av omständigheterna uttrycks med beroende satser som t.ex. För att garantera att
riksdagsledamöterna verkligen kommer från hela landet…
Grammatiska metaforer
Texten innehåller ett fåtal grammatiska metaforer i form av nominaliseringar:
lagstiftningsmakt, finansmakt och kontrollmakt, vägbyggen, försäljning av varor och tjänster,
kontrollen av myndigheterna, undersökningar. Andra grammatiska metaforer är t.ex. Det
högsta beslutande organet, under det kommande året.
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Sammanfattning av ideationell analys
Syftet med texten är att beskriva och förklara hur riksdagen väljs och arbetar. Vi anser att
textförfattaren når sitt syfte och dessutom använder olika medel för att göra detta på ett tydligt
sätt. I texten används t.ex. ett antal relativsatser som förklaringar: ”Den här typen av frågor
avgörs i riksdagen, som är det högsta beslutande organet i Sverige.” (rad 3), ”Riksdagen
väljer statsminister, det vill säga den person som utser landets regering.” (rad 20).
Vår uppfattning är att det används färre grammatiska metaforer i den analyserade texten
jämfört med andra beskrivande och förklarande läromedelstexter för år 9 och gymnasiet. Flera
av de grammatiska metaforerna förklaras också i texten. Exempelvis används materiella
processer för att förklara riksdagens huvuduppgifter innan dessa sammanfattas med hjälp av
de grammatiska metaforerna lagstiftningsmakt, finansmakt och kontrollmakt:
Utöver denna viktiga uppgift har riksdagen tre huvuduppgifter:
• besluta om nya lagar
• besluta om statens budget, det vill säga bestämma statens inkomster och utgifter
• kontrollera hur regeringen styr riket.
Man kan sammanfatta dessa tre uppgifter på följande sätt: Riksdagen har lagstiftningsmakt,
finansmakt och kontrollmakt. (rad 21-26)

