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Skolspråk och diskursiv skolkompetens 

Anna Malmbjer 

Flera forskare har lyft fram hur viktigt det är att elever får möta och själva 
använda det språk de behöver för att lyckas i skolan. Särskilt viktigt anses 
detta vara för de elever som har undervisningsspråket som sitt andraspråk. 
Vad kännetecknar då skolans språk och vad är det för språkliga förmågor 
elever behöver utveckla för att bli framgångsrika elever? I det här kapitlet 
kommer jag diskutera och exemplifiera hur skolans språk kan beskrivas och 
förstås, vad skolspråklig förmåga kan bestå av och vilka språkliga krav som 
kursplanen i historia för årskurs 9 ställer med hjälp av exempel från våra 
inspelningar. Syftet är att nyansera, problematisera och fördjupa diskus-
sionen om de språkliga förmågor elever behöver och förväntas utveckla i 
skolan, bl.a. genom smågruppsarbete. Kan elever, och då särskilt flerspråk-
iga elever, utveckla det skolspråk de behöver för att bli framgångsrika i 
skolan genom att bland annat delta i smågruppssamtal? 

Det språk och det språkbruk som används i undervisning brukar kallas 
skolspråk, på engelska Academic Language.1 Skolspråk har undersökts av 
flera forskare runt om i västvärlden utifrån olika språkvetenskapliga per-
spektiv. Det har gett oss kunskap om skolspråkets lexikala, syntaktiska och 
diskursiva drag. Ofta har forskningen om skolspråk utgått från ett andra-
språksperspektiv.2 Även i Sverige har flera undersökningar gjorts, främst om 
det språk som används inom naturvetenskapliga ämnen (t.ex. Hägerfelth 
2004; af Geijerstam 2006; Edling 2006; Danielsson 2010; Ekvall & Berg 2010; 
Ekvall 2011; Nygård Larsson 2011), men också om elevers utveckling av 
typiska skolspråksdrag (Magnusson 2011). Trots det är skolspråk inte sär-
skilt väl definierat och beskrivet. Det är inte helt klargjort vad som känne-
tecknar skolspråk och användningen av det. Det saknas fortfarande detal-
jerad kunskap om vilka krav som ställs på elever i olika årskurser och i olika 
skolämnen. Andra oklarheter gäller exempelvis sambandet mellan skol-
språksbruk och allmänt språkbruk, mellan skolspråk och ämnesförståelse 
och mellan skolspråk och det som forskaren Jeff Zwiers kallar academic 

— 
1 Ibland även kallat skolrelaterat språk.   
2 Se t.ex. forskningsöversikten av Axelsson & Magnusson (2012). 
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capital, dvs. sambandet mellan skolspråk och elevers förtrogenhet med 
normer och värden i skolundervisning (Zwiers 2007).3 

Skolspråk 
Utifrån en funktionell syn brukar begreppet skolspråk avse det språk som 
används i undervisning för att tala, skriva och läsa om ett ämnesinnehåll. 
Forskare som Anna Chamot och Michael O´Malley definierar skolspråk 
som ”the language that is used by teachers and students for the purpose of 
acquiring new knowledge and skills […] imparting new information, des-
cribing abstract ideas, and developing students’ conceptual understanding” 
(1994:40). Det innebär alltså enligt denna definition att en elev som be-
härskar skolspråk kan delta i olika undervisningsaktiviteter på ett adekvat 
sätt och tillägna sig och diskutera ett ämnesinnehåll.  

Alison Bailey (2007) menar att ytterligare en språklig funktion måste 
läggas till Chamot och O´Malleys definition. Elever måste även kunna 
använda skolspråk till att redovisa sina ämneskunskaper på ett så effektivt 
och övertygande sätt som möjligt. Det är särskilt viktigt, anser Bailey, efter-
som elever i regel bara får några få och korta tillfällen att visa att de har till-
godogjort sig ämnesinnehållet. Det är dessa få redovisningstillfällen som 
sedan ligger till grund för betygsättning och i förlängningen möjligheten till 
fortsatta studier. 

Jim Cummins (1980) beskrev detta skolspråk som både kontextreducerat 
och kognitivt krävande eftersom det används till att beskriva abstrakta 
begrepp och komplexa tankeprocesser. Han introducerade begreppen Cog-
nitive Academic Language Proficiency (CALP) för den språkförmåga som 
krävs för att framgångsrikt delta i undervisning och Basic Interpersonal 
Communication Skills (BICS) om den språkförmåga som används i vardag-
liga situationer som alltså är sociala och kontextrika. Enligt Cummins 
(1981) är den CALP-relaterade förmågan oberoende av språk och kan över-
föras från ett språk till ett annat, dvs. den CALP-relaterade förmågan på ett 
förstaspråk kan överföras till ett andraspråk och tvärtom.  

Flera forskare har påpekat att denna uppdelning är både förenklad och 
otillräcklig för att beskriva skolspråk. Den stämmer inte heller med em-
piriska studier av klassrumsundervisning där både elever och lärare på alla 
nivåer i skolsystemet har visat sig använda olika typer av språk i olika situa-

— 
3 Begreppet kommer egentligen från Bourdieu men används av Zwiers med en något 
annorlunda betydelse. 
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tioner och för olika syften (se t.ex. Biber m.fl. 2002; Hawkins 2004; Bunch 
2006).  

I senare arbeten har Cummins (1981; 1984) vidareutvecklat distink-
tionen mellan BICS och CALP med hjälp av två dimensioner, en som avser 
interaktionens grad av kontextberoende och en som avser uppgifters kogni-
tiva svårighetsgrad. Men även denna modell har kritiserats, bland annat uti-
från en funktionell språksyn där all språkanvändning ses som kontextbe-
roende och utifrån antagandet att uppgifters kognitiva svårighetsgrad är 
relativ och individuell.  

Trots kritiken har mycket andraspråksforskning utgått från Cummins 
begrepp och framför allt har begreppen fått stort genomslag i andraspråks-
undervisning. Cummins har i flera sammanhang och publikationer påpekat 
att kritiken mot BICS och CALP bygger på missuppfattningar (t.ex. 2008; 
2017). Begreppen har, enligt Cummins, aldrig varit tänkta att användas som 
analytiska begrepp eller som en teori om språkförmåga utan som en dis-
tinktion i skolpolitiska och pedagogiska diskussioner om utbildningsor-
ganisation för andraspråks-elever.4  

En empiriskt grundad beskrivning av skolspråk har däremot gjorts av 
Alison Bailey med kolleger. I ett flerårigt och stort projekt vid Center for 
Research on Evaluation of Standards and Student Testing (CRESST) vid 
UCLA, dokumenterar de skolspråk i amerikanska klassrum.5 Projektets 
syfte är att studera vilket skolspråk alla elever, både modersmålstalare och 
andraspråksinlärare, behöver för att bli framgångsrika i skolan. Målet är att 
ta fram evidensbaserade modeller för kartläggning av elevers skolspråkliga 
förmåga. Modellerna ska sedan kunna användas som underlag för peda-
gogiska insatser (se vidare Bailey 2007).  

Utifrån dessa studier har Alison Bailey och Margaret Heritage (2008) i 
ett försök att avgränsa och definiera skolspråk delat upp det i två olika, 
School Navigational Language (arbetsspråk) och Curriculum Content Lan-
guage (ämnesspråk) och beskriver dem som två olika skolrelaterade 
register.6 Skolans arbetsspråk används i samtal mellan elever och mellan 
elever och lärare för att planera, organisera och administrera skolarbetet. 
Bailey och Heritage menar att det innehåller drag från både vardagsspråk 

— 
4 Se Lindberg (2009) för en diskussion om Cummins begrepp. 
5 CREEST-projektet ligger bl.a. till grund för det svenska forskningsprojektet Ord i Läro-
medel (OrdiL) som kartlägger ordförrådet i läromedel för grundskolans senare del. 
6 Bailey och Heritage använder själva begreppet varietet för att beskriva arbetsspråk och 
ämnesspråk men jag har valt att kalla dem för två olika register eftersom de är kopplade till 
vad man gör, dvs. till olika verksamheter. 
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och ämnesspråk. Ämnesspråk används till att beskriva, förklara och dis-
kutera ett ämnesinnehåll. Nedan i figur 1 finns en sammanställning av vad 
som är typiskt för vardagsspråk, arbetsspråk och ämnesspråk enligt Bailey 
och Heritage (2008: 16–17).  

Figur 1: Sammanställning över vad som kännetecknar vardagsspråk, arbetsspråk och 
ämnesspråk (Fritt efter Bailey & Heritage 2008:16–17).  

 Vardagsspråk Skolspråk 

 arbetsspråk ämnesspråk 

Syfte Att 
kommunicera i 
vardagliga 
sociala 
situationer 

Att kommunicera 
med lärare och 
klasskamrater i 
formella, 
strukturerade och 
uppgiftsinriktade 
skolaktiviteter 

Att kommunicera 
med lärare och 
klasskamrater om 
ämnesinnehåll (inkl. 
prov och läroböcker) 

Formalitet och 
modalitet 

Informellt 
talspråk 

En kombination av 
ämnesspråk och 
formellt talspråk 

Formellt ämnesspråk 
i både tal- och skrift 
(ämnesord, 
referenser m.m.) 

Kontext Fritid Lektionstid Lektionstid (även vid 
läxläsning och 
samtal om 
ämnesinnehåll 
utanför lektions- och 
skoltid). Vissa lärare, 
även en och samma 
lärare, kan dock 
förvänta sig olika 
grad av användning 
av ämnesspråk vid 
olika tillfällen. 

Tillägnande Tillägnas 
implicit 

Många elever lär sig 
arbetsspråket 
implicit när de 
börjar skolan men 
andraspråksinlärare 
kan behöva explicit 
undervisning 

En del elever lär sig 
ämnesspråk implicit 
men 
andraspråksinlärare 
behöver oftast 
explicit 
undervisning. 
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Lärares 
förväntningar 

Elever förväntas 
komma till 
skolan med ett 
fungerande 
vardagsspråk 

Elever förväntas lära 
sig arbetsspråket 
snabbt när de börjar 
skolan eller så ses 
arbetsspråket som 
vardagsspråk. 

