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När: 2021-11-24, 10:00 - 11:00, Var: Engelska parken, Ihresalen 

Plenar-1 - Literacypraktiker i skolans olika ämnen 

Caroline Liberg1 
1 Uppsala universitet 

 Under senare år har ett nytt forskningsområde vuxit fram som på engelska benämns med begreppet 
”disciplinary literacy” (ung. ämnesspråkliga praktiker). Det innebär att vi fått en mängd studier om 
hur literacypraktiker ser ut i olika skolämnen. Men sällan ser vi i dessa studier jämförelser mellan 
olika ämnens literacypraktiker. Av den anledningen fokuseras i den här presentationen just den 
frågan om vilka likheter och skillnader som föreligger mellan olika skolämnens literacypraktiker. 
För att besvara och belysa den frågan behandlas tre aspekter av dessa literacypraktiker. Den första 
aspekten rör vilka former av meningsskapande som återfinns inom olika skolämnen, exv. musicera, 
beskriva, berätta, undersöka, sammanfatta, resonera, värdera, tolka, analysera osv. Exempel på detta 
hämtas från en analys av kursplaner inom olika ämnesområden i den senaste läroplanen för 
grundskolan i Sverige (Lgr11, reviderad 2020). Den andra aspekten rör språkliga resurser som 
används för att gestalta ett innehåll, som ord och uttryck, formler, symboler och visualiseringar av 
olika slag som illustrationer, figurer, modeller, tabeller och diagram. Den tredje aspekten rör på vilka 
sätt elever förväntas delta och vara medskapare av de literacypraktiker de möter. Detta behandlas i 
termer av hur eleverna förväntas röra sig i dessa literacypraktiker: 

• att röra sig i texten genom att exempelvis förklara ämnesbegrepp, genomföra närläsning
och granska texten ord för ord eller svara på textnära frågor.

• att röra sig ut från och in i texten genom att använda egna erfarenheter och kunskaper för
att exempelvis utforska, berika och fördjupa förståelsen av ett faktiskt eller fiktivt innehåll.

• att röra sig in mot texten med kritisk blick och granska innehållet med avseende på vad
som påstås, vem som står bakom detta, hur innehållet är designat och varför det skapats
och vilka syften som ligger bakom det.

• att röra sig mellan olika gestaltningsformer som görande, (sam)talande, läsande, skrivande
och/eller olika typer av språkliga resurser som ord, symboler och visualiseringar.

De två senare aspekterna, språkliga resurser och elevers deltagande och medskapande, exemplifieras 
med hjälp av resultat hämtade från egna och andras studier genomförda framför allt i en svensk 
skolkontext. Genomgångarna av dessa tre aspekter sammanfattas i en översikt över likheter och 
skillnader mellan olika skolämnens literacypraktiker. Resultaten från denna översikt ligger till grund 
för en diskussion av ”disciplinary literacy” i relation till det som benämns som ”content area 
literacy”, dvs en mer generell och inte ämnesspecifik literacy. Detta leder vidare till en diskussion 
om betydelsen av en funktionell och balanserad ämnesbaserad språkundervisning (”content-based 
language learning”).  
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När: 2021-11-24, 16:00 - 17:00, Var: Engelska parken, Ihresalen 

Plenar-2 - Att möta eleverna i den språkligt heterogena skolan: om inkluderande undervisning 
för alla elever  

Päivi Juvonen1 
1 Linnéuniversitetet 

 Mer än var fjärde elev i såväl grundskolan som gymnasieskolan talar svenska som sitt andraspråk 
(Skolverket, 2020). Dessa flerspråkiga elever utgör ingen enhetlig grupp, utan omfattar allt från helt 
nyanlända elever till elever som redan från början utvecklat svenska språket jämte andra språk. 
Gemensamt för de elever som undervisas på sitt andraspråk är emellertid att de i större utsträckning 
än de som har svenska som sitt förstaspråk behöver utveckla språk- och ämneskunskaper parallellt. 

I mitt föredrag diskuterar jag två pågående ideologiska skiften inom skolforskning, med bäring på 
hur vi kan möta flerspråkiga elever och stödja deras skolgång. Det ena har kallats för det flerspråkiga 
skiftet (Conteh & Meier, 2014; May, 2014; 2019). Förenklat innebär skiftet att från att ha sett 
människor och samhällen som i grunden enspråkiga, och efter att ha eftersträvat och värderat 
enspråkighet högt, har fler och fler forskare och praktiker ändrat sin syn och omhuldar idag en 
alternativ syn på världen, där flerspråkighet är normen, och bör eftersträvas och värderas därefter – 
oavsett vilka språk det handlar om. Det andra skiftet kan kallas för ett inkluderande skifte bortom 
specialpedagogik (Bunar & Juvonen (resubmitted), Schuelka et al. 2019), där varje elevs identitet, 
personlighet, förmågor och fallenheter stöttas och tas tillvara vid kunskapande istället för att 
utestängas och till och med förnekas i skolsammanhang. Båda dessa skiften delar en rörelse från 
bristtänkande till resurstänkande och från exklusion till inklusion; de eftersträvar social och 
epistemisk rättvisa samt ger starkt stöd för att tillvarata elevernas samlade språkliga och 
kunskapsmässiga resurser i undervisning. 

Referenser: 

Bunar, N. & Juvonen, P. (resubmitted) ‘Not (yet) ready for the mainstream’. Newly Arrived Migrant 
Students in a separate educational program. Journal of Education Policy.  

Conteh, J. & Meier, G. (eds). (2014) The multilingual turn in languages education: Opportunities 
and challenges. Bristol, UK. Multilingual Matters.  

May. S. (ed) (2014) The multilingual turn: Implications for SLA, TESOL and bilingual education. 
New York: Routledge/Taylor & Francis.  

May, S. (2019) Negotiating the Multilingual Turn in SLA, The Modern Language Journal, 
[Supplement: SLA Across Disciplinary Borders: New Perspectives, Critical Questions, and Research 
Possibilities] 103 (S1), 122–-129.  

Schuelka, M., Johnstone, C., Thomas, G. & Artiles, A. (2019). The Sage Handbook of Inclusion and 
Diversity in Education. DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781526470430 
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Skolverket (2020) Elever med undervisning i modersmål 2019/20. Hämtat från Skolverket.se 2021-
01-14.  
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När: 2021-11-25, 09:00 - 10:00, Var: Engelska parken, Ihresalen 

Plenar-3 - När civilisationer faller. Ungdomars fiktionsvanor i ett (ut)bildningsperspektiv 

Stefan Lundström1 
1 Luleå tekniska universitet 

 Det blir värre för varje minut. Världen som vi känner den håller på att gå under i brist på bildning 
och ingenting får elever lära sig i skolan. Man undrar hur det ska bli till slut. Åtminstone låter det 
stundtals så i mediedebatten när ungdomars kultur och kunskaper värderas. Inom 
modersmålsundervisningen har emellertid kultur, till exempel i form av fiktionstexter, en given 
funktion för att elever ska nå läroplanens mål om duktiga kommunikatörer som är självständiga och 
som hittar en trygg identitet i ett allmänmänskligt sammanhang. Det är också ett av skolans 
huvuduppdrag att förmedla beständiga kunskaper och gemensamma referensramar. Samtidigt skapar 
medieutvecklingen förändrade sätt att kommunicera och agera i olika sammanhang, och därmed 
också förändrade mönster för hur vi lär oss saker. Kommunikation består idag till stor del av bilder, 
och texter kan, som det verkar, vara nästan vad som helst. Ungdomar rör sig i multimodala 
textuniversum, där romaner samsas med spel, poddar, tv-serier och mycket annat på ett sätt som är 
ovanligt i skolan. Att hitta en balans mellan beständigheten och den ständiga förändringen torde vara 
en av läraruppdragets största utmaningar i dagens medieekologi. Frågor som vad det egentligen är 
som är beständigt och vad som förändras får relevans. Varför använder ungdomar just de texter och 
medier de gör och vilken betydelse har det hur de använder dem? Hur ska skolan hantera de 
erfarenheter och kunskaper elever bär med sig? 

