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Take home message

Om elever får delta i undervisningspraktiker där läraren är 
medveten om och synliggör ämnesspråket – i vid bemärkelse 
– ges de goda möjligheter att utveckla sitt ämneskunnande 
parallellt med att de upplever att de blir en del av ämnets 
språkliga värld.  Det i sin tur kan bidra till att eleverna 
känner sig engagerade i ämnet (jfr Schleppegrell 2004). 

Tala om ämnesspråket!



Ämnesspråk



Multimodalitet (ganska kort)

All social interaktion är multimodal och vi kombinerar olika ”tecken” 
till helheter (s.k. multimodal orkestrering), där kombinationen av de 
olika resurserna blir någonting mer, eller annat, än varje resurs för sig. 
(t.ex. Kress, 2010; Jewitt et al. 2016).

Verbalspråk (tal/skrift)Bild

Ämnesspecifika symboler (matematik, fysik, kemi, musik…)

Gester

Kroppsligt agerande

Diagram Fysiska modeller

m.m.



Textmöten

Textexempel från Skriva i alla ämnen (Läslyftet) och Danielsson & Selander (2014)



Year 5 elementary school

Textskapande

Elevtexter från artiklar i Läslyftet: Skriva i alla ämnen resp. Från vardagsspråk till 
ämnesspråk



Foton från projektet Elevers meningsskapande i skolämnena biologi och fysik (t.ex. Axelsson & 
Jakobson 2020, Danielsson 2017, Uddling 2019)
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Utmaning

Elevers rörelser mellan skolans olika ämnen innebär att 
de i skiftena behöver ställa om i relation till

- olika ämnesområden med olika kunskapsinnehåll

- olika språkliga praktiker med sina specifika krav.  



Ämneslitteracitet
Disciplinary literacy

“The specialized knowledge and abilities possessed by 
those who create, communicate, and use knowledge 
within each of the disciplines” (Shanahan & Shanahan 
2012)



Ämneslitteracitet - multimodalitet

Ämneslitteracitet innefattar både det verbala språket 
(talat och skrivet) och övriga resurser som används i 
ämnesområdet. 

”The ability to appropriately participate in the 
communicative practices of a discipline” (Airey, 2011)

Att utveckla ämnesförståelse innebär att utveckla 
förståelse för ämnets språk – i  vid bemärkelse – och 
att utveckla sin förmåga att använda ämnesspråket 
för att utveckla sina tankar och visa sitt kunnande i 
ämnet.  



Lärarröst 1: Slöjdlärare i textil och i trä- och metall. ”Jag inser nu att jag blir lite 
av en annan lärare när jag förflyttar mig från det ena klassrummet till det 
andra” (Trä- och metall: förevisar; Textil: låter elever använda instruktioner i 
skrift och bild). 
(samtal om textanvändning i anslutning till utarbetande av Läslyftsmodulen 
Från vardagsspråk till ämnesspråk)

Lärarröst 2: Mellanstadielärare (åk 5), som har eleverna i flera ämnen, om 
begränsad användning av ämnestexter – och textsamtal – i 
fysikundervisningen. ”Vi läser och skriver så mycket annars” (Mindedahl 
2011).



Utveckling av ämneslitteracitet
– ett livslångt perspektiv

H
ögre krav

M
indre stöttning i 
klassrum

m
et

Shanahan & Shanahan (2008)

Den första läs- och 
skrivutvecklingen (”knäcka 
koden”)

Generellt ”skolspråk”

Ämnesspecifikt språk



Seah 2015, utvecklat från Shanahan & Shanahan

H
ögre krav

M
indre stöttning i 
klassrum

m
et

Meningsskapandet, 
sker alltid i en kontext 
och rör alltid ett 
innehåll

Shanahan & Shanahan (2008)

Utveckling av ämneslitteracitet
– ett livslångt perspektiv





En triadisk syn på språk och text:
Innehåll, form och funktion samspelar i alla yttranden

Bergh Nestlog & Danielsson (2020) 
Textskapande i grundskolan. Studentlitteratur. 
(jfr Ongstad 2004)



En triadisk syn på språk och text:
Innehåll, form och funktion samspelar i alla yttranden

Bergh Nestlog & Danielsson (2020) 
Textskapande i grundskolan. Studentlitteratur. 
(jfr Ongstad 2004)

Att ämnesspråket ser olika ut 
hänger alltså samman med att vi 
vill olika saker med språket. 

Eftersom vi vill olika saker med 
språket i olika ämnen – och 
beroende på vilka som deltar – är 
triaden en utmärkt utgångspunkt 
för samtal om ämnets språkliga 
värld. 