Elever förväntas ha 
lärt sig ett allmänt 
skolspråk i tidigare 
årskurser. 
Elever förväntas 
behöva explicit 
undervisning i 
ämnesspråk, 
alternativt förväntas 
elever ha lärt sig 
ämnesspråk i 
tidigare årskurser 
vilket inte alls 
behöver stämma, 
särskilt inte för 
andraspråks-
inlärare. 
Ju högre årskurs, 
desto högre är i regel 
kraven på 
behärskning och 
användning av 
ämnesspråk. 

Enligt Bailey och Heritage (2008) förväntas lärare ofta undervisa i och expli-
citgöra ämnesspråk medan skolans arbetsspråk sällan uppmärksammas. 
Bailey och Heritage påpekar att särskilt andraspråksinlärare kan behöva ex-
plicit undervisning i skolans arbetsspråk. Det är inte självklart för elever hur 
man exempelvis efterfrågar information, hävdar en åsikt eller ifrågasätter en 
klasskamrat på ett artigt sätt. Elever kan därför behöva lära sig fraser som 
”jag anser/tror att …”, ”hur tänker du?”, ”kan du förklara närmare?” och 
”jag håller inte med dig eftersom …”, ”så du menar att…”.  

Som Bailey och Heritage påpekar är användningen av de olika registren i 
olika sammanhang inte självklar och absolut. Vardagsspråk kan naturligtvis 
användas för att beskriva ett ämnesinnehåll under lektionstid. Flera forskare 
har konstaterat att så också ofta sker, åtminstone i den svenska skolan. 
Exempelvis har Madeleine Löwing (2004) visat att många svenska lärare i 
matematik medvetet strävar efter att använda ett förenklat och vardagligt 
språk för att nå eleverna. Likaså har Anna Maria Hipkiss (2014) funnit att 
ämnesspråk ofta saknas i klassrummet. Hon har studerat kommunikationen 
mellan lärare och elever i klassrummet i ämnena kemi, biologi och hem- 
och konsumentkunskap i årskurs 8 och 9. Vardagsspråk präglade undervis-
ningen i alla dessa ämnen. Eleverna mötte bara ämnesspråk i skolböckerna 
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och på tavlan. I den fortsatta diskussionen i klassrummet, och i diverse 
uppgifter och aktiviteter, användes inte ämnesspråk alls. 

Självfallet kan ämnesspråk också användas av elever i vardagliga situa-
tioner, särskilt när elever väl har tillägnat sig den ämnesspråkliga vokabu-
lären. Inte heller är skiljelinjerna mellan de olika språkbruken självklar. Till 
vilken kategori hör exempelvis ett samtal mellan elever om en förelagd 
uppgift? Om samtalet rör procedurfrågor, dvs. frågor om vad som ska göras, 
hur uppgiften ska lösas och i vilken ordning olika deluppgifter ska behand-
las torde samtalet kategoriseras som arbetsspråk. Om samtalet istället rör 
själva ämnesinnehållet, t.ex. hur något kan beskrivas eller förklaras, kan 
samtalet kategoriseras som ämnesspråk. Det innebär att lektionssamtal hela 
tiden växlar mellan arbetsspråk och ämnesspråk. Det är svårt att tänka sig 
ett längre lektionssamtal utan inslag av arbetsspråk. 

Enligt Bailey (2007) kännetecknas skolspråk, både arbetsspråk och 
ämnesspråk, främst av två saker, dekontextualisering och växling mellan 
modaliteter. Dekontextualiseringen innebär att elever i regel endast har 
språket till hjälp att förstå skrivna instruktioner, frågor och olika ämnes-
innehåll, dvs. skolarbetet organiseras och nya ämnesinnehåll tillägnas 
genom bl.a. instruktioner, definitioner, beskrivningar, återberättelser och 
förklaringar. Det är också genom sådana språkliga aktiviteter som ämnes-
innehåll diskuteras och ämnesförståelse redovisas.  

Växlingen mellan olika modaliteter innebär att skrivet och talat verbal-
språk och bilder, figurer, siffror och symboler integreras och används för 
olika funktioner och betydelser. Elever förväntas kunna förstå och uttrycka 
ett ämnesinnehåll både muntligt och skriftligt. De kanske först läser om ett 
ämnesinnehåll i läroboken för att lite senare samtala om det med en 
klasskamrat eller i helklass och då också lyssna på vad andra säger samtidigt 
som de antecknar. Därefter kanske de skriver om det. I undervisning 
används också ofta typsnitt, markeringar, gester och placeringar, och olika 
textformat som listor, tabeller och grafiska inramningar för att uttrycka 
olika betydelser. Ibland kan de även vara färgkodade.7 Denna ständiga och 
snabba växling mellan olika modaliteter i undervisningen ställer enligt 
Bailey höga krav på språkbehärskning.  

— 
7 Se t.ex. Malmbjer (2014) för en beskrivning av hur olika modaliteter används för att 
organisera arbetet i klassrum. 
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Ämnesspråk 
Det finns många beskrivningar av skolspråk i forskningsöversikter och 
kurslitteratur men det är inte alltid lätt att veta vad som egentligen beskrivs. 
Ofta är det emellertid ämnesspråk, inte skolspråk, som avses.8 Om det är 
svårt att definiera och avgränsa skolspråk så är det minst lika svårt att defi-
niera och avgränsa ämnesspråk. Bailey (2007) beskriver ämnesspråk som 
det språk som barn och ungdomar inte möter eller använder utanför klass-
rummet. Andra som Mary Schleppegrell med kolleger (Schleppegrell 2004; 
Schleppegrell & Achuga 2003; Schleppegrell m.fl. 2004) har i sina studier 
definierat det som sådana språkdrag som skiljer sig från vardagligt språk. 
De har i sina studier visat på systematiska skillnader mellan vardagsspråk 
och ämnesspråk och menar att ämnesspråk generellt sett är mer informa-
tionstätt, mer abstrakt och mer opersonligt. Det består också av fackord, en 
kombination av olika semiotiska system och organiseras på ett annat sätt än 
vardagsspråk. Patricia DiCerbo m.fl. beskriver i sin forskningsöversikt om 
andraspråksundervisning och skolspråk istället ämnesspråk som speciali-
serade register, ”as an additional register in children´s developing language 
repertoire” (2014:448), men konstaterar att de flesta definitioner är otill-
fredsställande. 

I CREEST-projektet delas ämnesspråk upp i två olika register, allmänt 
ämnesspråk, eller (Common Core Academic Language) och ämnesspecifikt 
ämnesspråk (Content Area-Specific Academic Language) (se Bailey 2007). 
Det allmänna ämnesspråket antas vara mer eller mindre gemensamt för alla 
skolämnen på alla nivåer i utbildningssystemet medan det ämnesspecifika 
är specifikt för ett visst skolämne oavsett årskurs. Ämnesspecifika ämnes-
språk har utvecklats och utvecklas tillsammans med kunskapsutvecklingen i 
motsvarande akademiska ämnesdisciplin. De innefattar allt från ämnes-
specifika begrepp, genrer och textformat till ämnesspecifika handlingssätt 
som hur man framställer något som sant, hur man uttrycker auktoritet och 
hur man hävdar en ståndpunkt.9 Ju högre årskurs, desto högre är kraven på 
elever att behärska och använda ämnesspråk, både det allmänna och det 
ämnesspecifika.  

— 
8 Inom den didaktiskt inriktade andraspråksforskningen kallas ämnesspråk ofta för ”kun-
skapsrelaterat språk” och Cummins (2017) kallar det själv för ”kunskapsspråk”. Inom 
skrivforskning, särskilt inom forskningsinriktningen ”Akademiskt skrivande” (Academic 
literacy), används benämningen ämnesspråk, vilket även jag valt att använda här eftersom 
syftet är att nyansera och visa på skillnader mellan olika typer av skolspråk och ämnes-
språk.  
9 Jfr. Schleppegrell (2006). 
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Att ämnesspråk är något som endast används och tillägnas i skolan och 
som helt skiljer sig från vardagsspråk stämmer inte. Barnspråksforskare har 
visat att utvecklingen av ämnesspråkliga drag börjar tidigt. Exempelvis har 
Clare Painter (2005) beskrivit hur ett allt mer dekontextualiserat språk med 
definitioner, förklaringar, kategoriseringar, generaliseringar och slutled-
ningar växer fram under förskoleåldern och hur denna utveckling är bero-
ende av språkbruket i hemmet. I Sverige har Caroline Liberg (1997) med 
kolleger också beskrivit hur många uttrycksformer som anses karaktärisera 
ämnesspråk grundläggs tidigt. De visar exempelvis hur även yngre förskole-
barn både kan klargöra och förtydliga olika förhållanden. 

Inte heller är de språkliga drag som Schleppegrell och kolleger anser ut-
märka ämnesspråk unika för just skolans ämnesspråk. Dessa drag återfinns 
i de flesta specialiserade register där det finns ett behov av att vara precis 
och koncis. Nominaliseringar som bl.a. DiCerbo m.fl. (2014) anser typiska 
för ämnesspråk används för att koncentrera, abstrahera och relatera inne-
håll. Det är främst dessa nominaliseringar, som ”kostnaderna” och ”för-
svaret”, som gör att ämnesspråk blir informationstätt, abstrakt och operson-
ligt. Nominaliseringar är emellertid inte något specifikt för skolans ämnes-
språk. De är typiska för formellt skriftspråk, dvs. för det som brukar kallas 
nominal språklig stil. Det är också skriftspråk, läroböcker och skriftliga 
uppgifter, som bland annat Schleppegrell främst undersökt. Det gäller även 
för mycket av den forskning som bedrivs i CREEST-projektet. 