Med utgångspunkt i ett multiliteracies-perspektiv och i såväl klassisk litteratur som nyare mediers 
berättande presenterar och diskuterar föredraget ungdomars fritidsanvändning av fiktioner i relation 
till språk- och kunskapsutveckling i och utanför skolan. De resultat som presenteras bygger både på 
forskning kring fritidsanvändning av fiktioner och designbaserade utvecklingsprojekt genomförda 
inom gymnasieskolans svenskundervisning, där elevers erfarenheter i relation till både det 
beständiga och det föränderliga har varit utgångspunkten. Utifrån resultaten finns anledning att 
reflektera över den kunskap ungdomar bär på, de kompetenskrav som medieutvecklingen ställer och 
vilken roll modersmålsämnet ska spela på (ut)bildningsarenan.  
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3A-1 - Kritisk literacy på fagenes presmisser 

Tove Stjern Frønes1 
Jenny Folkeryd2 
1 Universitetet i Oslo 
2 Uppsala Universitet 

 Kritisk literacy innebærer å innta en selvstendig og undersøkende holdning til ytringer om verden, 
og å forstå, identifisere og beskrive hvilke premisser som ligger bak ytringene (etter Luke, 2014; 
Veum & Skovholt, 2020).  Kritisk tenking er i dag aktualisert i de nordiske landene – ikke bare 
gjennom verdenssituasjonen og den gjennomgripende digitaliseringen av samfunnene – og vi kan slå 
fast at det har vært mange drivkrefter for at kritisk tenking og literacy har blitt satt på dagsorden i de 
nordiske skolesystemene i de senere år. Kritisk literacy griper inn i alle skolens fag, og kan ikke 
reduseres til generiske kompetanser i kildekritikk, men må integreres i alle fagene på fagenes 
premisser. I dette symposiet samles seks innlegg som på ulike måter utforsker former for kritisk 
stillingstaken når elever leser og skriver og hvordan kritisk literacy kan utvikles og vurderes.  

3A-2 - Kritisk tilnærming til tekster i sosiale medier - en studie av reklameinnlegg på 
Instagram og unges vurdering av dem 

Linda Undrum1 
1 Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Sørøst-Norge 

 I dette innlegget presenteres en studie med forskningsspørsmålene Hvordan anvender influensere 
verbale og visuelle ressurser i Instagram-tekster som rommer både personlige og kommersielle 
diskurser? og Hvilke utfordringer oppstår i ungdommers møte med tekstene? Det første spørsmålet 
besvares gjennom en analyse av tre Instagram-tekster fra norske influensere. Analysen viser hvordan 
det i disse tekstene har oppstått en diskurs som er en sammenblanding av personlige og 
kommersielle diskurser. Andre del av studien, en undersøkelse av 49 ungdommers vurdering av 
tekstene, indikerer at diskursen er blitt så normalisert at den oppfattes som naturlig og 
uproblematisk. Sammenblandingen gjør det utfordrende for ungdommene å avdekke hva som er 
hensikten med tekstene og hvem sine interesser tekstene tjener.     

Det kan være vanskelig å forholde seg kritisk til tekster som oppfattes som naturlige (Janks, 2010). 
Kritisk literacy er derfor viktig i møte med hverdagens tekster. Selv om ungdom bruker mye tid på 
digitale medier (Medietilsynet.no, 2020), tyder flere studier på at ungdom i Norge har lite erfaring 
med å vurdere tekster i digitale medier kritisk og analytisk (Frønes, 2017; Blikstad-Balas & Foldvik, 
2017; Undrum & Veum, 2018; Ntb, 2020). Tidligere forskning viser at det også kan være 
utfordrende for unge å skille mellom markedsføring og informasjon i tekster (Blikstad-Balas & 
Foldvik, 2017; Roe, 2018; Nåvik, 2019). Med utviklingen av nye digitale medier dannes det stadig 
nye måter å drive markedsføring på. Influensermarkedsføring i sosiale medier har vist seg å være en 
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effektiv form for reklame, og har blitt en stor industri (Winberg & Lundin, 2020).  
 
Denne studien illustrerer viktigheten av å knytte tekstpraksiser som forbindes med elevenes fritid, til 
arbeidet med kritisk tekstkompetanse i norskfaget. Studien nærmer seg feltet fra et multimodalt og 
kritisk literacy-perspektiv (Djonov & Zhao, 2014; Janks, 2010; Mills, 2015), med utgangspunkt i 
den norske læreplanens kjerneelement «Kritisk tilnærming til tekst» (Utdanningsdirektoratet, 2017).  
 
 
 

3A-3 - «Og hvordan kan vi vite det, da?» - Elevers strategier for å besvare tekstoppgaver i 
samfunnsfag som krever en kritisk tilnærming 

Cecilie Weyergang1 
1 Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo 
 
 Studien undersøker hvilke strategier elever på 8. trinn bruker når de får oppgaver til 
samfunnsfagstekster som krever at de leser kritisk. Kritisk literacy handler om å gi teksten motstand 
og erkjenne at den er en selektiv representasjon av verden (Janks, 2010, 2019). Definisjoner av 
kritisk tenkning er overførbare til kritisk lesing og knytter seg til å bruke rasjonaliteten på en 
undersøkende måte for å forstå hvilke premisser som ligger bak ulike tekster og ytringer (Ryen mfl, 
2019). Flere studier viser at norske elever presterer svakt på oppgaver som krever en kritisk 
tilnærming til teksten (Frønes og Narvhus, 2011; Blikstad-Balas og Foldvik, 2017; Roe mfl. 2018; 
Weyergang og Frønes, 2020). For å utvikle elevenes ferdigheter, trenger vi mer kunnskap om deres 
fremgangsmåter og strategier for å løse slike oppgaver.  En sentral komponent i kritisk lesing er å 
vurdere tekstlige bevis (McGrew mfl, 2018), for eksempel å identifisere hva slags type forskning 
påstander i tekster bygger på. I læreplanens overordnede del står det at elever skal vurdere ulike 
kilder til kunnskap og tenke kritisk om hvordan kunnskap utvikles (Utdanningsdirektoratet, 2018). 
 Like viktig som å kjenne til etablerte sannheter, er det å vite hvordan noen kom frem til 
erkjennelsene. Studien tar utgangspunkt i oppgaver fra nasjonale prøver i lesing, knyttet til 
samfunnsfagstekster. Vi undersøker med populasjonsdata hvordan elevers skriftlige svar kan gi 
informasjon om hvilke typer strategier de bruker for å besvare oppgavene. For å utdype funnene, 
gjennomfører vi intervjuer og eye-tracking med 10 elever, der vi bruker de samme to oppgavene. 
Kunnskap om ulike leseres øyebevegelser kan gi innsikt i lesernes strategier og forståelse av hva 
som gjør tekster utfordrende (Jarodzka mfl., 2017).  Studien vil kunne gi bidrag til praksisfeltet ved å 
forklare hvorfor elever forstår tekster som de gjør. I tillegg kombinerer studien ulike metoder og har 
slik implikasjoner for videre forskning på feltet.  
 
 
 

3A-4 - Critical literacy i ämnet svenska - vad säger de nationella läsproven? 

Saga Bendegard1 
Yvonne Hallesson1 
1 Institutionen för nordiska språk, Uppsala Universitet 
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 Enligt svenska läroplaner ska elever under skoltiden utveckla förmåga att kritiskt granska 
information, fakta och förhållanden (Skolverket 2011, 2019). I kurs- respektive ämnesplanerna för 
svenskämnet relateras detta framför allt till källkritik och kritisk textgranskning (ibid.). 
Styrdokumenten är emellertid inte särskilt explicita kring varken vad den kritiska förmågan innebär, 
eller skillnaden mellan olika stadier (ibid.). Föreliggande studie utgår från tanken att de nationella 
proven kan indikera vad ”kritisk förmåga” i svenskämnet kan innefatta och skillnader mellan olika 
stadier. Syftet är att undersöka hur critical literacy prövas i de nationella läsproven i svenska för 
olika åldrar. Frågeställningarna rör vilka aspekter av critical literacy som prövas i årskurs 6, 9 och 
gymnasiets kurs 1, i vilken utsträckning provuppgifterna efterfrågar generisk respektive 
svenskämnesanknuten critical literacy samt huruvida progression kan urskiljas mellan åldrarna. 
 
 Tolkningsramen utgörs av teorier om critical literacy, CL, omfattande ett spann från 1) 
textförståelse och 2) ideologier och diskurser till 3) maktrelationer (Luke 2000). Materialet 
inkluderar 156 uppgifter från det senast genomförda provet för respektive årskurs/kurs samt det 
senast frisläppta provet. Frågestam, stimulanstext(er) och bedömningsanvisning analyseras genom 
närläsning och tematisk analys (Braun & Clarke 2006). 
 
Resultaten visar att den CL som framträder i läsproven huvudsakligen gäller textförståelse (jfr Luke 
2000) och främst skönlitterära uppgifter. Generisk CL prövas i både skönlitterära och 
sakprosauppgifter, medan svenskämnesanknuten CL främst rör skönlitteratur. Progression märks 
bl.a. genom att fler uppgifter efterfrågar CL i högre årskurser och genom ökade krav på att kritiskt 
kunna granska och värdera texters innehållsstruktur, göra inferenser samt ställa textperspektiv mot 
varandra. I svenskämnesanknutna uppgifter märks progression bl.a. genom ökande krav på att förstå 
stilistiska drags funktion i texter, effekten av berättartekniska grepp och tolkning av alltmer 
avancerad symbolik. Vidare innehåller gymnasieproven uppgifter som innebär en ifrågasättande 
läsning mot texten (Janks, 2009). 
 
I föredraget diskuteras resultaten samt konsekvenserna av den CL som framträder.  
 