Elever skapar mening bl.a. genom textmöten i skolans olika ämnen



Year 5 elementary school

Textskapande

Elevtexter från artiklar i Läslyftet: Skriva i alla ämnen resp. Från vardagsspråk till 
ämnesspråk



Naturvetenskap: tekniskt
Beskriver och förklarar 
natur(vetenskapliga) fenomen: 

klassificering, taxonomi, 
logiska kopplingar mellan 
termer och processer

Historia: abstrakt
Bygger upp tolkningar av 
sociala erfarenheter genom 
narrativer: 
tid, plats, personer i relation till 
historiska händelser och 
förlopp  

(Lemke 1990, Schleppegrell 2004)

genre, skrivhandlingar, meningsbyggnad, ordval, visuella 
resurser av olika slag…



Några vanliga skrivhandlingar* (jfr ’texttyp’ i 
kursplanerna)
Att berätta – orientering > händelseförlopp > lösning
Att beskriva – huvudtema > delteman > ev. avslutning
Att instruera – mål > steg för målet > resultat
Att förklara – problem/fenomen > förklaring > kommentar
Att argumentera – tes > argument och stödargument > 

motargument och bemötande av motargument > slutsats
Att resonera – centralt påstående > resonemangskedjor med 

ett eller flera perspektiv på påståendet framställs och 
problematiseras > ev. slutsats

Bergh Nestlog & Danielsson (2020)

I vilka skolämnen kan de förväntas?

*jfr Skrivhjulet (Berge m.fl. 2016)



Beskriva: teman och 
delteman 

Instruera: mål och steg

Förklara: fenomen, 
förklaring

Tid, personer, händelser

Aspekter av ett landskap

Aspekter av kroppsdel



Foton från projektet Elevers meningsskapande i skolämnena biologi och fysik (Axelsson m.fl., 20xx)

Beskriva Förklara
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Förklara

Resonera

Argumentera
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Instruera



Visuella resurser i skrivhandlingarna

Att berätta – illustration: t.ex. karaktär, plats, händelse
Att beskriva – illustration: helhet eller aspekt av det som ska 

beskrivas
Att instruera – bild på steg i processen, verktyg, m.m.
Att förklara – t.ex. visualisering av abstrakt resonemang, 

schematisk bild av process
Att argumentera – t.ex. diagram eller tabell för att stärka 

argument (bild som väcker känslor)
Att resonera – som förklara o argumentera, se ovan

Jfr Bergh Nestlog & Danielsson (2020)



Atomic model (Wikipedia 2017-10-16)

“Utvecklingen av atommodellen under 1900-talet” (Wikipedia, 2014)

Modeller för att beskriva vår (nuvarande) 
förståelse av ett fenomen.

Naturvetenskap

Möjligt påstående: ”Den här 
modellen fungerar inte längre –
experiment har visat att den är 
otillräcklig”

Modeller för att 
beskriva natur-
vetenskapliga 
fenomen som inte 
är synliga för ögat.



Seah 2015, från Shanahan & 
Shanahan 2008

Modeller för att beskriva 
och resonera om abstrakta 
samhällsfenomen

Samhällsvetenskap

Modeller för att beskriva och 
resonera om olika perspektiv, 
exempelvis kommunikation 
eller lärande.

Forum Samhällskunskap 1 (2012)



Seah 2015, från Shanahan & 
Shanahan 2008

Seah & Yore, 2017

Möjligt kommentar: ”Om vi utvecklar 
originalmodellen så här så får vi med en 
viktig aspekt som inte tydliggjordes 
förut”

”Vi kan också göra den cirkulär 
och inkludera pilar. På så sätt 
kan vi tydliggöra att det är en 
pågående process. Kanske 
lägga in lite fler aspekter? Eller 
blir den för komplex då?”

Samhällsvetenskap



Greta och George skapar text i kemiundervisningen

Hur kan vi förklara det som händer i flaskan?

”Digitala animationer – det nya naturvetenskapliga lärandet?” 
Tvärvetenskapligt forsknings- och skolutvecklingsprojekt (Danielsson & Berg, 2020; Hultén m.fl., 2020) 



Vi testade att ha flaskorna På olika 
holl och testade olika balonger. Med 
[”när”] vi vende på flaskorna så 
flytade M på olika hol.

Vi har jobbat med luft. M åkte åt olika håll, 
ballongerna blev större. Vi testade olika 
ballonger. 
(läraren har skrivit texten utifrån Georges 
ordval)

Några experiment senare: kemins partikelmodell enligt Greta och Georg

Hultén m.fl. 2020



En triadisk syn på språk och text:
Innehåll, form och funktion samspelar i alla yttranden

Bergh Nestlog & Danielsson (2020) 
Textskapande i grundskolan. Studentlitteratur. 
(jfr Ongstad 2004)

Utgå ifrån den triadiska synen på 
interaktion 
- Vad kännetecknar de språkliga 

världarna i våra ämnen?
- På vilka sätt kan vi som lärare ge stöd 

till våra elever 
- så att de ges goda möjligheter att 

utveckla sin ämneslitteracitet och 
därmed sitt ämneskunnande?

- så att de på olika sätt ges möjligheter 
att utveckla sina tankar och visa sitt 
kunnande? 



Ämnesspråk: ett vitt begrepp, innefattar många olika 
resurser – inklusive metaforer som kan uttryckas i 
ord, bild, agerande, etc. Hur resurserna används 
hänger samman med ämnesinnehåll och funktion.

Lärare har ofta en implicit kunskap om vad som 
kännetecknar ämnets språk – kan gärna explicitgöras i 
kollegiala samtal

Elever kan behöva explicita samtal med fokus på vad 
som kännetecknar ämnets språk – gärna utifrån 
triaden innehåll, form och funktion.

Bergh Nestlog & Danielsson 2020
Danielsson & Selander 2014



Tack för er uppmärksamhet!

Gå till skolan (så småningom) 
och samtala om språk!
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