Utifrån ett språkvetenskapligt perspektiv kan alltså ämnesspråk beskrivas 
som specialiserade, skriftspråkliga register som inte på något sätt är unika 
för skolan. Ett sådant register är exempelvis språket i motortidningar som 
amerikanska tonårskillar läser på fritiden och som Elizabeth Birr Moje 
(2007) beskrivit. Det innehåller bl.a. nominaliseringar, fackord, figurer och 
abstrakta begrepp som tryck, frekvens och ljudvågor, dvs. alla de drag som 
Schleppegrell med kolleger anser typiska för skolans ämnesspråk.  

Elever har i mycket varierande utsträckning kommit i kontakt med 
sådana specialiserade skriftspråkliga register utanför skolan. Vissa har, som 
Painter visat, tränats och förberetts tidigt i hemmet. För andra kan det vara 
något främmande. En del elever ser skolans specialiserade register som 
något de vill erövra, andra som något de aktivt avvisar. Förstaspråkselever 
lär sig skolans register på modersmålet medan andraspråkselever förväntas 
tillägna sig dessa register på ett nytt språk.  
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Skolspråk i smågruppssamtalen 
Flera exempel på arbetsspråk och några på ämnesspråk kan hämtas från 
våra inspelningar. I det vi kallat Revolutionssamtalet samarbetar två elever 
om en uppgift i historia (se s. X). De läser högt ur en Wikipediaartikel om 
amerikanska revolutionen och plockar ut fakta som de anser viktig och som 
de skriver ner i ett Wenndiagram de ritat upp på ett A3-papper. I uppgiften 
ingår att göra likadant med ett avsnitt i läroboken som behandlar samma 
sak för att sedan jämföra innehållet i de båda texterna. Instruktionen är att 
eleverna ska göra likadant som de tidigare gjort tillsammans i klassen om 
franska revolutionen i Frankrikesamtalet. Enligt läraren är detta en uppgift i 
källkritik. Wikipediaartikeln eleverna använder finns i Bilaga 1. 

Eleverna K och J i Revolutionssamtalet varken planerar eller diskuterar 
sitt samarbete. Alldeles i början av samtalet frågar K läraren ”… va va ska 
man göra? Och läraren svarar ”börja med att göra klart cirklarna”.10 Lite 
senare när det uppstår en kort paus i cirkelritandet säger K ”som han 
gjorde…om läroboken…kör” och menar att de ska göra som läraren visat 
tidigare i Frankrikesamtalet. Något senare säger han efter ännu en kort paus 
”ja jalla ska vi läsa högt eller” och J svarar ”kör”. Under arbetets gång stäm-
mer de löpande av vad de ska göra härnäst och vem som ska göra vad och 
när. Uppenbarligen anser de inte att de behöver göra någon särskild planer-
ing av arbetet med uppgiften. Kanske var lärarens instruktion tillräcklig för 
att båda ska anse sig veta vad och hur de förväntas göra. 

I Exempel 1 finns ett utdrag ur Revolutionssamtalet (se s. X för en 
transkriptionsguide). Det är hämtat cirka fem minuter in i arbetet. K ställer 
nästan bara procedurfrågor om vem som ska göra vad och när (se exem-
pelvis rad 8, 17 och 19). J är den som bestämmer vad som ska göras under 
hela arbetet med uppgiften (se exempelvis rad 14 och 20). Det är också J 
som avgör vilken fakta som ska plockas ut. Han formulerar de meningar 
som han tycker de ska skriva ner och omformulerar då delar av innehållet i 
artikeln. J motiverar inte sina beslut och varken vi eller K får veta vilken 
princip J använder för att avgöra vad han anser är viktig fakta (se exem-
pelvis rad 23–27). K instämmer i J:s beslut (se exempelvis rad 7, 24 och 28). 

Exempel 1: Utdrag ur Revolutionssamtalet. 

1 J:
[xxx] va revolutionen innebär stora

intellektuella och sociala förändringar

2 K: de hoppar vi över 

— 
10 Dvs. Wenndiagrammet 
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3 J: de e bara 

4 K: de tycker ja också 

5 J: ja de hoppar vi över 

6 J: debatter om demokratisk/ demokratins roll 

i staten 

7 K: aaa 

  K skriver 

  [---] 

  K skriver 

8 K:  ska vi skriva nåt mer här 

9 J: aaa 

10 K: de bytte till republik, de blev 

republikaner 

11 J: aaa 

12 K: de som, eller 

13 J: ja de kan du 

  K skriver en lång stund 

14 J:  nu kan du börja 

  K läser högt ut artikel 

15 J:  [xxx] äää revolutionära eran började, 1761 

  K skriver 

16 J: Storbritannien förde in en massa med 

skatter som inte va populära, amerikanerna 

skulle betala kostnaderna, va heter de, 

för försvaret och kriget 

17 K:  ska vi skriva de 

18 J:  aaa 

  J skriver 

19 K: ska ja läsa 

20 J: om en stund 

  J skriver länge 

21 K: va skrev du 

22 J: ja skrev/ 

  J fortsätter skriva 

  [---] 

23 J: ska vi skriva protester i Boston, nä de e 

onödigt  

24 K: aaa 

25 J: vi kan skriva dom saknade representation 

26 K:  ska ja skriva 

27 J:  dom saknade representation i parlamentet 

28 K: aaa 
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 K skriver

29 J: vi skriver på andra sidan sen också 

30 K: represention

31 J: representation

32 K: representation, var

33 J: här

34 K: ja här

35 J: i brittiska

36 K: parlamentet

37 J:  aaa

Flera av de ord och fraser K och J använder i utdraget kan sägas vara äm-
nesspecifika begrepp i historia som revolution, intellektuella och sociala för-
ändringar och era eller i samhällskunskap, t.ex. representation, parlament, 
republikaner och demokratins roll i staten. Dessa ord och fraser är emeller-
tid inte några de formulerat själva utan de upprepar formuleringar och 
enstaka ord ur Wikipediaartikeln de läser. Det är någon annans ord de 
använder. Likadant är det med K:s högläsning av artikeln. Vid flera tillfällen 
har K svårt att uttala längre och ovanligare ord i artikeln, t.ex. represen-
tation, hierarki, tillhandahålla och styrkeförhållanden. Båda fnissar länge åt 
K:s försök att uttala Mississippi. J hjälper K med uttalet. Detta kan ses som 
ett första steg i tillägnande av ämnesspråket och tankesättet i historia. Ett 
sätt att lära sig nya ord och uttryck, liksom att tänka på ett visst sätt, är just 
att imitera andras uttryck, uttalanden och tankar.11 

På rad 1, 16, 25, 27 och 35 omformulerar J delar av innehållet i Wiki-
pediaartikeln. Yttrandet på rad 1 motsvarar meningen ”Den amerikanska 
revolutionen innebar ett antal stora intellektuella och sociala förändringar” i 
artikeln, rad 16 meningen ”Storbritannien ansåg att kolonierna skulle betala 
en ansenlig del av kostnaderna landet haft för att försvara dem, och införde 
ett antal hos amerikanerna impopulära skatter.” och rad 25, 27 och 35 mot-
svarar första delen av meningen ”Då kolonierna saknade representation i 
det styrande brittiska parlamentet ansåg många amerikaner att lagarna var 
illegitima.”. J:s omformuleringar är exempel på ämnesspråk enligt Bailey 
och Heritages definition då han både återger och förklarar delar av ett his-
toriskt förlopp med egna ord.  

Det arbetsspråk K och J använder för att organisera sitt samarbete är 
kontextbundet. Deras samtal snarast ackompanjerar deras handlingar och 

— 
11 Enligt sociala lärandeteorier kan tillägnande beskrivas i stegen imitering, appropriering 
och bemästrande (se vidare Wertsch 1991; 1998). 
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utmärks av deiktiska uttryck, gester och kontrollfrågor. På så sätt är K och 
J:s samtal inte typiskt för skolspråk. Eleverna samarbetar för att snabbt nå 
ett gemensamt mål, bli klara med uppgiften, och använder den mängd 
information som behövs, varken mer eller mindre. De söker också sam-
förstånd vilket är normalt i vardagliga samtal (se Brown & Levinson 1987). 
Båda eleverna framstår som både kompetenta och effektiva språkbrukare 
(Jfr. Grices 1975). De behöver helt enkelt inte vara mer explicita, precisa och 
koncisa än så här. De klarar att organisera sitt samarbete med hjälp av det 
implicita vardagsspråk de använder men troligtvis skulle de få problem om 
de vore fler eller om uppgiften vore mer komplex. Intrycket är att K och J är 
vana vid att arbeta ihop och de tycks ha en inarbetad arbetsfördelning. En 
står för görandet, och en för tänkandet.  

I exemplet ovan illustreras den typiska växlingen mellan modaliteter i 
skolarbete tydligt. Utgångspunkten för hela uppgiften är en artikel från Wiki-
pedia där händelseförloppet under den amerikanska revolutionen återges och 
förklaras. K och J läser artikeln högt, samtalar, lyssnar på varandra och skriver 
i ett Wenndiagram de ritat upp. Det är emellertid främst J som talar i detta 
utdrag medan K läser högt, lyssnar och skriver ner det J formulerar. Under en 
del av samtalet skriver J också länge utan att berätta för K om vad det är han 
skriver (se rad 19–22). Det kan tilläggas att eleverna i Exempel 1 även växlar 
mellan två olika teknologier. De läser Wikipediaartikeln på sina datorskärmar 
men skriver för hand med papper och penna.  

Som framgått kan eleverna K och J delta i en undervisningsaktivitet på 
ett adekvat sätt, åtminstone i detta klassrum och i denna aktivitet. Precis 
som Hipkiss (2014) funnit i sin studie använder eleverna ett kontextbundet 
vardagsspråk för att genomföra uppgiften. De ämnesspråkliga inslagen är 
starkt knutna till läromedlet, Wikipediaartikeln. Det är bara eleven J som 
ibland kan sägas använda ett ämnesspråk enligt Bailey och Heritages (2008) 
definition.  

Elevernas språkbruk skiljer sig på alla punkter från det som Schlepperell 
(2004) med kolleger anser känneteckna skolans ämnesspråk men så är också 
detta ett genuint samtal mellan två elever som känner varandra väl och som 
snabbt vill göra klart en skoluppgift. 