 
 

3A-5 - Ämnesrelevant kritisk litteracitet i Samhällskunskap 

Åsa af Geijerstam1 
Jenny Folkeryd1, Pia Visén2, Yvonne Hallesson1 
1 Institutionen för nordiska språk, Uppsala Universitet 
2 Institutionen för språkdidaktik, Stockholms Universitet 
 
 Denna presentation är en del av projektet Läsmetoder under lupp. Konstruktion av läsförståelse i 
ämnesspecifika läspraktiker1. Projektets övergripande syfte är att bidra med forskning som vidgar 
sättet att synliggöra, förstå och diskutera hur olika sätt att arbeta med läsande i olika ämnen skapar 
förutsättningar för elevers ämnesspecifika läsförståelse och läsutveckling. I fokus för projektet står 
undervisning i samhällskunskapsämnet i årskurs 5 och 8. 
 
I presentationen diskuteras resultaten från en delstudie där potentialer i undervisningen för att elever 
ska utveckla ämnesrelevant kritisk litteracitet undersöks. Forskningsfrågan till grund för studien är 
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vilka andra ordningens tankeredskap får eleverna möta och arbeta med i olika textaktiviteter i 
samhällskunskap? Empiriskt material hämtas från sex klasser (tre klasser i åk 5 och tre i åk 8) och 
innefattar ljud- och videoinspelningar från lektionerna, fältanteckningar samt texter. 
 
Teoretiskt placeras undersökningen inom fältet disciplinary literacy (Shanahan & Shanahan, 2012), 
där skillnader mellan ämnens syften och hur man kommunicerar inom ämnen fokuseras. Tidigare 
studier har visat att förväntningar på elevers läsande i samhällskunskap är implicit uttryckta (Lind, 
2019) och att elevernas förståelse av begrepp är avgörande för framgång i ämnet (t.ex. Ekendahl 
m.fl. 2015). 
 
För att komma bortom första ordningens begrepp (ämnets innehållskunskaper) analyserar vi hur 
elever möter och får arbeta med andra ordningens begrepp, s.k.  tankeredskap, enligt Sandahl 
(2015): kausalitet, bevis och slutsatser, abstraktion, jämförelse och kontrast, perspektivtagande och 
den utvärderande dimensionen. Dessa tankeredskap är centrala för kritisk litteracitet i ämnet 
samhällskunskap, och känns igen från historiedidaktisk forskning (Lee, 2006, Seixas & Morton, 
2012) 
 
Preliminära resultat visar att aktiviteter i klassrummet skapar möjligheter för studenter att möta alla 
dessa typer av tankeredskap. Några av aktiviteterna kan dock betraktas som inledande steg mot mer 
utarbetade tankeredskap. Vi presenterar kontinuer mot mer utvecklad disciplinär kritisk litteracitet 
genom exempel från klassrumsaktiviteter och mot bakgrund av olika sätt att arbeta med text.  
 
 
 

3A-6 - Hva betyr kritisk literacy i skolens litteraturarbeid? 

Atle Skaftun1 
Margrethe Sønneland1 
1 Lesesenteret, Universitetet i Stavanger 
 
 I dette innlegget vil vi diskutere litteraturundervisning som mulighetsrom for kritisk literacy med 
utgangspunkt i noen prinsipper i Paolo Freires tenking, som i høy grad harmonerer med utviklingen 
av norske læreplaner på 2000-tallet. Vi begynner med å etablere sammenhengen mellom Freire og 
Fagfornyelsen fra 2020, med begrepet literacy som viktig bindeledd, før vi forfølger Freire og 
Macedos (1987) forståelse av literacy som det å lese verden. Literacy forstått på denne måten, 
innebærer en lese- og skriveopplæring som har forholdet mellom den lærende og verden som 
omdreiningspunkt. Dette forholdet tolker vi som et sentralt grensesnitt mellom den lærende som 
engasjert i verden og verden presentert som problem, før vi vender oppmerksomheten mot et case fra 
problemorientert litteraturundervisning i ungdomsskolen. Vi runder av med å minne om at kritisk 
literacy er dypt beslektet med humanistiske og norskfaglige tanketradisjoner, og at en produktiv vei 
til fornyelse av litteraturfaglig praksis gjennom begrepet kritisk literacy, kan være å skape rom for 
førstehåndserfaring med faglige problemer.  
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3A-7 - Hva skjer når læreboka strømmes? Krav til elevers kritiske lesekompetanse i online 
læringsplattformer 

Jesper Bremholm1 
Maria Rasmusson2, Tove Stjern Frønes3 
1 Nationalt Videncenter for Læsning, Danmark  
2 Institutionen för nordiska språk, Uppsala Universitet 
3 Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo 
 
 I skandinaviske skoler har de fysiske, papirbaserte læremidlene lenge blitt utfordret av 
skjermbaserte løsninger. Lærebokens funksjon har vært å samle den kunnskapen som betraktes som 
sentral og allmenn, gi elevene en felles referanseramme og være inngangen til et større 
kunnskapsunivers for de ulike fagene (Selander, 2008). Når læremidlene i de skandinaviske landene 
digitaliseres, påvirker dette både det faglige innholdet og måten lærestoffet framstilles på, hvordan 
læringsforløp organiseres og hvilke kognitive krav som stilles til elevene (Gilje, 2017; Carlsen, 
2017; Utterberg et al., 2019). På samme måte fører enhver digitalisering av tekst til endrede vilkår 
for elevenes lesing, og nettekster med dynamisk tekststruktur og navigasjon stiller nye krav til 
elevenes lesestrategier og -forståelse (Delgado et al., 2018; Frønes, 2017; Singer & Alexander 2016; 
2017). Å lese kritisk er en naturlig del av de nye kravene som stilles til elevene, og kritisk omgang 
med tekst krever blant annet at elevene aktivt må ta stilling til tekster og utfordre tekstenes innhold 
og representasjon av virkeligheten (Veum & Skovholt, 2020; Janks, 2010, 2019). 
 
I dette innlegget presenterer vi forslag til et rammeverk for analyser av online læringsplattformers 
lesbarhet, basert på en forskningsgjennomgang av språklige, tekstlige og kognitive krav til elevers 
lesing og leseopplæring online. Rammeverket er en videreføring av diskurssemantisk rammeverk for 
analyse av tekster (Bremholm, 2014) som gir mulighet for å analysere tekster og læringsforløp både 
på ordnivå, setningsnivå og diskursnivå. Modellen ble opprinnelig utviklet for å analysere fikserte 
testressursers lesbarhet, altså tradisjonelle fysiske lærebøker. For å fange de dynamiske sidene ved 
online læringsforløp utvider vi her dette rammeverket med tekstkompleksitet (Graesser et al., 2011; 
Mesmer et al., 2012; McNamara et al., 2014; Tortorelli, 2019) og krav til navigasjon og særskilte 
tekstbaserte lesbarhetsfaktorer i nettekster (Rasmusson, 2014; Frønes, 2017). Rammeverket 
anvendes på et eksemplarisk analysemateriale i form av tre naturfaglige læringsforløp på 
mellomtrinnet, hentet fra noen av de mest brukte digitale læringsplattformene i hvert av de tre 
skandinaviske landene.  
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När: 2021-11-25, 10:30 - 12:30, Var: Lokal: 11:129 

3B-1 - Teoretiske og empiriske fund i storskalaprojektet KiDM om undersøgende 
litteraturundervisning 

Thomas Illum Hansen1 
Nikolaj Elf2, Tina Høegh2, Tom Steffensen3 
1 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 
2 Syddansk Universitet 
3 Københavns Professionshøjskole 

 Anden del af dobbelt-symposiet: Aktuelle forskningsperspektiver på litteraturundervisning – 
undersøgelse, fordybelse og engagement  

Indledning 

Undersøgende undervisning eller inquiry-based teaching and learning har i en årrække stået stærkt 
som didaktisk ideal i matematik- og naturfagsundervisningen. Spørgsmålet er imidlertid, om og 
hvordan de pædagogiske tanker i undersøgende undervisning kan transformeres til undervisning i 
æstetiske tekster, og hvad det betyder for elevernes udvikling af litterær kompetence. Set fra et 
fagdidaktisk perspektiv har undervisningens indhold nemlig afgørende betydning for, hvorfor og 
hvordan man undersøger fagets genstande. I storskalaprojektet Bedre kvalitet i dansk og matematik 
har vi med det afsæt udviklet teori, didaktiske metoder og materialer, der er afprøvet og testet i et 
RCT-studie i 117 klasser med i alt 2306 elever i indsatsgruppen og 2177 elever i kontrolgruppen. 
Projektet blev gennemført i perioden 2016 – 2018 i tre faser: forundersøgelse (Elf & Hansen, 2017), 
udvikling og pilotafprøvning (Hansen, Elf, Gissel og Steffensen, 2019), kontrollerede forsøg og 
opfølgende eksperimenter med lærersamarbejde (Hansen, Misfeldt, Gissel og Lindhardt, 2020). 
Aktuelt arbejder vi med dataanalyse og formidling i flere spor (Gissel og Steffensen, 2021), og det er 
med det afsæt, at vi indbyder til et symposium om projektet med særlig fokus på 
modersmålsfaget/L1. Formålet med symposiet er at give indblik i de forskellige teoretiske og 
analytisk spor, forskergruppen arbejder i, og fremlægge nedslag i projektets fund og perspektiver 
som oplæg til diskussion med oplægsholderne i symposium 1. Efter hvert oplæg stiller en opponent 
1-2 spørgsmål til oplægsholderen. Desuden afsluttes symposiet med en samlet diskussion mellem 
oplægsholdere, opponenter og salen.