Analys av interpersonell metafunktion
Språkhandlingar och modussystem
Texten består till största del av påståenden vilka realiseras med deklarativt modus. Men texten
inleds med tre frågor (interrogativt modus):
Bör vi satsa på kärnkraft, vind eller solenergi? Vilket betygssystem ska vi ha på gymnasiet?
Hur mycket bistånd ska vi ge till fattiga länder?
Lite längre fram i texten beskrivs riksdagens budgetarbete i form av ytterligare tre frågor:
Hur mycket ska satsas på vägbyggen? o.s.v. (rad 38)
Genom att ställa frågor på detta sätt riktar sig skribenten till den tilltänkte läsaren och skapar
en relation.
Moduselement
Subjekten består i huvudsak av tredje person, d.v.s. de företeelser texten behandlar
(riksdagen, riksdagsledamöterna, valkrets o.s.v.). Men det finns också exempel på subjekt i
första person; texten inleds med tre vi i de inledande frågorna (se ovan) vilket sedan
återkommer vid ytterligare ett tillfälle längre fram i texten: Det innebär att vi har ett
proportionellt valsystem (rad 18). Denna användning av vi kan också ses som ett medel att få
läsaren att känna delaktighet i texten.
Modala hjälpverb och modusadjunkter
En analys av modala hjälpverb och modusadjunkter måste bli tentativ. Nödvändigt är att alltid
titta på kontexten, men inte heller den gör det alltid möjligt att göra obestridliga tolkningar.
Texten innehåller flera finita verbformer som kan uttrycka modalitet: bör (satsa), ska (ha),
ska (ge), kan (sammanfatta), kan (vara), får (släppa ut), får (kosta) etc. I satser som Bör vi
satsa på kärnkraft, vind eller solenergi? (rad 1) eller Man kan sammanfatta dessa tre
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uppgifter på följande sätt… (rad 27) uttrycker finiten modalitet. Skribenten skulle ju kunna ha
valt mer definitiva former som: Ska vi satsa… respektive Man sammanfattar… . Däremot
uttrycker finitet ska ingen modalitet i en sats som Vad krävs för att domstolar och fängelser
ska fungera? (rad 38).
När det gäller modusadjunkter finns exempel på adjunkter som uttrycker vanlighet: ”En
valkrets motsvarar vanligtvis ett län” (rad 9), sannolikhet: ”För att garantera att
riksdagsledamöterna verkligen kommer från landet…” (rad 8), ”…att riksdagsbesluten
verkligen genomförs” (rad 8). Genom att välja modala hjälpverb som kan eller en
modusadjunkt som vanligtvis, kan författaren sägas ha ökat påståendenas giltighet; det blir, så
att säga, svårare att inte hålla med.
Värderingar
Det prövande förhållningssätt man bör ha i analysen av modala hjälpverb och
modusadjunkter, gäller i än högre grad i analysen av värderingar. Vid en första genomläsning
tycks texten var neutral och objektiv men vi menar att man med hjälp av en Appraisal-analys
kan finna exempel på värderingar.
Det finns enstaka exempel på s.k. attityd/uppskattning: ”Utöver denna viktiga uppgift har
riksdagen…” (rad 21), ”….att de pengar som riksdagen ger till olika myndigheter används på
ett effektivt sätt” (rad 46). Vidare finns exempel på gradering: ”ren landsbygd” (rad 6),
”inkomsterna är främst skatter” (rad 35), ”När svenska folket röstar i riksdagsvalet väljer man
i första hand ett parti – inte personer” (rad 15).
Utöver dessa val kan man sedan också diskutera huruvida nominalgrupper som alla som
bor i Sverige (rad 1), miljögifter (rad 31), starköl (rad 32) eller klagomål från allmänheten
(rad 48) uttrycker någon form av värdering och hur de i så fall ska kategoriseras. Hur som
helst menar vi att författaren med dessa val ”skruvar upp volymen” i texten.
Sammanfattning av interpersonell analys
Vår analys av den interpersonella metafunktionen ger vid handen att detta är en text med en
tydlig givare av information, d.v.s. författaren. Men här finns också en vilja att dra in,
inkludera läsaren i texten, vilket märks i de inledande frågorna och i vi-tilltalet. Samtidigt är
det i långa stycken fakta som beskrivs och förklaras. (Texten innehåller ju dessutom flera mer
eller mindre explicita förklaringar av ord, som budget, moms, misstroendeförklaring m.fl.,
vilket också är utmärkande för lärobokstexter). På så sätt menar vi att texten lätt kan
identifieras som en lärobokstext, men där författaren har lagt sig vinn om att skapa en kontakt
med läsaren.
Analys av textuell metafunktion
I vår analys av den textuella metafunktionen ligger fokus på hur informationen presenteras på
olika nivåer och hur innehållet förs framåt genom texten. I en analys av tematiken är intresset
kanske oftast på tema-remaprogressionen sats för sats och på hur olika teman förs vidare
genom texten. Men även på en mer övergripande strukturell nivå kan vi se olika identifierbara
mönster som framträder vad gäller i vilken ordning informationen ges.
Den första nivån är vad skribenten väljer att placera i textens allra första stycke (makrotema), det som brukar benämnas inledning. På det här sättet får läsaren vetskap om vilket
innehåll hela texten kommer att behandla. I det inledande stycket under rubriken Riksdagen
representerar folket har skribenten som utgångspunkt att det finns frågor som påverkar alla
invånare i Sverige och ger tre konkreta exempel på sådana frågor. I den efterföljande texten
redogörs det sedan för hur riksdagen fungerar. I textavsnittet under rubriken Lagar, skatter
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och kontroll ges på samma sätt en inledande information om hela avsnittets ämnesinnehåll
genom det som tas upp i första stycket. Där presenteras riksdagens tre huvuduppgifter i
punktform för att sedan i den löpande texten i turordning förklaras mer utförligt. Båda
exemplen visar att läsaren redan i det inledande stycket får en orientering om hela
textinnehållet.
Nästa nivå är den inledande meningen i varje stycke. I en analys av varje styckes
inledande mening ser vi att även dessa ger en ganska god bild av vad som är i fokus, t.ex. I
riksdagen sitter totalt 349 personer (rad 5), För att garantera att riksdagsledamöterna
verkligen kommer från landet är Sverige indelat i 29 valkretsar (rad 8), Riksdagen bestämmer
också vilka inkomster och utgifter som staten ska ha under kommande året, det vill säga
statens budget (rad 32).
I satsen visar man vad som är viktigast genom att även där placera det viktigaste först,
d.v.s. på temaplats (här understruket), t.ex.: Vissa frågor påverkar alla som bor i Sverige (rad
1) och En valkrets motsvarar vanligtvis ett län (rad 9).
Analys av tema-rema
I texten finns många exempel på hur rema i en sats tas upp som tema i den följande och på så
sätt är avstamp för vidare information. Exempel på sådan temaprogression finns i textens
andra stycke. Där tas den första meningens rema upp som tema i den följande satsen och
fungerar på så sätt som utgångspunkt för ytterligare fakta om riksdagen (exemplen är från rad
3-7):
TEMA
Den här typen av frågor

REMA
avgörs i riksdagen, som är det högsta
beslutande organet i Sverige.