Skolspråklig förmåga 
Ovan har jag redogjort för och diskuterat hur skolspråk kan beskrivas och 
definieras. Jag har också visat med ett exempel från våra inspelningar på icke-
användningen av skolspråk i samtal mellan elever i klassrummen. Elevers 
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språkanvändning säger emellertid väldigt lite om deras faktiska språkförmåga 
eftersom deras språkanvändning i klassrummet bestäms av hur de tolkar den 
aktuella situationen och uppgiften, vem de samtalar med och deras dagsform, 
attityder och förväntningar. Språkförmåga är ett komplext begrepp och det 
finns inget säkert och rättvisande sätt att undersöka och mäta den.  

För att diskutera och bedöma möjligheterna till språkutveckling i under-
visningen behövs därför teoretiska modeller som beskriver de aspekter av 
den språkliga förmågan som olika uppgifter och skolsituationer antas kräva. 
Det finns flera sådana modeller som beskriver språklig förmåga. Den mest 
kända och använda inom andraspråksforskning är troligtvis Lyle Bachman 
och Adrian Palmers (1996) modell, Model of Communicative Competence. 
När det gäller bedömning, språkundervisning och språkpolicy inom EU re-
kommenderas istället en enklare modell kallad Common European Frame-
work of Reference for Languages; Learning, Teaching and Assessment (2001) 
kallad CEFR. 

Båda dessa modeller beskriver endast språkliga aspekter. Den amerikanska 
andraspråksforskaren Robin Scarcella (2003) menar att en behärskning av 
skolspråk inkluderar betydligt mer än språkliga drag. Hon har utvecklat en 
modell som beskriver tre dimensioner av skolspråk: den språkliga, den kogni-
tiva och den sociokulturella/psykosociala. Varje dimension innehåller sedan 
olika aspekter. Scarcella menar att det inte är möjligt att behärska, undersöka 
eller förstå skolspråk utan att ta hänsyn till alla de tre dimensionerna då 
språkanvändning alltid är inbäddad i en sociokulturell och psykosocial kon-
text. Elever måste lära sig att använda det språk, det tänkande och de hand-
lingsmönster som används och värderas i det aktuella skolämnet för att anses 
kunniga.  

Den språkliga dimensionen 
I Scarcellas modell innehåller den språkliga dimensionen fem olika aspekter 
som en elev måste behärska: den fonologiska, den lexikala, den gramma-
tiska, den sociolingvistiska och den diskursiva.12 Den fonologiska motiverar 
Scarcella med att många ämnesord är låneord med bl.a. främmande beton-
ings- och böjningsmönster. I Revolutionssamtalet i Exempel 1 finns flera 
exempel på detta. K har problem att uttala och betona ord som intellek-
tuella, republikanism, territoriet, representation och hierarkin när han läser 
högt ur artikeln. J hjälper K att få till betoningen rätt. 

— 
12 Scarcellas språkliga dimension överensstämmer i stort med Dell Hymes (1972) modell 
över språkförmåga. 
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Den lexikala aspekten innehåller enligt Scarcella inte bara ämnesord utan 
betonar att elever även måste känna till och kunna använda vardagliga ord 
som uttrycker relationer i t.ex. tid, rum, storlek, antal och ålder, t.ex. längre, 
innan och färre, och ord och fraser som anger logiska samband, t.ex. ifall, 
dessutom, trots att, däremot, i motsats till, i jämförelse med. Till den lexikala 
aspekten för Scarcella även fasta fraser som för det första, som framgår ovan 
och när det gäller, och prepositionsfraser, t.ex. beroende av, redogöra för och 
beror på, som är vanliga i skolspråk.  

Även partikelverb borde kunna föras till Scarcellas lexikala aspekt. I 
Exempel 1 ovan använder J partikelverbet ”införde” i Wikipediaartikeln på 
ett intressant sätt på rad 16. J säger ”förde in” i ”Storbritannien förde in en 
massa med skatter …” och delar då på verb och partikel med följden att 
betydelsen ändras från ”börja använda” till ”importera” vilket nog J inte är 
medveten om. 

Den grammatiska aspekten innehåller språkliga konstruktioner som 
Scarcella menar är ovanliga i vardagsspråk men vanligare i skolspråk. Hon 
tar särskilt upp passiva konstruktioner, t.ex. kolonierna enades, olika typer 
av bisatskonstruktioner, t.ex. Om X är längre än Y, är Y …, För att X ska …, 
och konstruktioner med modala hjälpverb som används för att uttrycka 
graden av säkerhet, t.ex. kan tolkas, måste tolkas och som har en annan 
betydelse i vardagsspråk. 

Till den sociolingvistiska aspekten av skolspråk hör enligt Scarcella be-
härskning av olika språkliga aktiviteter som att beskriva, definiera och för-
klara som ofta används i undervisning, och vanliga genrer i skolan som 
referat och sammanfattningar. Hit hör också kunskap om ords olika stil-
nivå. Som elev måste man veta vilka ord som är lämpliga att använda i skol-
sammanhang och vilka som inte alls passar. 

Den diskursiva aspekten innehåller enligt Scarcella kunskap om hur man 
skapar sammanhängande texter och presentationer med hjälp av bl.a. meta-
text och bindeord, och hur man använder t.ex. hänvisningar, fotnoter och 
referenser. 

Den kognitiva dimensionen 
Den kognitiva dimensionen består i Scarcellas modell av fyra olika aspekter: 
bakgrundskunskaper, tankeprocesser, studiestrategier och metakognitiva 
strategier. 

Elever behöver enligt Scarcella inte bara ämneskunskaper för att kunna 
uttrycka sig ändamålsenligt och effektivt i skolsammanhang. De behöver 
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bakgrundskunskap som kontextkunskaper om skolan som system, t.ex. vil-
ket ämnesinnehåll som anses viktigt, vilka betygskriterier som finns, hur 
och när bedömning av ämneskunskaper görs och vad som ses som tecken 
på ämneskunskap. Inte minst behöver de vara medvetna om vilka rutiner 
och normer som gäller för samspel i klassrum, vilka kan vara mycket olika 
från klassrum till klassrum. 

Likaså behöver elever kunna och förstå att de ska aktivera relevanta fak-
takunskaper och begrepp från olika skolämnen och områden och använda 
dem för att förstå lärobokstexter, genomgångar och uppgifter. För att exem-
pelvis kunna förstå Wikipediaartikeln om amerikanska revolutionen i 
Exempel 1 kan elever behöva plocka fram kunskaper om franska revolu-
tionen och begrepp som representation, parlament, demokrati och republik 
från samhällskunskap och geografikunskaper om Europa. Scarcella refe-
rerar till forskare som betonar den mycket viktiga roll just förmågan att 
överföra kunskaper från olika ämnen och lektioner har för skolframgång. 

De tankeprocesser Scarcella menar främst krävs i skolsammanhang är för-
måga att tolka, förutse, beräkna, relatera, bedöma, analysera och syntetisera 
information. För att klara det krävs att elever kan identifiera delar, oklarheter, 
motsägelser, huvudtankar, principer och olika typer av samband.  

Den strategiska studieförmågan inkluderar enligt Scarcella olika studie-
tekniker och kompensatoriska tekniker. Det kan handla om att kunna 
använda lexikon för att ta reda på hur ord stavas eller vad de betyder, stav-
ningskontroll och ordbehandlingsprogram, miniräknare, uppslagsverk och 
sökmotorer på internet för att hitta och kolla upp. Det kan också handla om 
att kunna skriva anteckningar och använda visuella modeller som tanke-
kartor och checklistor. Till den strategiska studieförmågan räknar Scarcella 
även olika bearbetningstekniker vid skrivande som att läsa sin text högt och 
långsamt och olika läsförståelsestrategier. 

Till de metakognitiva förmågorna hör förmågan att planera, övervaka, 
utvärdera och styra sitt eget arbete, t.ex. att inse när man inte förstår eller 
måste byta studieteknik. Scarcella menar att bakom denna förmåga ligger 
bl.a. en kunskap om skolan som system, dvs. en kunskap och medvetenhet 
om vad som förväntas och värderas i olika ämnen och också en medveten-
het om de egna målen med skolarbetet. Det är först när elever är medvetna 
om både egna och skolans mål som elever har möjlighet att planera, utvärd-
era och styra sitt skolarbete effektivt.  
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Den sociokulturella/psykosociala dimensionen 
Den sociokulturella/psykosociala dimensionen i Scarcellas modell innehål-
ler just de normer, värderingar, uppfattningar, attityder och handlingssätt 
som skolan bygger på och förutsätter för skolframgång. Scarcella bygger sitt 
resonemang främst på Paul Gees (1996; 1998; 2002) tankar om diskurser 
och deltagande i en social praktik och diskuterar vad som händer när elever 
inte delar skolans och ämnenas normer och uppfattningar.  

Innehållet i den sociokulturella/psykosociala dimensionen är inte lika 
utförligt beskrivet och exemplifierat som i de två andra av Scarcellas dimen-
sioner. De exempel som ges hör också snarast till akademin, inte till ung-
domsskolan. Exemplen nedan är därför helt mina egna. 

När det gäller normer behöver elever förstå att olika skolämnen har olika 
språkliga normer. I vissa ämnen är användning av ämnesord viktig som 
t.ex. i kemi medan det kanske inte är lika viktigt i svenska. I svenska kan det 
däremot vara mycket viktigt med korrekt stavning och styckeindelning men 
inte lika viktigt i kemi. Likaså kan det vara mycket viktigt att labbrapporten 
följer mallen i fysik medan en ”essay” i engelska kanske inte har lika strikta 
ramar (se exempelvis Randahl 2014). Normer kan även handla om sådant 
som att ett logiskt bevis fungerar som ett argument i exempelvis matematik 
medan en förklaring av en process kan fungera som ett argument i natur-
vetenskap (se exempelvis Lemke 1980; Bailey m.fl. 2007). 