Referencer 

Elf, N. og Hansen, T.I. (2017). Hvad vi ved om undersøgelsesorienteret undervisning i dansk. 
Lokaliseret på: www.kidm.dk. 

Gissel, S.T. og Hansen, T.I. (2021). Tilbage til teksten. København: Hans Reitzels Forlag. 

Gissel, S.T. og Steffensen, T. (2021). Undersøg litteraturen! Engagerende undervisning i æstetiske 
tekster. København: Akademisk Forlag. 

Hansen, T. I. & Gissel, S.T. (2021). Tilbage til teksten, København: Hans Reitzels Forlag. 
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Hansen, T.I., Elf, N., Gissel, S.T. og Steffensen, T. (2019). ”Designing and testing a new concept for 
inquiry-based literature teaching: Design principles, development and adaptation of a large-scale 
intervention study in Denmark”. I L1-Educational Studies in Language and Literature, 19, 1-32.  
 
Hansen, T.I., Elf, N., Misfeldt, M., Gissel, S.T. og Lindhardt, B. (2020). Kvalitet i dansk og 
matematik. Et lodtrækningsforsøg med fokus undersøgelsesorienteret dansk- og 
matematikundervisning. Slutrapport. Lokaliseret på: https://laeremiddel.dk.  
 
 
 

3B-2 - KiDM-projektets teoretiske grundlag, didaktiske tilgang og empiriske hovedfund  

Thomas Illum Hansen1 
Nikolaj Elf2 
1 UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole 
2 Syddansk Universitet 
 
 Omdrejningspunktet i KiDM-projektet er en undersøgelsesorienteret litteraturdidaktik med en 
æstetisk-analytisk akse, der udgør kernen i den kausale kobling af indsatser, aktiviteter, resultater og 
virkninger. Den er begrundet dels teoretisk med afsæt i en fænomenologisk og pragmatisk tradition 
for at kombinere æstetisk oplevelse og erfaring med analytisk refleksion og fordybelse i 
fortolkningen af æstetik og litteratur (Ingarden, 1931; Dewey, 1934; Rosenblatt, 1938; Poulet, 1968; 
Langer, 1995, Hansen, 2001 og 2008), og dels empirisk i et større review, der kortlægger en bred 
vifte af forsøg fra litteraturdidaktiske interventioner til kognitive inferensstudier (Elf og Hansen, 
2017). Oplægget præsenterer, hvordan det teoretiske og empiriske grundlag er blevet fortolket og 
omsat til a) en fagdidaktisk forandringsteori med særligt fokus på en didaktisk model, der stilladserer 
lærere og elevers udvikling af undersøgelsesorienterede tolkningsstrategier og b) et Mixed Methods-
design, der kombinerer et kvantitativt RCT-studie med kvalitative delstudier. På den baggrund 
fremlægges og perspektiveres de overordnede fund af den kvantitative undersøgelse. 
 
Opponent: Marie Dahl Rasmussen 
 
Referencer 
 
Dewey, J. (2005[1934]). Art as Experience. New York: The Berkley Publishing Group. 
 
Elf, N. & Hansen, T.I. (2017). Hvad vi ved om undersøgelsesorienteret undervisning i dansk. 
Lokaliseret på: www.kidm.dk. 
 
Ingarden, R. W. (1931). Das literarische Kunstwerk. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. 
 
Hansen, T. I. (2001). Tidens øje – rummets blik. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 
 
Hansen, T. I. (2008). Fænomenologisk Læsning. I G.B. Lütken, J. Fibiger. & N Mølgaard (Red.), 
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Litteraturens Tilgange (s. 99-126). København: Hans Reitzels Forlag. 
 
Langer, J. A. (1995). Envisioning Literature: Literary Understanding and Literature Instruction. 
New York: Teachers College Press. 
 
Poulet, G. (1969). Phenomenology of Reading. New Literary History, 1(1), 53-68. 
 
Rosenblatt, L.M. (1938). Literature as Exploration. New York: Appleton Century.  
 
 
 

3B-3 - Multimodale undersøgelser af litteratur  

Nikolaj Elf1 
1 Syddansk Universitet 
 
 Multimodalitet er efterhånden et veletableret perspektiv på modersmåls-/L1-didaktik. Empirisk 
forskning tyder imidlertid på, at modersmålslærere oplever multimodal undervisning som didaktisk 
udfordrende, ikke mindst hvad angår elevers produktive arbejde i multimodal og/eller æstetisk 
forstand (Elf, Gilje, Olin-Scheller & Slotte, 2018; Tønnessen & Forsgren, 2019). Baseret på KiDM-
projektet undersøges i dette oplæg, hvordan en multimodal tilgang til æstetiske tekster kan støtte en 
undersøgende tilgang til litteratur. Empirisk tages der afsæt i en videofilmet case fra én af de fire 
skoler, der indgik i det kvalitative studie. Med inspiration fra Kress & Bezemers (2016) teoretiske 
pointering af sammenhængen mellem multimodal opmærksomhed, transformativt engagement og 
læring udledes der af casen to grundlæggende perspektiver på multimodal litteraturundervisning, 
nemlig som tekstundersøgelse og som interaktionsundersøgelse. Casen illustrerer en oplagt 
sammenhæng og dynamik mellem tekst, elever og læreres interaktion og engagement, hvor ikke 
mindst gestik og spontane følelsesudbrud bidrager til den meningsskabende undersøgelse af teksten. 
Der argumenteres for en større didaktisk opmærksomhed overfor særligt det interaktionelle 
perspektiv i både forskning og undervisningspraksis i modersmålsfaget/L1. 
 
Opponent: Kristiane Hauer 
 
 
Referencer 
 
Bezemer, J., & Kress, G. (2016). Transformative engagement. In Multimodality, learning and 
communication: A social semiotic frame (pp. 37-61). London: Routledge. 
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L1: Multimodalitet i styredokumenter og klasserumsrumspraksis. In M. Rogne & L. Waage (Eds.), 
Multimodalitet i skole- og fritidstekster (pp. 71-104). Bergen: Fakboglaget / Landslaget for 
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3B-4 - Mundtlige undersøgelser  

Tina Høegh1 
1 Syddansk Universitet 
 
 Oplæsninger og små dramatiseringer er i skolers arbejde med litteratur også en etableret praksis, 
men vi oplevede i KiDM med lærerne, at materialets støtte til især den abduktive erkendeform i 
elevernes undersøgelser gav nye måder for mange både at tænke og forberede undersøgelserne på. 
Med afsæt i en case fra besøgene i klasser, der arbejdede med KiDM i sidste fase, vises, hvorfor 
eleverne husker deres erfaringer med den talte tekst – i denne case en mundtlig undersøgelse, 
eleverne selv pegede tilbage på i senere interview. Teoretisk ligger det pædagogiske argument for 
mundtlige undersøgelser af skriftlig tekst i spændet mellem skriftligt og mundtligt sprog (Høegh 
2017a og 2018). Den kropslige erfaring med produktion og reception af sproglyden af følelser i 
teksten aktiverer erfaringer med kendte følelser og intentioner, så der opstår erfaringer med 
skriftsproget (McNeil & Levy 1993, Rosenthal 2004). Materialet er 25 minutters gruppesamtale 
blandt fire elever i 8. klasse. Metoden for caseanalysen er dels mikroanalyse ’textmaking’ (Høegh 
2017a og b) af elevernes dialog og performanceafprøvninger, dels analyse af den udvikling både 
forskerne ser, og eleverne selv pointerede i situationen (mikroniveau) og over flere måneder via 
interview (mesoniveau) (Lemke 2000; Gissel & Steffensen 2021). 
 
Opponent: Marianne Oksbjerg 
 
Referencer 
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of Multimodality. In D. Duncker & B. Perregaard (Eds.), Creativity and Continuity - Perspectives on 
the Dynamics of Language Conventionalisation (pp. 83-128). Copenhagen: U Press. 
 