I riksdagen

sitter totalt 349 personer.

En del av dessa

kommer från storstäder, andra från
mindre tätorter eller ren landsbygd.

På så sätt

får alla delar av landet ett inflytande
över de beslut som fattas av riksdagen
i Stockholm.

Temat På så sätt (rad 6) som följer i den fjärde meningen är exempel på temasammandragning av tidigare information från både tema och rema.
Temaupprepning förekommer i det andra textavsnittet där tre satser inleds med Riksdagen
(rad 19, 25, 32).
De inledande beroende satserna (bisatserna) kan man räkna som tema i hela satskomplexet
och man analyserar då inte dessa vidare. Se exemplen nedan:
TEMA
När svenska folket röstar i
riksdagsvalet

REMA
väljer man i första hand ett parti –
inte personer, som är vanligt i många
andra länder. (rad 14-15).

Eftersom riksdagen är det högsta
beslutande organet i landet

kontrollerar man både regeringen och
de statliga myndigheterna. ( 39-40)
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Samtidigt kan det vara fruktbart att notera i vilken utsträckning bindeord förekommer i texten
och några exempel här är: eftersom, för att och på så sätt.
Det kan också vara av intresse att studera tyngden hos tema respektive rema i en text
eftersom det anses påverka läsförståelsen. Med många långa teman blir det en s.k. vänstertung
text och om istället många reman är långa blir det en s.k. högertung text. I texten finns det
både korta teman där några består av ett enda ord, t.ex. Stockholm (rad 11), Det (rad 17) och
Riksdagen (rad 19, 25, 32) och långa beroende satser som är i temaposition, t.ex. För att
garantera att riksdagsledamöterna verkligen kommer från landet (rad 8), Och beroende på
hur många invånare som bor i länet (rad 10-11) och Får till exempel socialdemokraterna 30
procent av rösterna i hela landet (rad 16-17) . Det är framförallt det första textavsnittet som
har längre teman medan det andra textavsnittet med ett par undantag har relativt korta teman.

Slutsatser och didaktiska överväganden
I vår analys har vi kunnat se följande:
-

Texten är till stor del beskrivande och processerna uttrycks med relationella verb (är,
har). I de mer förklarande avsnitten dominerar materiella verb (bestämmer,
kontrollerar).
Få av processerna uttrycks med nominaliseringar eller andra grammatiska metaforer.
De förklarande avsnitten utmärks av explicita bindeord (på så sätt, för att, eftersom).
Deltagarna är allmänna deltagare (riksdagen, ett parti) – inte individer.
Texten är skriven i tidlöst presens.
De passiva verbformerna är få.
Texten består i huvudsak av påståenden - för att ge information - men innehåller även
frågor med vi-tilltal för att dra in läsaren i texten.
Eftersom själva ämnet för texten är att beskriva riksdagens arbete är de värderande
dragen få.
Texten har en tydlig struktur: ett inledande avsnitt som ger information om hela
textinnehållet; varje stycke inleds med en mening som ger huvudinnehållet i det
kommande stycket; den viktigaste informationen finns i regel i början av satserna.
Texten har också i stora avsnitt en tydlig temaprogression, vilket gör att man som
läsare förs framåt i texten.