Exempel på värderingar som elever bör omfatta för att vara och anses 
framgångsrika kan vara: skolan är viktig, ämneskunskaper är viktiga, fuska 
är fult, noggrannhet, logik och saklighet bör eftersträvas. Som exempel på 
uppfattningar som mycket av skolans undervisning bygger på är: kunskap 
nås genom hårt arbete och aktivt deltagande i undervisningen, förståelse 
kommer efter hand, belöning kommer långt senare i form av höga betyg, 
tillträde till prestigeutbildningar och välbetalda statusyrken.13  

Till handlingssätten kan både allmänt eftersträvansvärt skolbeteende 
räknas som att räcka upp handen, arbeta koncentrerat med förelagda upp-
gifter, anteckna vid genomgångar, göra läxan osv., och typiska akademiska 
handlingssätt som att arbeta strukturerat och metodiskt med uppgifter. 
Ämnesspecifika handlingssätt kan handla om att elever och lärare för käll-
kritiska diskussioner i historia medan man i matematik för logiska resone-
mang. De källkritiska diskussionerna i historia är ofta öppna, dvs. flera olika 
tolkningar och slutsatser accepteras eller t.o.m. uppmuntras, medan resone-
mangen i matematik ofta är slutna, dvs. de bör leda fram till ett rimligt svar. 
— 
13 Jag har svårt att här göra skillnad på uppfattningar och attityder. 
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För elever gäller det att hålla reda på vilken typ av diskussion och resone-
mang som används och värderas i respektive skolämne. 

Skolspråkliga krav i en uppgift i historia 
Scarcellas modell kan användas till att diskutera vad elever behöver ha 
tillägnat sig för att kunna utföra olika uppgifter både vad gäller skolspråk, 
kognitiva processer, normer, värden m.m. Det är också så Scarcella menar 
att den ska användas. I det här avsnittet kommer jag använda Scarcellas 
modell för att göra just det, dvs. undersöka vad en skoluppgift ställer för 
krav på elever. Mer exakt kommer jag undersöka vilka förmågor som krävs 
för att effektivt och övertygande kunna redovisa sina kunskaper i historia. 
Fokus kommer ligga på den språkliga dimensionen. 

De kunskaper svenska elever måste ha för att uppnå det lägsta godkända 
betyget, E, i slutet av årskurs 9 enligt betygskriterierna i kursplanen för 
ämnet historia, är ”grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, 
skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att 
föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och 
konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och 
handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. …”.14 Att återge och 
förklara händelseförloppet under den amerikanska revolutionen skulle 
kunna vara ett sätt för elever att visa sådana grundläggande kunskaper.  

I den Wikipediaartikel som K och J arbetar med i Revolutionssamtalet 
(se exempel 1) beskrivs just skeendet och orsakerna till och konsekvenserna 
av den amerikanska revolutionen. I K och J:s samtal om artikeln nämns 
också både skeenden (rad 6, 15, 23) och orsaker (16, 25, 27) och konse-
kvenser (rad 1, 10). Deras samtal innehåller dock inte något längre sam-
manhängande och självständigt resonemang. Det längsta yttrandet under 
hela samtalet består av 22 ord (rad 16). Deras yttranden om skeendet och 
omständigheterna är också endast upprepningar och några få omformu-
leringar av formuleringar i artikeln. Av detta samtal går det därför inte att 
avgöra om K och J uppfyller kriterierna för betyget F. Deras uppgift under 
den inspelade lektionen är inte heller att redovisa sina kunskaper om den 
amerikanska revolutionen utan att jämföra textinnehållet i artikeln med 
läroboken med hjälp av ett Wenndiagram. 

Om läraren i slutet av lektionen ändå skulle vilja utnyttja tillfället att kon-
trollera om K och J kan återge ett historiskt skeende och resonera om orsaker 
till och konsekvenser av samhällsförändringar skulle läraren kunna ge dem i 
— 
14 Ur Lgr 11, markeringarna är mina egna. 
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uppgift att kort återge och förklara händelseförloppet under den amerikanska 
revolutionen utifrån den artikel de just läst och arbetat med. Det är de språk-
liga krav denna tänkta uppgift ställer som jag kommer undersöka med hjälp 
av Scarcellas modell och text- och genreanalytiska begrepp.  

Jag kommer utgå från det utvecklingsschema för historieämnet som 
Caroline Coffin (2004; 2005; 2006) tagit fram och som jag själv kompletterat 
och anpassat till svenska förhållanden.15 Coffin har analyserat ett stort antal 
skoltexter i historia och visat att elevtexterna utvecklas gradvis under skol-
tiden från återberättande texter via förklarande till diskuterande med en rad 
mellanliggande typer. Coffin menar att denna textprogression formar en 
språklig utvecklingsgång, eller lärandeväg, in i historieämnet och speglar 
elevers språkliga och kognitiva utveckling. De tänkta muntliga svaren analy-
serar jag som text. 

För att läraren direkt ska kunna känna igen och värdera återberättelsen 
och förklaringarna som tecken på kunnande i historia krävs en lätt igenkänn-
bar organisation av framställningen. Framställningen behöver även innehålla 
signalord som framhäver det läraren kan tänkas leta efter, dvs. K och J:s för-
måga att återge och förklara historiska skeenden och orsakssamband.  

Enligt utvecklingsschemat finns det åtminstone tre sätt att göra det på: 
som en sekventiell historisk återberättelse, som en kausal historisk åter-
berättelse och som en faktoriell historisk förklaring (se bilaga 2).  

Den sekventiella historiska återberättelsen är minst avancerad och inne-
bär en kronologisk återberättelse av händelseförloppet under den ameri-
kanska revolutionen. Den innehåller inga förklaringar och det är inte troligt 
att läraren anser att endast en sådan framställning är tillräcklig för att upp-
fylla betyget E. Den kausala historiska återberättelsen innehåller både en 
kronologisk återberättelse av händelseförloppet och explicitgjorda samband 
mellan händelserna. Den faktoriella historiska förklaringen innehåller i sin 
tur ingen återberättelse av händelseförloppet utan endast en redogörelse för 
orsaker och konsekvenser. Endast den sistnämnda lär inte heller vara till-
räcklig för att uppfylla betygskravet. En sekventiell historisk återberättelse 
tillsammans med en efterföljande faktoriell historisk förklaring skulle dock 
kunna fungera som tecken på att K och J uppnår betygskravet. 

För att K och J ska kunna konstruera en sekventiell historisk återberät-
telse måste de ha identifierat de enskilda relevanta händelser som finns 
omnämnda i Wikipediaartikeln. Dessa händelser finns samlade i ett stycke i 

— 
15 Utvecklingsschemat finns i bilaga 2. Schemat finns publicerat i Malmbjer (2013). 
Begreppet språklig aktivitet är inte Coffins utan mitt. Hon använder begreppet genre.  
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mitten av artikeln. För att kunna konstruera en kausal historisk återberät-
telse behöver de dessutom identifiera de omständigheter och samband som 
omnämns i artikeln som bestämmer händelseförloppet.  

De enskilda händelserna behöver de sedan ordna i ett kronologiskt hän-
delseförlopp, först hände detta, sedan detta osv. för att deras framställning 
ska bli en sekventiell återberättelse. Det innebär att de måste ordna de 
enskilda händelserna i en temporal struktur. För att återberättelsen ska bli 
kausal behöver de dessutom integrera omständigheterna som styr händelse-
förloppet.  

För att hitta de relevanta händelserna och sambanden måste K och J 
arbeta sig igenom artikeln metodiskt, kanske använda understrykningar, 
numreringar och visuella modeller, dvs. olika studietekniker. De måste 
också vara noggranna och sakliga. De måste förstå att händelseförloppet ska 
vara kronologiskt ordnat och att orsakerna och konsekvenserna måste ha en 
tydlig logisk relation till både varandra och till händelseförloppet.  

De tankeprocesser K och J behöver använda för att göra detta är alltså att 
identifiera olika händelser och sedan relatera dem till varandra i en krono-
logisk respektive kronologisk-logisk struktur.16 I den kronologisk-logiska 
strukturen blir händelserna konsekvenser av olika omständigheter och 
handlingar.  

I bilaga 3 och 4 finns de tankestrukturer som K och J bör komma fram 
till illustrerade grafiskt. För att själv identifiera och markera relevanta hän-
delser, omständigheter och samband i Wikipediaarktikeln har jag använt 
färgpennor och numreringar. För att illustrera tankestrukturerna har jag 
använt och anpassat ett multimodalt stöd, s.k. visuell modell, av typerna: 
”timeline of events” respektive ”cause and effect”, hämtade från ameri-
kanska pedagogiska hemsidor.17 I bilaga 3 är händelser som omnämns i 
Wikipediaartikeln ordnade i en sekventiell tankestruktur.  

Om man lägger till kausala samband i händelseförloppet kan tankestruk-
turen se ut som i bilaga 4. Händelseförloppet återges som konsekvenser av 
olika omständigheter och handlingar som omnämns i artikeln. Omständlig-
heterna och handlingarna som påverkar händelseförloppet är markerade 
som röda ringar. För att kunna förklara ett händelseförlopp krävs alltså att 

— 
16 För att beskriva tankeprocesserna utgår jag här från SOLO-taxonomin som utarbetats av 
John Biggs och Kevin Collis (1982) och som beskriver olika förståelsenivåer. 
17 Även Venndiagrammet som eleverna använder i Revolutionssamtalet är en visuell 
modell för jämförelser. Andra exempel på visuella modeller är tankekartor, flödesscheman 
och punktlistor. En visuell modell används för att stötta och organisera tänkande och be-
arbeta stoff. På engelska kallas dessa för ”graphic organizer”. 
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eleven först kunnat identifiera själva händelseförloppet, Det understrukna 
påståendet i illustrationerna finns på ett annat ställe i texten så K och J 
måste för att komma fram till att detta är en orsak till händelseförloppet 
kunna koppla ihop information från olika delar av texten. De kursiverade 
påståendena finns inte explicit uttryckta i texten utan är slutsatser K och J 
själva kan dra utifrån den information som finns i texten.  