Høegh, T. (2017b). Observation and Analysis Through Textmaking. In D. Duncker & B. P. (Eds.), 
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Høegh, T. (2018). Mundtlighed og fagdidaktik. København: Akademisk Forlag. 
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prægnans. Sprogfilosofiske betragtninger. Metafysik I. København: Gyldendal. 
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3B-5 - Elevmotivation i litteraturundervisningen  

Tom Steffensen1 
Thomas Illum Hansen2 
1 Københavns Professionshøjskole 
2 UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole 
 
 Litteraturteorien beskæftiger sig traditionelt set ikke med elevmotivation, men med teoretiske 
forståelser af det litterære værks ontologi og epistemologi. Derimod fylder – ofte implicitte – 
forestillinger om elevengagement en del i litteraturdidaktiske diskussioner – især blandt 
praktiserende dansklærere, som vi så i KiDM-projektet. Det hænger nok sammen med, at lærerne 
oplever, at det generelt er vanskeligt at motivere elever til at læse litteratur i fritiden og skolen. Det 
centrale formål for en undersøgende litteraturdidaktik er derfor at udvikle elevernes litterære 
interesse, for det er den, der skal drive den undersøgende fortolkningsproces. I oplægget præsenterer 
vi de foreløbige resultater af et work-in-progress, hvor vi både teoretisk og empirisk arbejder på at 
skabe viden om betingelser for og mekanismer i udviklingen af litterært engagement hos 
overbygningselever. Det teoretiske arbejde trækker på fænomenologisk og pragmatisk inspireret 
litteraturteori (Dewey 1934, Rosenblatt 1994, Faust, Felski 2008) og nyere empirisk 
motivationsforskning med fokus på unge (Pless et al., 2015). Det foreløbige resultat er en dynamisk 
model, der viser, hvordan både skolen som ramme, klasserummet og de erfaringer og interesser, 
eleverne bringer med sig, får betydning for motivationsudviklingen. Denne model bruger vi som 
overordnet perspektiv på vores tematiske læsning af fokusgruppeinterviews med godt og vel 30 
overbygningselever fra fire klasser. 
 
Opponenter: Margrethe Sønneland og Atle Skaftun 
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3C-1 - Perspektiv på stöttning i skrivsammanhang – forskning och utbildning i Finland och 
Sverige 

Ria Heilä-Ylikallio1 
Siv Björklund1, Camilla Rosvall1, Katarina Rejman2, Ulrika Magnusson2, Erika Sturk3, Annette 
Kronkolm4, Anna Slotte5 
1 Åbo Akademi 
2 Stockholms universitet 
3 Umeå universitet 
4 Sydkustens landskapsförbund 
5 Helsingfors universitet 

 Perspektiv på stöttning i skrivsammanhang – forskning och utbildning i Finland och Sverige 

Syftet med symposiet är att ge utrymme för att problematisera och via kollegial diskussion reflektera 
över stöttning i skrivsammanhang både som begrepp och praxis inom utbildningskontext. Intresset 
för att undersöka begreppet stöttning i skrivande är en del av pågående forskning inom 
forskningsprojektet Skrivstöttning (2019–) i olika språkmiljöer vars målsättning är att utveckla 
skrivpedagogiken i språkligt varierande kontexter i Finland och Sverige. Projektet intresserar sig 
särskilt för utveckling av skrivpedagogik för elever med svenska som förstaspråk och svenska som 
andraspråk i finländska och svenska skolor där svenska utgör undervisningsspråket helt eller delvis. 

Ursprungligen har begreppet ”stöttning”, en. scaffolding, använts i metaforisk bemärkelse (Bruner 
m.fl., 1976; Smargorinsky, 2018, Stone, 1998, Vygotsky, 1978) och under en lång tid har begreppets 
innebörd intresserat ett flertal forskare. En del forskare hävdar att begreppet ”stöttning” blivit så 
brett i dess betydelse att oklarheter uppstått. Oklarheter uppstår ofta därför att begreppet används 
olika i studier och skrivpraxis. Stöttning i skrivande är enligt oss viktigt eftersom skrivprocessen 
både är ett individuellt, kognitivt agerande (jfr Hayes & Flower, 1980) men samtidigt också ett 
socialt agerande (t.ex. Bazerman, 2016). Detta samspel är även en utgångspunkt för presentationerna 
och diskussionerna i symposiet.

Symposiet erbjuder ett brett perspektiv på stöttning i skrivsammanhang. Vi utgår från en teoretisk 
genomgång av fenomenet stöttning. Därefter presenteras aktuella studier som rör a) lärarperspektiv 
på skrivundervisning (lärares diskursiva konstruktioner av skrivundervisning), b) lärarstuderandes 
synliggörande av stöttning via slutförda examensarbeten samt c) reflektioner kring 
skrivaridentitet(er) hos verksamma lärare inom ramen för fortbildning (jfr Cremin & Baker 2010).  



 

31 

Struktur på symposiet 

Siv Björklund1 
Camilla Rosvall1 
1 Ria Heilä-Ylikallio 
 
 Symposiet struktureras enligt följande  
 
[Författare] (15 min.) 
 
Inledning till temat: Varför intresset för skrivstöttning?  
 
[Författare] (20 min.) 
 
Stöttning i teori och tidigare forskning 
 
[Författare] (15 min.) 
 
Stöttning i lärarstuderandes examensarbeten 
 
[Författare] (15 min.) 
 
Skrivstöttning som ett demokratiuppdrag 
 
[Författare] (15 min.) 
 
Skrivaridentiteter hos lärare inom ramen för fortbildning 
 
[Författare] (15 min.) 
 
Skrivstöttning inom ramen för ett praxisprojekt 
 
[Författare] (25 min.) 
 
Gemensam diskussion  
 
 
 

Referenser 

Siv Björklund1 
Camilla Rosvall1, Katarina Rejman1, Ulrika Magnusson1, Erika Sturk1, Annette Kronholm1, Anna 
Slotte1 
1 Siv Björklund 
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4A-1 - Perspektiv på funktionellt skrivande i tidiga skolår 

Åsa af Geijerstam1 
1 Uppsala universitet 

 I detta symposium diskuteras funktionellt skrivande i tidiga skolår.  Funktionellt skrivande 
kännetecknas av att skrivande betraktas som verktyg för lärande och kommunikation, och detta 
 redan i tidiga skolår. Att elever redan i tidiga år får skriva för olika syften, och tillsammans med 
detta lära sig alfabetisk kod har visat sig vara viktigt för skrivutvecklingen (t ex Hall 2013), och en 
tidig start för skrivundervisning är viktig för elevers lärande (t ex Parr & Jesson 2016). I Norge har 
Håland (2017) visat att elever i den tidiga skrivundervisningen sällan får skrivuppgifter som 
fokuserar funktionella aspekter. Samtidigt har sådana perspektiv fått större plats  i såväl forskning 
som skrivundervisning i senare delar av grundskolan (se t ex Matre et al 2021). På svensk mark visar 
af Geijerstam & Folkeryd (2020) att lärare är mer vana att tala om formella än funktionella aspekter 
av elevers texter. Vi ser också mer fokus på elevers läsande än skrivande i såväl forskning som 
fortbildning. 

De fyra presentationerna är kopplade till två samverkande projekt med liknande forskningsdesign, 
Funksjonell skriving i de første skoleårene (FUS) vid NTNU i Trondheim och Funktionellt 
skrivande i tidiga skolår. Undervisning, bedömning och professionell utveckling (FEAST) vid 
Uppsala universitet. Båda projekten samverkar med lärare och elever i tidiga skolår (åk 1-3) genom 
bland annat fortbildningsinsatser och undervisningsuppdrag som genomförs tillsammans med elever. 
Resultaten, som det framkommer bland annat i elevers texter, i de klasser som får ta del av insatsen 
jämförs med resultaten hos ett antal elever som inte deltar i insatsen (kontrollklasser). I detta 
symposium presenteras två delstudier från respektive projekt. 

Jesper Bremholm, Köpenhamns professionshögskola, medverkar som diskutand för att kommentera 
de fyra presentationerna.   

4A-2 - Funksjonelle og interpersonelle perspektiv i elevtekstar frå første trinn 

Daroon Yassin Falk1 
Randi Solheim2, Synnøve Matre2, Anne Kathrine Hundal3, Mari Nygård2, Astrid Morken2 
1 Örebro universitet 
2 NTNU 
3 Nord universitet 

 Dette innlegget presenterer og diskuterer pågåande forsking på elevtekstar frå prosjektet Funksjonell 
skriving i dei første skuleåra (FUS). Prosjektet bygger på ein toårig intervensjon, der 28 skular frå 4 
kommunar i Noreg deltar (Skar, Jølle & Aasen 2020). Intervensjonen er forankra i eit funksjonelt 
syn på skriving, og i dette innlegget søkjer vi innsyn i korleis elevar på første årstrinn realiserer 
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funksjonelle perspektiv i tekstane sine, gjennom interaksjon med tenkte mottakarar. 
 
Empirien vi tar utgangspunkt i, er 300 elevtekstar som svarar på to ulike skriveoppoppgåver, og som 
oppmodar til forteljing og beskriving. Tekstane er innhenta ved slutten av første årstrinn, i 
testsituasjonar som var like på alle prosjektskulane. Dei er vurderte av eit skolert vurderarpanel, med 
bruk av skalaer og vurderingsområde utvikla i prosjektet. Utvalet er vidare inndelt i tre nivå etter 
totalskåre. Spørsmålet som dannar utgangspunkt for våre analysar, er korleis elevane si 
mottakarorientering kjem til uttrykk i tekstar som representerer ulike kvalitetsnivå.   
 