Flera av dessa drag får nog sägas vara typiska för beskrivande/förklarande lärobokstexter:
relationella processer, påståenden, ett vi-tilltal med frågor riktade till läsaren och få
värderingar. Däremot undrar vi om lärobokstexter generellt har så pass få nominaliseringar
som denna text. Det gör att informationen i texten inte är lika hoppackad och tät som den är i
många av de texter eleverna möter. Även de relativt få verben i passiv form gör det enklare
att se vem som agerar i satserna. Likaså har texten en för lärobokstexter ovanligt tydlig
struktur på samtliga textnivåer – i texten som helhet, i stycken och i meningar. Därför menar
vi att texten kan fungera för den målgrupp den är tänkt, nämligen ”elever som just avslutat
grundskolan och som behöver stärka sina baskunskaper”. För dem kan texten bli en ingång till
ämnesområdet och till mer komplexa texter.
En av vinsterna med att arbeta med textanalys utifrån SFG och språkliga metafunktioner
är att man som lärare får ett metaspråkligt verktyg för att beskriva texters karaktär. Om man
som lärare kan utveckla en förmåga att läsa texter med en kritisk blick, kan man med större
medvetenhet välja en text på rätt nivå för den elevgrupp man arbetar med. Det kan t.ex.
innebära att man inte per automatik väljer en kortare text framför en längre åt elever som
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tycker det är svårt att förstå det de läser. Korta texter är ofta hoppackade och informationstäta,
vilket gör att de kräver både god läsförmåga och gedigna bakgrundskunskaper hos läsaren.
Utifrån ett medvetet textval kan man som lärare också göra en bedömning av var textens
svårigheter förmodligen ligger, vilket ger en möjlighet att på ett tidigt stadium ge eleverna rätt
verktyg för att komma åt betydelsen.
Den stora utmaningen ligger i att tillsammans med eleverna undersöka grammatikens roll
i texten genom att ställa frågor som Vad är det som sker i texten? Vilka verb hittar ni? Varför
det? Vilka är deltagarna – allmänna eller individer? Vilka värderingar ser ni? I en sådan
metaspråklig diskussion kan man komma åt både innehållet och hur textförfattaren använder
språket för att nå sitt syfte (Nilsson, 2001).
Mot bakgrund av de beskrivningar av genrebaserad skrivundervisning som tidigare
diskuterats (se kapitel 1 samt exemplen från de olika skolorna) skulle man också kunna tänka
sig att använda just den här texten som en modelltext i cirkelmodellen för att skriva en
beskrivande/förklarande text. Att uppmärksamma eleverna på strukturen och de språkliga
särdragen, kan ge eleverna mönster för det egna skrivandet inom genren.
Avslutningsvis menar vi att SFG erbjuder lärare och elever möjligheter att arbeta med
grammatik i meningsfulla sammanhang. I en grammatikundervisning som bygger på SFG kan
eleverna bli uppmärksamma på hur intimt språk och mening är sammanbundna. Grammatiken
blir ett verktyg som eleverna kan använda både till att uttolka andras texter och till att själva
utforma texter som är funktionella och effektiva i olika sammanhang.
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Bilaga 1
Ideationell analys av texten ”Riksdagen representerar hela folket”
Ur Hedengren, U. Samhällskunskap inför A (Liber förlag)
Vissa frågor påverkar alla som bor i Sverige. 22
AKTÖR

Bör vi satsa på kärnkraft, vind eller solenergi?
AKTÖR

AKTÖR

Position: Rum

som är det högsta beslutande organet i Sverige.

AKTÖR

Materiell process: Händelse

Position: Rum

andra från mindre tätorter eller ren landsbygd.
Position: rum

På så sätt får alla delar av landet ett inflytande över de beslut
sätt

Relationell process: Identifierande

Existentiell process, uttryckt
med materiellt verb

AKTÖR

En del av dessa kommer från storstäder,

AKTÖR

Materiell process: Handling i
passiv form

IDENTIFIERARE

I riksdagen sitter totalt 349 personer.
Postion:Rum

Materiell process: Handling

MÅL

Den här typen av frågor avgörs i riksdagen,
MÅL

IDENT

Relationell process: Attributiv

BÄRARE Position:Rum

Hur mycket bistånd ska vi ge till fattiga länder?
MÅL

Materiell process: Handling

MÅL

Vilket betygsystem ska vi ha på gymnasiet?
ATTRIBUT

Materiell process: Handling

MÅL

AKTÖR

Processen finns i tidigare sats,
Materiell: Händelse
Materiell process: Händelse

MÅL

som fattas av riksdagen i Stockholm

Materiell process: Handling,
passiv form

För att garantera att riksdagsledamöterna verkligen kommer från landet
orsak

är Sverige indelat i 29 valkretsar.
Identifierad

Relationell process: Identifierande

Identifierare

En valkrets motsvarar vanligtvis ett län.
Identifierad

Relationell process: Identifierande

identifierare

Och beroende på hur många invånare som bor i länet
orsak

har varje valkrets ett visst antal riksdagsplatser, eller mandat.
BÄRARE

Relationell process: Attributiv

ATTRIBUT

22

Processer skrivs med fet stil, deltagare stryks under och omständigheter skrivs med kursiv stil.
Typ av process anges med fet stil, typ av deltagare med versaler och omständigheter med inledande versal .
Dessa anges under texten.
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Ideationell analys indelad efter typ av process
Materiella processer
Omständighet
Aktör
Verbgrupp
vissa frågor
påverkar
vi
bör satsa
vi
ska ge

på så sätt

den här typen av
frågor

avgörs

en del av dessa
andra

kommer

alla delar av
landet

får

Relationella processer
Attributiv
Omständighet
Bärare
vi
Identifierande
Omständighet
För att garantera att
riksdagsledamöterna
verkligen kommer från
hela landet