Den faktoriella förklaringen kräver istället en tematisk organisation (se 
textschemat i bilaga 2). Den faktoriella förklaringen har alltså en annan 
organisation än återberättelserna. Istället för att fokusera den temporala 
ordningen, fokuseras de övergripande orsakerna som ledde till den ameri-
kanska revolutionen och de konsekvenser som blev följden. Själva tidsord-
ningen är oviktig. Förklaringen bygger på annan information som nämns i 
Wikipediaartikeln än den sekventiella och kausala återberättelsen. De rele-
vanta orsakerna och konsekvenserna finns främst omnämnda i början och i 
slutet av artikeln.  

Den faktoriella tankestrukturen skulle kunna illustreras som i bilaga 5 
och 6. I bilaga 5 visas faktorerna, dvs. olika kausala samband, som relater-
ade, i bilaga 6 som orelaterade. Det går också att identifiera fler kausala 
samband som omnämns i artikeln. Frankrikes roll i den amerikanska revo-
lutionen framställs exempelvis som mycket stor. I artikeln omnämns kon-
trahenten Storbritannien och britterna elva gånger medan Frankrike om-
nämns sex gånger. Två andra samband som omnämns är koloniernas 
enande och upprättandet av USA respektive segern för kolonierna. Tas även 
dessa samband med kan tankestrukturen se ut som i bilaga 7 i form av fem 
orelaterade faktorer. 

Enligt SOLO-taxonomin ses relaterade aspekter/faktorer representera en 
högre förståelsenivå än orelaterade då de är integrerade i en struktur. 
Uppräkning av flera oberoende faktorer anses befinna sig på förståelsenivå 
3 av fem medan relaterade på förståelsenivå 4. Utifrån detta skulle man 
kunna hävda att en återberättelse i tidsföljd är ett exempel på händelser 
integrerade i en temporal struktur men just sekvensering anses enligt 
SOLO-taxonomin motsvara förståelsenivå 3. Det innebär att tankestruk-
turerna i den sekventiella återberättelsen (bilaga 3) och förklaringarna med 
orelaterade faktorer (bilaga 6 och 7) representerar en lägre förståelsenivå av 
ämnesinnehållet än tankestrukturerna i den kausala återberättelsen och 
förklaringen med relaterade faktorer (bilaga 4 och 5). Att tankestrukturen i 
den kausala återberättelsen är avancerad framgår tydligt av illustrationen. 
Den innehåller flera aspekter och relationer, både temporala och kausala. 
Språkligt förhåller det sig emellertid annorlunda. 



S K O L S P R Å K  O C H  D I S K U R S I V  S K O L K O M P E T E N S  

109 

För att språkligt återge händelseförloppet i en sekventiell återberättelse 
är det lämpligt att eleverna börjar med att beskriva utgångssituationen, t.ex. 
”Kriget mellan Storbritannien och Frankrike om de amerikanska koloni-
erna var slut 1761”, för att sedan återberätta händelseförloppet. De behöver 
främst additiva och temporala bindeord och tidsuttryck för att signalera 
tidsordningen i återberättelsen. En sekventiell återberättelse skulle kunna se 
ut som i exempel 2 där additiva och temporala bindeord och tidsuttryck är 
understrukna. 

Exempel 2: En sekventiell återberättelse av händelseförloppet under den 
amerikanska revolutionen. 

Kriget mellan Storbritannien och Frankrike om de amerikanska kolonierna tog 
slut 1761. Storbritannien införde då impopulära skatter i kolonierna. När de 
amerikanska kolonierna protesterade mot skatterna skickade britterna militära 
styrkor till kolonierna. Kolonierna mobiliserade sin milis och strider bröt ut 
1775. År 1776 röstade representanter för kolonierna för att anta en självständig-
hetsförklaring… 

I en kausal återberättelse behövs dessutom kausala verb och bindeord för att 
signalera de kausala sambanden. I exempel 3 finns ett förslag på början av 
en kausal återberättelse där kausala verb och bindeord är understrukna. En 
kausal återberättelse blir alltså av naturliga skäl längre än en sekventiell 
återberättelse eftersom flera olika omständigheter och samband måste ut-
tryckas. 

Exempel 3: En kausal återberättelse av händelseförloppet under den ameri-
kanska revolutionen. 

Kriget mellan Storbritannien och Frankrike om de amerikanska kolonierna tog 
slut 1761. Storbritannien ansåg att kolonierna skulle betala för försvaret av dem 
under kriget och införde därför ett antal skatter. Amerikanerna ansåg att skat-
terna var illegitima. Det berodde på att de inte varit med att fatta beslut om skat-
terna eftersom de saknade representation i det brittiska parlamentet. De 
amerikanska kolonierna protesterade mot skatterna och efter stora protester i 
Boston skickade britterna militära styrkor till kolonierna. För att försvara sig 
mobiliserade amerikanarna sin milis. Strider bröt ut 1775… 

Den faktoriella förklaringen har en tematisk organisation med kausala verb 
och substantiv, och additiva och kausala bindeord som signalerar de kausala 
sambanden. I exempel 4 respektive 5 finns faktoriella förklaringar utifrån 
tankestrukturerna i bilaga 5 respektive 6. Tankestrukturen i förklaringen i 
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bilaga 5 där faktorerna är relaterade kräver kausala verb och additiva binde-
ord i förklaringen för att bli sammanhängande (se exempel 4 där kausala 
verb och additiva bindeord är understrukna). Tankestrukturen i bilaga 6 där 
faktorerna är orelaterade kräver istället användning av substantiv med 
kausal betydelse och metatext för att bli en sammanhängande och begriplig 
framställning (se exempel 5 där kausala substantiv är markerade med fetstil 
och metatext understruken). 

Exempel 4: Faktoriell förklaring med kausala verb 

Den amerikanska revolutionen berodde på att amerikanerna under slutet av 
1700-talet fick nya republikanska och demokratiska ideal och på att Storbritan-
nien införde impopulära skatter. Det ledde till ett krig mellan kolonierna och 
Storbritannien som amerikanarna vann. Revolutionen ledde till att de ameri-
kanska kolonierna upprättade en egen stat, USA, och till flera stora intellektuella 
och sociala förändringar.    

Exempel 5: Faktoriell förklaring med kausala substantiv  

Den amerikanska revolutionen hade (främst) två orsaker. Den ena orsaken var 
att amerikanerna fick nya republikanska och demokratiska ideal. Det ledde till 
stora intellektuella och sociala förändringar. Den andra orsaken var ett krig mel-
lan de amerikanska kolonierna och Storbritannien som amerikanerna vann. 
Konsekvensen av kriget blev att kolonierna blev självständiga och att de bildade 
en ny stat, USA. 

I exempel 5 finns värdeordet ”främst” inom parentes. Läggs det till den fak-
toriella förklaringen är förklaringen på väg att bli en graderande förklaring 
där olika kausala samband värderas (se bilaga 2).  

De tre sätten att svara läraren i den tänka situationen ovan kräver alltså 
olika tankeprocesser och språkliga framställningar. Den kausala återberät-
telsen är mest tankemässigt avancerad medan den faktoriella förklaringen 
är mest språkligt krävande. Den är mer informationstätt, mer abstrakt och 
opersonligt. Den organiseras också på ett annat sätt än det mer vardagliga 
kronologiska berättandet. Både ”orsaker” och ”konsekvenser” är centrala 
begrepp i historieämnet och kan räknas som ämnesspecifika. En faktoriell 
förklaring, särskilt med kausala substantiv, innehåller alltså alla de drag som 
Schleppegrell med kolleger anser typiska för ämnesspråk.  

För det lägsta godkända betyget, E, ska enligt kursplanen i historia elever 
i slutet av årskurs 9 bland annat ha grundläggande kunskaper om histo-
riska skeenden och kunna föra enkla och till viss del underbyggda resone-
mang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar. För att 
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visa att man har grundläggande kunskaper om ett historiskt skeende räcker 
en sådan sekventiell återberättelse som visas i exempel 2 men för att visa att 
man även kan föra ett enkelt resonemang om orsaker och konsekvenser 
krävs en enkel faktoriell förklaring, förslagsvis en sådan som visas i exempel 
4 eller 5. Den faktoriella förklaringen är dock ganska språkligt avancerad. 
Klokast är kanske att ge en kausal återberättelse som svar på lärarens upp-
maning eftersom den är mindre språklig avancerad och innehåller alla de 
delar som behövs för att uppfylla betygskriteriet. Den kräver å sin sida 
emellertid en djupare förståelse av historiska förhållanden och skeenden. 

Bakom återberättelserna och förklaringarna ligger, som torde framgått 
ovan, en fokuserad och systematisk bearbetning av Wikipediaartikeln. Den 
textbearbetningsstrategi jag själv tillämpade var att använda visuella model-
ler för att ordna textinnehållet i kronologisk-logiska strukturer. Bearbet-
ningen av artikeln är beroende av vilken tankeprocess/språklig aktivitet som 
uppgiften kräver eftersom elever måste veta vad de letar efter i texten. Att 
undersöka och explicitgöra bakomliggande tankestrukturer och läs- och 
bearbetningsstrategier är alltså viktigt om man vill förstå vilka krav en 
specifik skoluppgift ställer. Precis som Scarcella (2003) hävdar räcker det 
inte med att behärska skolspråkliga drag för att effektivt och övertygande 
kunna redovisa sina kunskaper i historia.  

Diskussion  
I det här kapitlet har jag först redogjort för och diskuterat hur skolspråk kan 
beskrivas och sedan visat hur skolspråk kan analyseras med hjälp av två 
olika modeller; Bailey & Heritages modell med en uppdelning av skolspråk i 
två olika register, arbetsspråk och ämnesspråk, och Scarcellas modell med 
tre olika dimensioner av skolspråklig förmåga. Jag har också visat vilka 
språkliga krav en specifik skoluppgift i historia ställer med hjälp av 
Scarcellas modell och text- och genreanalytiska begrepp. 