Teoretisk er studien forankra i eit sosialsemiotisk perspektiv på meiningsskaping og bygger på 
systemisk-funksjonell språkteori (Halliday, 1978). I analysen legg vi særskilt vekt på den 
interpersonelle metafunksjonen, ved å fokusere på ressursar som skaper og synleggjer relasjonar 
mellom skrivar og lesar. Slik søkjer vi innsikt i korleis funksjonelle aspekt ved skrivinga er realisert i 
ulike tekstar.  
 
Førebelse analysar – og andre kvalitative studiar frå prosjektet (t.d. Solheim & Falk, 2021) − viser at 
elevane tar i bruk varierte ressursar for å relatere til kontekst og mottakar og skape interpersonell 
meining, t.d. gjennom samspel mellom verbale og ikkje-verbale ressursar. Med utgangspunkt i 
analysar av det presenterte tekstutvalet vil vi gi eit oversiktsbilde av tendensar og strategiar, illustrert 
gjennom utvalde tekstar. I kjølvatnet av resultata vil vi diskutere didaktiske spørsmål, m.a. om 
verbalspråkleg fokus i skriveopplæringa versus eit meir holistisk orientert sosialsemiotisk 
perspektiv, og meir generelt korleis ein kan støtte elevane til å skrive funksjonelle tekstar på eigne 
og mottakarane sine premissar. 
 
Referansar 
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4A-3 - Læreres stillasbygging når elever på 2. trinn skriver fortellinger 
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1 Skrivesenteret/ NTNU 
2 Nord universitetet 
 
 Å ha tilstrekkelig tid til å støtte elevene under skriving, er noe av det lærere som deltar i 
intervensjonsstudien Funksjonell skriving de første skoleårene (Skar, Aasen, & Jølle, 2020) 
rapporterer er det mest utfordrende i skriveopplæringa. I en delstudie i FUS-prosjektet har vi fulgt 
noen av intervensjonslærerne tett med fokus på hvordan lærerne støtter og veileder elever på 1. og 2. 
trinn mens de skriver. I dette foredraget presenterer vi analyser og resultat fra to klasserom. Vi stiller 
følgende forskningsspørsmål: Hva kjennetegner den støtten lærerne gir elevene mens de skriver? 
Datamaterialet består av videoopptak gjennomført ved hjelp av GoPro-kamera der vi følger to ulike 
lærere mens de veileder elevene i arbeidet med å skrive fortellende tekster på 2. trinn. 
 
Sosiokulturell læringsteori (Vygotsky, 1978) og stillasbygging/scaffolding (Wood, Bruner & Ross, 
1976) danner det teoretiske rammeverket studien tar utgangspunkt i. Stillasbygging kan foregå ved 
hjelp av ulike virkemidler i klasserommet og i varierende grad bidra til engasjement for skriving og 
et godt skrivemiljø. I Van de Pol, Volman og Beishuizens (2010) metastudie om stillasbygging 
skilles det mellom lærernes intensjoner med veiledninga som blir gitt og hvilke virkemidler som tas i 
bruk i klasserommet. Et virkemiddel lærerne i vår studie i stor grad benytter i sin veiledning, er 
positiv tilbakemelding og respons. En sentral intensjon med veiledninga ser ut til å være å 
opprettholde fokus og arbeidsro og å gi elevene mestringstro. I mindre grad observerer vi at lærerne 
modellerer skrivestrategier for elevene, for eksempel gjennom å bevisst fokusere på hvem som er 
mottaker av teksten som skrives. Med utgangspunkt i det empiriske materialet vil vi argumentere for 
at det ligger et didaktisk potensiale i det å modellere for elevene hvordan de skal gå fram for å 
komme videre i skrivinga. 
 
Referanser:  
 
Skar, G. B., Aasen, A. J., & Jølle, L. (2020). Functional Writing in the Primary Years: Protocol for a 
Mixed-Methods Writing Intervention Study. Nordic Journal of Literacy Research, 6(1), 201. 
 
Van de Pol, J., Volman, M. & Beishuizen, J. (2010). Scaffolding in teacher –student interaction: A 
decade of research. Educational Psychology Review, 22 (3), 271-296. 
 
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society. The development of higher psychological processes. 
Cambridge: Harvard University Press. 
 
Wood, D., Bruner, J.S. & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. Journal of Child 
Psychiatry and psychology, 17, 89-100.  
 
 
 

4A-4 - Scaffolding plurilingual students’ learning through roleplay 
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 The aim of the study is to create knowledge on how a functional writing approach through a 
roleplay creates learning opportunities for plurilingual students during Swedish writing instruction. 
The research question addressed is: What type of issues and critical events can be identified in 
learning and teaching for Swedish and mother tongue teachers during an intervention of functional 
writing on plurilingual students? 
 
Data for this study includes eight Swedish and one Arabic lesson. The 1st grade teachers participated 
in a functional writing professional development intervention program which included a café or 
restaurant themed roleplay where the focus was setting writing in a real-life context.  
 
The preliminary results emerging from the data analysis are that roleplay allows for teachers to 
support plurilinguals’ learning in a seamless and effective manner. Students are motivated to take 
writing and speaking risks in order to be a part of the social roleplay and are thus more active and 
successful in writing tasks. Teachers provide support without stigmatizing specific students by 
weaving support into the roleplay situation (ie. training a new employee, or asking a question to a 
waiter). Semiotic resources such as body language, gestures, and student created props (menus, 
signs, ads) are utilized by both teachers and students. Opportunities for translanguaging (Garcia & Li 
Wei, 2014) in speaking and writing are created. 
 
The preliminary conclusion is thus that the use of roleplay with a specific functional writing focus is 
advantageous to plurilingual students’ meaning-making, social interaction and writing development. 
Implications could be that this manner of teaching writing to plurilingual students can provide 
opportunities for scaffolding (Koole, 2014), translangauging, and the use of semiotic resources while 
also increasing student motivation. 
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4A-5 - Lågstadielärares beskrivning av sin skrivundervisning 

Maria Rasmusson1 
Oscar Björk1, Caroline Liberg1 
1 Uppsala universitet 
 
 Inom såväl forskning som undervisning har frågan om tidig läs- och skrivundervisning varit starkt 
polariserad (Liberg, 2012). Formaliserad undervisning har ställts mot funktionaliserad undervisning. 
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Bland andra har Langer (2002) och Ivanič (2004) emellertid pekat på att båda dessa 
undervisningssätt behöver samspela för att vara framgångsrik. Mot denna forskningsbakgrund och 
inom ramen för ett socio-kulturellt såväl som ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv är syftet med 
innevarande studie att som förberedelse inför en kommande fullskalig undersökning utforska dels på 
vilka sätt man kan kategorisera lågstadielärares sätt att beskriva sin skrivundervisning, dels hur dessa 
olika undervisningssätt relaterar till varandra och till lärares bakgrund. 
 
Materialet utgörs av 43 lärares svar på en enkät som utarbetats inom det norska FUS-projektet (se 
t.ex. Graham et al., 2021) och översatts till svenska. Den består av skalor som rör exv. undervisning, 
textval, återkoppling och kartläggning. Analysen består av en stegvis explorativ approach som lett 
till att enkla index har konstruerats. Korrelationer mellan dessa index samt mellan dem och lärarnas 
bakgrund har sedan beräknats. 
 
I denna studie utgår vi från den enkätskala som rör lärarnas undervisningsval och i vilken tre tydliga 
index fallit ut: 
 
        

• High literacy: grupp av enkätfrågor som indikerar att lärarna har både en formaliserad och 
en funktionaliserad undervisning. 

• Guided writing: grupp av enkätfrågor som indikerar att undervisningen är lärarstyrd. 
• Formalized writing: grupp av enkätfrågor som indikerar att lärarna har en formaliserad 

undervisning. 
Resultaten visar att indexet High literacy korrelerar på ett starkt positivt sätt med flera av de index 
som rör feedback, textval samt kartläggning av skrivutveckling. Däremot återfinns bara ett svagt 
samband mellan lärarnas bakgrund och High literacy. De andra två indexen för undervisningsval har 
låga samband med indexen för feedback och kartläggning. Indexet Formalized writing har inget 
samband med de tre indexen för textval medan Guided writing har svaga samband med textval. 
Dessa resultat diskuteras vid presentationen i ljuset av ovan indikerade forskningsområde samt 
vilken relevans de har för en fullskalig enkätundersökning. 
 
Referenser 
 
Graham, S., Skar, G.B., & Falk, D.Y. (2021). Teaching writing in the primary grades in Norway: a 
national survey. Reading and Writing, 34(2), 529-563. 
 
Ivanič, R. (2004). Discourses of Writing and Learning to Write. Language and Education, 18(3), 
220-245. 
 
Langer, J.A. (2002). Effective Literacy Instruction: Building Successful Reading and Writing 
Programs. National Council of Teachers of English. 
 