Existentiell
Omständighet

23

Identifierad
Sverige

existerande
totalt 349 personer

Bilaga 2
Mål
alla som bor i Sverige
kärnkraft vind eller solenergi
hur mycket bistånd
till fattiga länder

Omständighet

i riksdagen som är
det högsta
beslutande organet
från storstäder
från mindre tätorter
eller ren landsbygd
ett inflytande över de beslut
som fattas av riksdagen i
Stockholm

Verbgrupp
vill ha

verbgrupp
är

verbgrupp
sitter23

Materiell process som används som existerande
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attribut
vilket betygsystem

Identifierare
indelat i 29
valkretsar

omständighet
På gymnasiet

omständighet

omständighet
i riksdagen

Bilaga 3

Interpersonell metafunktion
SPRÅKHANDLING
> modus

(MODUS)ADJUNKTER
och VÄRDERINGAR

1. Vissa frågor påverkar alla som bor i
Sverige.24

PÅSTÅENDE >
Deklarativ

alla som bor i Sverige
värdering: styrkegradering

1. Bör vi satsa på kärnkraft, vind eller
solenergi? (1 pers.)

SÖKANDE FRÅGA >
Interrogativ

Riksdagen representerar hela folket

↓

2. Vilket betygsystem ska vi ha på
gymnasiet? (1 pers.)
2. Hur mycket bistånd ska vi ge till
fattiga länder? (1 pers.)
3. Den här typen av frågor avgörs i
riksdagen, som är det högsta beslutande
organet i Sverige.

PÅSTÅENDE >
Deklarativ

det högsta
värdering: styrkegradering

↓

5. I riksdagen sitter totalt 349 personer.
5. En del av dessa kommer från
storstäder, andra från mindre tätorter
eller ren landsbygd.
alla delar av landet
värdering: styrkegradering

6. På så sätt får alla delar av landet ett
inflytande över de beslut som fattas av
riksdagen i Stockholm.
8. För att garantera att
riksdagsledamöterna verkligen kommer
från landet är Sverige indelat i 29
valkretsar.

verkligen
interpersonell/grad

9. En valkrets motsvarar vanligtvis ett
län.

vanligtvis
interpersonell/vanlighet

24

Siffra anger rad. Fet stil anger finit. Subjekten är understrukna och är, då inget annat anges, i 3:e person.
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Bilaga 4
Riksdagen representerar hela folket
TEMA
Vissa frågor

REMA
påverkar alla som bor i Sverige.

Bör vi
Vilket

satsa på kärnkraft, vind eller solenergi?
betygsystem ska vi ha på gymnasiet?

Hur

mycket bistånd ska vi ge till fattiga länder?

Den här typen av frågor

avgörs i riksdagen, som är det högsta
beslutande organet i Sverige.

I riksdagen

sitter totalt 349 personer

En del av dessa

kommer från storstäder, andra från mindre
tätorter eller ren landsbygd.

På så sätt

får alla delar av landet ett inflytande över de
beslut som fattas av riksdagen i Stockholm

För att garantera att riksdagsledamöterna är Sverige indelat i 29 valkretsar.
verkligen kommer från landet
motsvarar vanligtvis ett län.

En valkrets

Och beroende på hur många invånare som har varje valkrests ett
riksdagsplatser, eller mandat.
bor i länet

visst

antal

Stockholm

har till exempel drygt 30 mandat medan
Gotland bara har två.

Men riksdagsledamöterna

representerar inte bara en valkrets utan även
ett politiskt parti.

När svenska folket röstar i riksdagsvalet

väljer man i första hand ett parti – inte
personer, som är vanligt i många andra
länder.

Ju fler röster ett parti får

desto fler riksdagsplatser.

Får till exempel socialdemokraterna 30 ska de också
riksdagsplatserna.
procent av rösterna i hela landet
innebär att
valsystem.

Det
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vi

ha

30

procent

av

har

ett

proportionellt

Stockholm stads framtidsinvestering 2003-2006
– hundratals utvecklingsprojekt för bättre service till stockholmarna
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