Bailey och Heritages uppdelning av skolspråk i arbetsspråk och ämnes-
språk pekar på betydelsen av att elever även behärskar skolans arbetsspråk 
för att aktivt och adekvat kunna delta i olika undervisningsaktiviteter. 
Verksamheters arbetsspråk uppmärksammas sällan och kan beskrivas som 
dolt. Flera olika arbetsspråk, s.k. Workplace literacies, har emellertid under-
sökts inom forskningsinriktningen New Literacy Studies.18 Forskare som 
Roz Ivanič m.fl. (2009) har visat att skolans arbetsspråk kan vara väl så 
— 
18 För en diskussion om skolans dolda språkbruk och s.k. Workplace Literacy se t.ex. 
Lankshear (1997); Karlsson (2006); Nabi, Rogers och Street (2009); Malmbjer (2012, 2014). 
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sofistikerat och komplext som skolans betydligt mer undersökta ämnes-
språk. Ett annat exempel på hur komplext skolans arbetsspråk kan vara 
finns i Brian Streets (2005) studie om matematikundervisningens ”hidden 
dimensions” som hindrar elever från att delta i undervisningen. I Sverige 
har jag själv undersökt hur klassrumsarbete organiseras och administreras i 
skolans lägre åldrar när elever har ”eget arbete” (Malmbjer 2014). Det 
visade sig även här att arbetsspråket var sofistikerat och utestängde flera 
elever. För att organisera sitt arbete krävdes att eleverna bl.a. kunde sam-
ordna sitt arbete med andras genom förhandlingar om t.ex. tidsåtgång, egna 
och andras behov och prioriteringar något som alla elever inte klarade. 
Bristande behärskning av arbetsspråket skapade även en rad konflikter 
mellan eleverna. Skolans arbetsspråk kan ses som en nyckel till att kunna 
fungera i en så komplex och överbefolkad arbetsmiljö som ett klassrum ut-
gör. Skolans arbetsspråk bör därför undersökas och diskuteras mer. Det kan 
explicitgöras och/eller förändras för att inkludera fler elever. 

Bailey och Heritages uppdelningen av skolspråk i arbetsspråk och 
ämnesspråk är även viktig av en annan anledning. Skriftspråk, t.ex. språk i 
läroböcker, ses ofta som norm för skolspråk, alltså även för det talade språk-
et i skolan. Synen på och studier av språkliga fenomen präglas fortfarande i 
hög grad av normer för skrift och skriftspråk. Benämningar som t.ex. kun-
skapsrelaterat språk och kunskapsspråk gör exempelvis ingen åtskillnad 
mellan läroboksspråk och talat skolspråk. Talspråk har helt andra produk-
tionsvillkor än skriftspråk, fyller andra funktioner och är oftast integrerat i 
interaktionella processer vilket gör att det skiljer sig från skriftspråk på flera 
väsentliga sätt. Utdraget ur Revolutionssamtalet är ett tydligt exempel på 
det. I utdraget samarbetar eleverna K och J för att snabbt bli klara med en 
skoluppgift. För det använder de ett kontextbundet vardagsspråk. Tidigare 
forskning har visat att både lärare och elever använder olika språkliga 
register i olika situationer och för olika syften, precis som alla kompetenta 
språkbrukare gör (se t.ex. Bunch 2006). Benämningar som kunskapsrela-
terat språk och kunskapsspråk döljer även det faktum att elever behöver lära 
sig flera olika ämnesspråk. Varje skolämne har sitt specifika ämnesspråk 
och de kan skilja sig betydligt. En beskrivning av skolspråk måste därför 
inkludera flera olika språkliga register, både skriftliga och muntliga.  

Scarcellas (2004) modell av skolspråklig förmåga fångar något mycket 
viktigt. Det räcker inte med att elever förstår skolspråk. För att använda det 
framgångsrikt krävs också en kunskap om skolämnenas tankesätt, hand-
lingssätt och värderingar, och, naturligtvis, syftet med skolarbete, både 
generellt och vid varje uppgift. Flera av Scarcellas uppdelningar och kate-
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goriseringar kan diskuteras. Beskrivningen av tankeprocesser är exempelvis 
inte särskilt utvecklad och förankrad och andra modeller, t.ex. SOLO-taxo-
nomin och Blooms taxonomi, hade kunnat användas.19 De tre dimension-
erna är också sammanflätade och överlappande. Det går egentligen inte att 
avgöra vad som är vad, åtminstone inte utifrån en sociokulturell syn på 
språk och tänkande där kognition anses kulturellt medierad, likaså normer 
och värden. Vad är då tankeprocesser, språkliga aktiviteter respektive hand-
lingssätt? Beror handlingssättet på tankeprocessen eller är det tvärtom? 

I Scarcellas tre dimensioner av skolspråk ingår sådant som att exempelvis 
föra anteckningar och olika värderingar och skolbeteenden. Frågan är om 
inte det är att vidga språkbegreppet lite för mycket. Det Scarcellas modell 
snarast beskriver är en diskursiv skolkompetens, där sådant som medveten-
het och kunskap om skolan som system och kultur är nödvändiga delar för 
att kunna handla ändamålsenligt i olika skolsituationer.  

Mycket av innehållet i de tre dimensionerna, åtminstone så som Scar-
cella presenterar och exemplifierar dem, skulle kunna beskrivas som all-
männa akademiska förmågor, dvs. sådana som krävs för att lyckas i alla 
skolämnen på alla utbildningsnivåer, och motsvara den CALP-relaterade 
förmåga som enligt Cummins (1981; 2017) är oberoende av språk och 
därför kan överföras från ett språk till ett annat. Cummins menar att den 
CALP-relaterade förmågan är ett uttryck för en underliggande förmåga, 
kallad CUP (Common Underlaying Proficiency). Han använder ett isberg 
som illustration för vad som finns under vattenytan (1981; 2017). Scarcellas 
modell visar vad denna underliggande förmåga skulle kunna bestå av, dvs. 
vad som kan finnas under ytan. 

Min analys med hjälp av Scarcellas modell av vad högstadieelever måste 
behärska för att effektivt och övertygande kunna redovisa sina kunskaper i 
historia för att uppnå det lägsta betyget visar att en uppgift, som en historie-
lärare troligtvis uppfattar som enkel, kräver förmågor av olika slag; språk-
liga, kognitiva och studietekniska. Den analyserade uppgiften visade sig 
vara överraskande komplex. Likaså visade sig de visuella modeller jag an-
vände för att bearbeta stoffet vara ett förvånansvärt effektivt hjälpmedel för 
att strukturera både tankar och framställningar. Enligt bl.a. Bailey (2007) 
saknas detaljerad kunskap om vilka krav som ställs på elever i olika åldrar 
och i olika ämnen. Jag vill hävda att Scarcellas modell är mycket användbar 
när man vill ta fram sådan kunskap.  

— 
19 SOLO-taxonomin presenteras i Biggs & Collis (1982). För en reviderad version av 
Blooms modell se Krathwohl (2002).  
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Det är inte svårt att se likheter mellan de två modellerna och Michael 
Hallidays långt mer kända språkmodell. Bailey och Heritages uppdelning i 
arbetsspråk och ämnesspråk liknar Halliday och Hasans (1985) grundläg-
gande språkfunktioner Language as action och Language for reflection, dvs. 
att hantera relationer respektive erfarenheter. Language as action beskriver 
de som ”interaction between speaker and listener” och ”language as a way of 
acting” (1985:20), alltså som språkets samspels- och samarbetsfunktion. 
Language for reflection avser istället ”the real world as it is apprehended in 
our experience” (1985:19) och “representation of reality” (1985:20), dvs. 
språkets funktion att kodifiera och begripliggöra våra erfarenheter genom 
att benämna, kategorisera och relatera dem. Huvudfunktionen hos skolans 
arbetsspråk är just samspel medan ämnesspråks är att ge uttryck åt och 
undersöka ett ämnesinnehåll (se vidare Halliday & Mathiessen 2014:30)  

Scarcellas tre skolspråkliga dimensioner kan i sin tur jämföras med 
Hallidays metaspråkliga funktioner: den språkliga dimensionen med Halli-
days textuella funktion för att hantera information, den kognitiva dimen-
sionen med den ideationella för att begripliggöra erfarenheter och den 
sociokulturella/psykosociala med den interpersonella för att skapa och upp-
rätthålla sociala relationer och normer (Halliday & Mathiessen 2014:31).  

Hallidays språkmodell har generella anspråk, vilket Bailey och Heritages 
respektive Scarcellas naturligtvis inte har. Deras modeller kan istället ses 
som modifikationer, kontextualiseringar och konkretiseringar av Hallidays 
modell. De lämpar sig bättre för att beskriva språk och språkförmåga i 
skolans kontext. På så sätt har de inte minst ett pedagogiskt värde i fort- och 
vidareutbildning för lärare. Båda modellerna kan också användas som ut-
gångspunkter för att närmare undersöka vad som utmärker exempelvis den 
svenska skolans arbetsspråk och vad den diskursiva skolkompetensen inne-
fattar i olika skolämnen, precis som jag försökt göra i denna artikel.  

Skolspråk och smågruppssamtal 
Sist vill jag återknyta till denna boks tema, flerspråkiga elever och små-
gruppssamtal, och försöka besvara kapitels inledande fråga om elever, och 
då särskilt flerspråkiga elever, kan utveckla det språk de behöver för att bli 
framgångsrika i skolan genom att delta i smågruppssamtal. Naturligtvis är 
det så att samtal i smågrupp har stor potential att bli språkutvecklande, men 
att dra slutsatsen att smågruppssamtal i sig hjälper flerspråkiga elever, eller 
elever som har undervisningsspråket som modersmål, att utveckla det språk 
de behöver för att lyckas i skolan är inte korrekt. Det krävs mer än så.  
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Som framgått ovan behöver elever behärska flera olika register för att 
kunna fungera i skolan på ett adekvat sätt. De behöver utveckla ett språk för 
att kunna delta aktivt i olika undervisningsaktiviteter. För det räcker oftast 
ett vardagsspråk. Att delta kan innebära så enkla saker som att bara lyssna 
eller klippa, måla, laborera eller ”plocka undan”. Att delta i olika skolakti-
viteter på detta vis kan vara ett första och viktigt steg för exempelvis ny-
anlända att bli en del av klassens gemenskap. Elever behöver sedan ett språk 
för att kunna planera och organisera samarbetet i klassen, ett arbetsspråk, 
och ett allmänt ämnesspråk för att förstå och diskutera instruktioner och 
uppgifter. De behöver också ämnesspecifika ämnesspråk för att bearbeta 
och diskutera olika ämnesinnehåll och, inte minst, för att redovisa sina 
kunskaper på ett kort, koncist och övertygande sätt.  