Liberg, C. (2012). Didaktiskt perspektiv på tidig läs- och skrivinlärning. I S. Ongstad (red.) Nordisk 
morsmålsdidaktikk, Oslo: Novus Forlag. 142-161.  
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4B-1 - Fordybelse og engagement i grundskolens litteraturundervisning 

Marie Dahl Rasmussen1 
Kristiane Hauer2, Marianne Oksbjerg3, Margrethe Sønneland4, Atle Skaftun4 
1 Københavns Professionshøjskole 
2 Aarhus Universitet (DPU) 
3 Professionshøjskolen UCN  
4 Universitetet i Stavanger 

 Første del af dobbelt-symposiet: Aktuelle forskningsperspektiver på litteraturundervisning – 
undersøgelse, fordybelse og engagement  

Et centralt formål i modersmålsfagets litteraturundervisning er at lære elever at engagere og fordybe 
sig i skønlitterære tekster og i arbejdet med forståelse og fortolkning. Men fordybelse og 
engagement i læsning og litteratur er udfordret – både uden for skolen af andre underholdende og 
tillokkende medieformer og i skolen af de måder, som litteraturundervisningen rammesættes på. 

I dette symposium spørger vi fra forskellige vinkler ind til, hvorfor det er sådan. Her sættes særligt 
fokus på læremidlernes rolle, på selve læseakten og de elevsamtaler, der finder sted i 
litteraturundervisningen. 

Symposiets fire oplæg tager alle udgangspunkt i eksplorative studier af litteraturundervisningen på 
mellemtrins- og udskolingsniveau i Danmark og Norge. Projekterne går kvalitativt til værks og 
bidrager med kontekstsensitive analyser af centrale elementer i litteraturundervisningens praksis, 
sådan som den konkret udspiller sig i disse år i nordiske klasserum. Studierne anvender og diskuterer 
aktuel og relevant teori om blandt andet litteraturdidaktik, mundtlighed, curriculumforskning og 
faglig fordybelse og rummer både empiriske fund og bidrag til udvikling af teori om engagement og 
fordybelse i litteraturundervisningen. I forlængelse af dette præsenteres ny viden og nye perspektiver 
på modersmålsfagets potentiale som sted for engagement og fordybelse i litteratur – også i 
fremtiden. 

Symposiet lægger ud med en dansk undersøgelse af [författare] om brugen af læremidler i 
litteraturundervisningen på mellemtrinet, og hvordan disse i praksis understøtter fordybelse og 
engagement i undervisningen. Herefter følger et oplæg af [författare], som ligeledes med afsæt i 
mellemtrinet sætter fokus på elevers forskellige måder at engagere sig på i gruppesamtaler i 
litteraturundervisningen. 

Herfra bevæger vi os op i udskolingen, hvor [författare] i sit oplæg diskuterer, hvad det i det hele 
taget vil sige at fordybe sig i at læse skønlitteratur, samt hvordan elevernes oplevelse af at fordybe 
sig i den litterære tekst fremadrettet kan styrkes i litteraturundervisningen. I det afsluttende oplæg 
viser [författare] og [författare], hvordan det kan være vanskeligt at få øje på og værdsætte fagligt 
engagement i udskolingselevers samtaler om litteratur – både for undervisere og forskere. 

Efter hvert oplæg stiller en opponent – en af de fire oplægsholdere, som har bidraget til den anden 
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del af dobbeltsymposiet – 1-2 spørgsmål til oplægsholderen. Desuden afsluttes symposiet med en 
samlet diskussion mellem oplægsholdere, opponenter og salen.  
 
 
 

4B-2 - Undervisning med litteraturlæremidler på mellemtrinnet 

Marianne Oksbjerg1 
1 Professionshøjskolen UCN 
 
 I dette oplæg præsenteres fund fra mit ph.d.-studie ([författare]), hvor formålet var at frembringe 
viden om, hvordan litteraturundervisning aktuelt legitimeres og praktiseres på skolens mellemtrin. I 
erkendelse af den rolle, som didaktiske læremidler spiller i danskfaget ifølge Bremholm m.fl. (2017), 
var formålet desuden at forstå, hvilken rolle litteraturlæremidler kan have i den undervisning, de 
inddrages i. 
 
I dette oplæg fokuserer jeg på fund fremanalyseret i relation til forskningsspørgsmålene: Hvilken 
faglig diskurs repræsenterer et af lærere udvalgt didaktisk litteraturlæremiddel til skolens 5. og 6. 
klassetrin? Hvilken faglig diskurs fremstår i undervisningen, når lærere underviser med det udvalgte 
didaktiske litteraturlæremiddel? Med baggrund i teori om didaktiske L1-paradigmer (Witte & 
Sâmihaian, 2013), om diskurs (Hetmar, 2019) og om læremidler (Hansen, 2012) har jeg formuleret 
studiet som et casestudie bestående af fire cases. Resultaterne som præsenteres til symposiet, er 
således skabt på baggrund af analyser af læremidlet og af den undervisning, hvori læremidlet indgik. 
Et centralt fund er, at lærerne i vid udstrækning underviser læremiddelstyret. Dette vil sige, at den 
meget begrebsorienterede diskurs for litteraturundervisning, som fremgår af læremiddelanalyserne, 
også udfolder sig i litteraturundervisning, hvor skønlitterære tekster reduceredes til bagtæppe for 
elevernes begrebslæring ([författare]). En af konklusionerne er i forlængelse heraf, at eleverne 
herved har ringe muligheder for engagement og fordybelse i litteraturundervisningens tekster. 
 
Opponent: Tina Høegh 
 
 
 
Referencer: 
 
Bremholm, J., Bundsgaard, J., Fougt, S. S. & Skyggebjerg, A. K. (red.). (2017). Læremidlernes 
danskfag. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 
 
Hansen, J. J. (2012). Dansk som undervisningsfag. Perspektiver på didaktik og design. 
Frederiksberg: Dansklærerforeningen. 
 
Hetmar, V. (2019). Fagpædagogik i et kulturformsperspektiv. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 
 
[författare] 
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Witte, T. & Sâmihaian, F. (2013). Is Europe open to a student-oriented framework for literature? A 
comparative analysis of the formal literature curriculum in six European countries. L1-Educational 
Studies in Language and Literature, 13, s. 1-22.  
 
 
 

4B-3 - Gruppesamtaler i litteraturundervisningen – en invitation til engagement?  

Marie Dahl Rasmussen1 
1 Københavns Professionshøjskole 
 
 En genkommende aktivitet i grundskolens litteraturundervisning er, at eleverne i par eller grupper 
samtaler om bestemte aspekter af en skønlitterær tekst. Aktuel forskning viser, at gruppearbejde er 
en udfordrende læringssituation, men også at der ligger et særligt potentiale for læring i elevers 
samtaler med hinanden (Baines et al, 2008; Danmarks evalueringsinstitut, 2020; Rasmussen 2019). 
Hvis potentialet skal udfoldes i litteraturundervisningens gruppearbejde, må eleverne engagere sig, 
både i de tekster, de arbejder med, og i hinandens synspunkter og perspektiver. I dette oplæg 
præsenteres en undersøgelse, som viser, hvordan litteraturundervisning inviterer til bestemte former 
for engagement i tekster og tekstaktiviteter, og hvordan elever responderer på disse invitationer. 
Undersøgelsen bygger på et feltarbejde i en femteklasse (11-12-årige elever), og den primære empiri 
er optagelser af elevers gruppesamtaler om skønlitteratur. Den teoretiske ramme for studiets analyser 
er Rita Felskis teori om engagementstyper og litteraturlæsning (Felski 2008), som kombineres med 
teori om, hvordan dialogiske rum kan forme sig i samtaler i skolen (Mercer 2000, Wegerif, 2013). 
Centrale fund er at mellemtrins-elevernes engagement i skønlitterære tekster både er videnssøgende, 
forståelses- og fortolkningsorienteret, og at elevernes engagement er i dialog – og nogle gange i 
konflikt – med forventninger om bestemte former for æstetisk læsning i danskfagets 
litteraturundervisningen. 
 
Opponent: Thomas Illum Hansen 
 
Referencer: 
 
Baines, E., Blatchford, P., & Kutnick, P. (2017). Promoting Effective Group Work in the Primary 
Classroom. London: Routledge. 
 
Danmarks Evalueringsinstitut (2020). Gruppearbejde i folkeskolen – Elevers perspektiver på en 
udbredt undervisningspraksis. 
 
Felski, R. (2008). Uses of literature. Malden, MA: Blackwell Publishing. 
 
Mercer, N. (2000). Words and minds : how we use language to think together. London: Routledge. 
 
Rasmussen, M. D. (2019). At se med andres øjne. Et studie af kollektive fortolkningsprocesser i 
grundskolens litteraturundervisning. Aarhus University. 
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Wegerif, R. (2013). Dialogic : education for the Internet age. London: Routledge.  
 
 
 

4B-4 - Læsning og fordybelse – i modersmålsfagets litteraturundervisning 

Kristiane Hauer1 
1 Aarhus Universitet (DPU) 
 
 Hvad vil det sige at fordybe sig i at læse skønlitteratur, og hvordan kan elevernes oplevelse af at 
fordybe sig i den litterære tekst styrkes i litteraturundervisningen? Disse spørgsmål behandles 
nærmere i denne præsentation, der tager udgangspunkt i et aktuelt ph.d.-projekt om læsning og 
fordybelse i de ældre klassers litteraturundervisning (Hauer, 2020). 
 