Vilka register elever i praktiken behöver behärska beror emellertid i 
mycket hög grad på vilka uppgifter de får och sina lärares förväntningar. 
Lärares förväntningar och egna språkbruk har stor betydelse för om elever 
behöver och får möjlighet att utveckla ett skolspråk. Forskning har visat att 
det är vanligt att lärare inte är konsekventa, varken när det gäller den egna 
språkanvändningen eller i sina förväntningar på elever (t.ex. Bailey & 
Heritage 2008). Då blir det svårt att vara elev. För vissa studieinriktade 
elever kan det emellertid vara tillräckligt. De vill erövra skolspråket och de 
snappar upp ledtrådar genom läroböcker, lärares kommentarer, betyg på 
inlämnade texter och lyhört deltagande på lektioner. De får en intuitiv bild 
av vad som krävs som sedan bekräftas genom ”trial and error” och blir allt 
tydligare allt eftersom.  

De flesta elever tillägnar sig emellertid inte skolans arbetsspråk eller det 
allmänna och ämnesspecifika ämnesspråket automatiskt genom att bara 
delta i undervisning, genom att bara ”vara” i ett klassrum. De behöver expli-
cit och strukturerad undervisning i skolans register. Oavsett hur man som 
lärare lägger upp sin undervisning är det viktigt att lärare själva använder 
ämnesspråk och att lärobokstexter används och diskuteras tillsammans. 
Likaså att det ställs krav på att elever använder ämnesspråk i uppgifter och 
aktiviteter. Smågruppssamtal kan då användas som ”träningsform”. I små-
gruppssamtal är det enklare att vara aktiv och ta ansvar för det gemensam-
ma samtalet än i helklassundervisning. Det är också enklare att planera 
arbete, att förklara för varandra och att diskutera ett ämnesinnehåll i en 
liten grupp. Smågruppssamtal kan användas för att öva på skolans register 
men det förutsätter en explicit instruktion relaterad till aktuellt register och 
en aktiv uppföljning. 
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Bilaga 1: Wikipediatexten, hämtad 2017–06–15 från: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Amerikanska_revolutionen.  

Amerikanska revolutionen 
Amerikanska revolutionen var det händelseförlopp under andra hälften av 
1700-talet som ledde till att de tretton kolonierna på Nordamerikas östkust 
uppnådde självständighet från Brittiska imperiet och kom att utgöra 
Amerikas förenta stater. Under denna period enades kolonierna mot det 
brittiska styret och gick in i en väpnad konflikt som kallas amerikanska 
frihetskriget, mellan 1775 och 1783. Detta kulminerade i en amerikansk 
självständighetsförklaring 1776 och seger på slagfältet cirka 1781. 

Den amerikanska revolutionen innebar ett antal stora intellektuella och 
sociala förändringar, såsom de nya republikanska ideal som fick fäste hos 
den amerikanska befolkningen. I vissa kolonier utbröt hätska politiska de-
batter om demokratins roll i statens styrelse. Det amerikanska skiftet till 
republikanism, liksom den gradvis växande demokratin, orsakade en stor 
omvälvning av den traditionella sociala hierarkin och skapade den moral 
som bildade kärnan till amerikanska politiska värderingar.[1] 

Den revolutionära eran började 1761, då det militära hotet mot de engel-
ska kolonierna från Frankrike tog slut. Storbritannien ansåg att kolonierna 
skulle betala en ansenlig del av kostnaderna landet haft för att försvara dem, 
och införde ett antal hos amerikanerna impopulära skatter. Då kolonierna 
saknade representation i det styrande brittiska parlamentet ansåg många 
amerikaner att lagarna var illegitima. Efter protester i Boston skickade brit-
terna militära styrkor varpå amerikanerna mobiliserade sin milis och strider 
bröt ut 1775. Lojalisterna utgjorde omkring 15–20 procent av befolkningen 
och patrioterna kontrollerade under hela kriget i allmänhet 80–90 procent av 
territoriet. Britterna lyckades bara hålla några få kuststäder. År 1776 röstade 
representanter för de tretton kolonierna enhälligt för att anta en självständig-
hetsförklaring och upprättade Amerikas förenta stater. 

Amerikanerna bildade 1778 en allians med Frankrike som utjämnade de 
militära styrkeförhållandena. 

Frankrike spelade en betydande roll i revolutionen genom att tillhanda-
hålla pengar och militär utrustning åt de amerikanska patrioterna samt 
organisera en koalition mot Storbritannien. Amerikanerna var dock kraftigt 



122 

influerade av upplysningsfilosoferna och såg inte det franska statsskicket, 
absolut monarki, som någon förebild. Två större brittiska arméer tillfånga-
togs i slagen vid Saratoga 1777 och Yorktown 1781, i det senare med avgör-
ande hjälp av fransk armé och flotta. Slaget vid Yorktown avslutade i prak-
tiken kriget och ledde till fred genom Parisavtalet 1783. 

Förenta staterna gränsade vid tillblivelsen till det brittiska Kanada i norr, 
det spanska Florida i söder och floden Mississippi i väster. 



123 

Bilaga 2: Språkliga aktiviteter i historia 

Språklig aktivitet 

Syfte Texttema 

Textuppbyggnad 

Textsteg Språkliga drag 

Självbiografisk 
återberättelse 

Återge en 
upplevelse, 
erfarenhet 

Själv eller 
närstående 
”När min mormor 
var liten” 

Tem
poral 

Utgångssituation 
Händelseförlopp 
Värdering 

Dåtid 
Pronomen/ Egennamn 
Additiva/ temporala 
bindeord, temporala 
bisatser 
Handling-, händelse- 
säges-, tanke- och 
känsloverb 

Specifik biografisk 
återberättelse 

Återge en 
historisk persons 
liv och verk 

Historiska personer 
”Hitler” 

Tem
poral 

Utgångssituation 
Händelseförlopp 
(Värdering) 

Dåtid 
Egennamn/pronomen, 
Specifika substantiv 
Handlings- och 
händelseverb 
Additiva och temporala 
bindeord, tidsuttryck 

A
llm

än 
biografisk 
återberättelse 

Återge en 
historisk grupps 
liv och verk 

Historisk 
grupp/Social 
kategori 
”Gladiatorer” 
”Kvinnor” 

Tem
poral 

Utgångssituation 
Händelseförlopp 
(Värdering) 

Allmänna och specifika 
substantiv 
Additiva och temporala 
bindeord, tidsuttryck 

Sekventiell 
historisk 
återberättelse 

Återge ett 
historiskt skeende 
sekventiellt 

Tidsperiod 
”Vikingatiden” 

Tem
poral 

Utgångssituation 
Händelseförlopp 
(Värdering) 

Abstrakta substantiv, 
passiva verb 
Additiva och temporala 
bindeord, tidsuttryck 

Kausal 
historisk 
återberättelse 

Återge ett 
historiskt skeende 
som en kausal 
följd 

Tidsperiod 
”Frihetstiden” 

Tem
poral 

Utgångssituation 
Händelseförlopp 
(Värdering) 

Abstrakta substantiv 
Kausala verb och 
bindeord, passiva verb 
Additiva och temporala 
bindeord, tidsuttryck 
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Faktoriell 
förklaring 

Förklara ett 
historiskt skeende 
utifrån olika 
orsaker och 
konsekvenser 

Orsaker/ 
konsekvenser 

Tem
atisk 

Utgångssituation/ 
problem 
Utredning 
Slutsats/Sammanf
attning 

Abstrakta och kausala 
substantiv 
Metatext 

G
raderande förklaring 

Gradera olika 
förklaringar 

Orsaker/ 
Konsekvenser 

Tem
atisk/Kontrastiv 

Utgångssituation/
problem 
Utredning/ 
gradering 
Slutsats/Sammanf
attning 

Abstrakta och kausala 
substantiv 
Metatext 
Värdeord 
Bindeord för jämförelse 
och motsättning 

A
rgum

entation 

Argumentera för 
eller mot en viss 
tolkning/ 
hypotes, 
förklaring eller för 
en källas 
användbarhet och 
relevans 

Tolkning, hypotes 
eller källa 

Retorisk 

(Bakgrund) 
Ställningstagande 
Argument för/mot 
Slutsats/Sammanf
attning 

Abstrakta och kausala 
substantiv 
Metatext 
Värdeord 
 

D
iskussion 

Granska, värdera 
och jämföra olika 
tolkningar, 
förklaringar och 
källor  

Tolkningar, 
hypoteser, 
förklaringar eller 
källor 

Retorisk 

Bakgrund 
Problem 
Utredning/ 
Värdering 
Slutsats/ 
Positionering 

Abstrakta och kausala 
substantiv 
Bindeord av olika slag 
Metatext 
Referenser/noter 
Värdeord 
Exempel 
Garderingar 

      

Beskrivning 

Delge fakta om en 
person, grupp, 
situation, 
företeelse, system 
eller tidsperiod 

En person, grupp, 
situation, företeelse, 
system eller 
tidsperiod 

Tem
atisk 

Heltema 
Delteman 
(Sammanfattning) 

Additiva bindeord och 
bindeord för tillägg 
Verben är/var och 
har/hade 
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Bilaga 3: Amerikanska revolutionen återgiven som 
ett kronologiskt händelseförlopp.  
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Bilaga 4: Amerikanska revolutionen  
som ett kausalt händelseförlopp. 
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Bilaga 5: Amerikanska revolutionen som en 
tankestruktur med två relaterade faktorer. 
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Bilaga 6: Amerikanska revolutionen som en 
tankestruktur med två orelaterade faktorer 
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Bilaga 7: Amerikanska revolutionen som en 
tankestruktur med fem orelaterade faktorer. 