Undersøgelsens teoretiske baggrund er fænomenologisk og kognitionspsykologisk funderet og sætter 
både fokus på, hvad det vil sige at besidde litterær dybdelæsningskompetence (Birkerts, 1994; Wolf, 
2016) og hvad det vil sige at få en fordybet litterær læseoplevelse (Rosenblatt, 1994,1995; Iser 1976; 
Felski 2008). Med dette afsæt præsenterer oplægget et etnografisk studie af to værklæsningsforløb i 
tre danske 8. klasser, der eksplorativt undersøger elevernes litterære dybdelæsning. Hvor det første 
forløb er et klassisk værklæsningsforløb, er det andet forløb et – til lejligheden udviklet – 
eksperimenterende romanforløb, som sætter eksplicit fokus på læseopmærksomhed og indlevelse i 
den litterære tekst. Analyser af begge forløb viser, at særligt fire faktorer – opmærksomhed, 
tekstvalg, rammesætning af læseakten samt lærerens valg af litteraturpædagogik – har stor betydning 
for elevernes fordybelse og engagement i at læse og arbejde med litteratur i skolen. Studiet peger på, 
at der med fordel kan arbejdes mere eksplicit med at styrke elevernes litterære dybdelæsning i 
modersmålsundervisningen. 
 
Opponent: Nikolaj Elf 
 
Referencer:  
 
Birkerts, S. (2006 [1994). The Gutenberg Elegies: The Fate of Reading in an Electronic Age. 
London: Faber & Faber. 
 
Felski, R. (2008). Uses of Literature. Blackwell Publishing. 
 
Hauer, K. (2020). Læsning og fordybelse: En teoretisk og empirisk undersøgelse af fordybet 
skønlitterær læsning med særligt fokus på unge læseres romanlæsning i faget dansk, Ph.d.-
afhandling, Københavns Universitet. 
 
Iser, W. (1976). Der Akt des Lesens: Theorie ästhetischer Wirkung. München: Wilhelm Fink Verlag. 
 
Rosenblatt, L. M. (1995 [1933]). Literature as Exploration. New York, NY: Modern Language 
Association. 
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Rosenblatt, L. M. (1994 [1978]). The Reader, the Text, the Poem: The Transactional Theory of 
Literary Work. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press. 
 
Wolf, M. (2016). Tales of Literacy for the 21st Century. Oxford: Oxford University Press. 
 
   
 
 
 

4B-5 - Cool kids’ karneval: Flerstemmig diskurs i elevsamtaler om litteratur  

Margrethe Sønneland1 
Atle Skaftun1 
1 Universitetet i Stavanger 
 
 Studien vi ønsker å presentere, bygger på data fra en flerkasusstudie av litteraturundervisning i 
ungdomsskolen (elever i alderen 13-16 år), der tre klasser inviteres til å utforske noveller som byr på 
motstand, uten hjelp fra lærer (Sønneland, 2019). Det overordnede bildet av de atten elevsamtalene 
var at elevene generelt var substansielt engasjerte i oppgaven. I denne studien utforsker vi 
grensetilfeller fra dette prosjektet. Disse casene representerer tolkningsutfordringer i tillegg til 
pedagogiske og metodologisk utfordringer, siden det er vanskelig (både for lærere og forskere) å 
forstå det som foregår. Vi vil gi korte deskriptive analyser av de fire grensetilfellene, før vi mer 
inngående analyserer den samtalen vi mener er mest utfordrende. Sammen med latter, er et register 
av det Mikhail Bakhtin kaller «flerstemmig diskurs» dominerende trekk i alle de fire samtalene. Vårt 
forskningsspørsmål er «Hvordan kan vi gripe og forstå nyanser av flerstemmig diskurs i 
klasseromsinteraksjoner?» Vårt rammeverk er Bakhtins tilnærming til litterær diskurs (Bakhtin, 
1981; 1984a; 1986) forstått som dialogisk diskursanalyse (cf. Skaftun, 2019). Vi foreslår at denne 
tilnærmingsmåten kan bidra til å gjøre både lærere og utdanningsforskere mer sensitive for de 
produktive aspektene av lekenhet og latter i klasserommet. 
 
Opponent: Tom Steffensen 
 
Referencer: 
 
Bakhtin, M. (1981). The dialogic imagination: Four essays (M. Holquist & C. Emerson, Overs.). 
University of Texas Press. 
 
Bakhtin, M. M. (1984a). Problems of Dostoevsky’s Poetics. University of Minnesota Press. 
 
Bakhtin, M. (1986). Speech genres and other late essays (M. Holquist & C. Emerson, Red.; V. W. 
McGee, Overs.). University of Texas Press. 
 
Skaftun, A. (2019). Dialogic Discourse Analysis: A methodology for dealing with the classroom as a 
text. Dialogic Pedagogy: An International Online Journal, 7(0). 
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Sønneland, M. (2019). Teksten som problem: En studie av litterære samtaler i ungdomsskolen. 
University of Stavanger, Norway.   
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4C-1 - Alla läser! Ett storskaligt läsforskningsprojekt om skönlitteraturens demokratiska och 
didaktiska potential  

Olle Nordberg1 
Torsten Pettersson1, Anna Lyngfelt2, Mattias Lundqvist3 
1 Uppsala universitet 
2 Göteborgs universitet 
3 Östhammars kommun 

 Alla läser!  

Ett storskaligt läsforskningsprojekt om skönlitteraturens demokratiska och didaktiska potential 

Presentatörer: 

[Författare] 

[Författare] 

[Författare] 

[Författare] 

Diskutant: 

Christina Olin-Scheller 

Inledning 

Forskningsprojektet Alla läser! har som övergripande mål att studera den demokratiska och 
didaktiska potentialen i skönlitterär läsning på bred empirisk grund. Med läsning avses här läsning 
av en gemensam skönlitterär bok som aktualiserar ämnen som har med tolerans, demokrati och 
identitet att göra, och som behandlas regelbundet genom boksamtal under läsningens gång. Projektet 
har utvecklats i samarbete med en svensk småstadskommun där alla skolelever i skolår 4 till 12 i 
kommunala skolor varje läsår sedan starten 2019 stadievis läser en gemensam roman under fyra 
veckor. 
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I tre repriser 2019–21 har i enlighet med denna design upp emot 1400 skolelever i den aktuella 
kommunen, från mellanstadiet till gymnasiet, tillsammans med ett trettiotal lärare läst och samtalat 
om ungdomsböcker enligt bokcirkelns grundpremisser. Bokvalen har gjorts tematiskt med olika 
inriktningar för varje period: 
 
1) Demokrati och totalitarism (Den utvalde av Louis Lowry (1993). 
 
2) Genusroller och genusförväntningar (Billie: Avgång 09.42 till det nya livet av Sara Kadefors 
(2016) och Den jag var av Meg Rossof (2005). 
 
3) Integration och etnicitetsfrågor i förhållandet mellan majoritet och minoriteter i Sverige (Katitzi 
av Katarina Taikon (1969/2015) och På natten är allt sant av Lina Stoltz (2018). 
 
 
 
Grundidén hos både forskare och de ansvariga från kommunen när det gäller genomförandet är att 
hålla berättelsen och den gemensamma diskussionen i centrum. Varje enskild lärare har fått utforma 
hur detta sker på bästa sätt, i samspel med sina undervisningsgrupper, med några övergripande 
instruktioner: att läsa gemensamt och att diskutera innehållet öppet med elevernas tankar och frågor i 
fokus, inte utifrån färdiga frågebatterier (Nordberg 2021). Forskningsmaterialet har samlats in 
genom att lärare och elever fyllt i digitala enkäter före och efter varje läsperiod. Ett 10-tal 
fokusgruppsintervjuer har genomförts.  Tanken att de empiriska resultaten från verkliga barn- och 
ungdomsläsare ska ligga till grund för en framåtsyftande litteraturdidaktisk diskussion är central. 
 
  
 
Litteraturläsning ses inte i projektet som ett direkt och nyttigt redskap för värdegrundsarbete eller 
fördjupningar i andra skolämnen (Lyngfelt & Nissen 2018). I stället är fiktionens mimetiska och 
estetiska potential i fokus där litteraturen läses i sin egen rätt utifrån sina förutsättningar. 
 
Referenser 
 
Lyngfelt, Anna. & Nissen, Anna. (2018). Skönlitteraturbaserad etikundervisning och fiktionalitet. 
Utbildning & Demokrati, vol 27(3). 119–137.    
 
Nordberg, Olle. (2021). “Alla Läser! Empiriska perspektiv på frågan om litteraturens samhälleliga 
relevans”, Utbildning & lärande, vol. 1 2021.  
 
 
 

4C-2 -  Skönlitteratur för demokrati – en möjlighet i 2020-talets värld? 

Torsten Pettersson1 
1 uppsala uiversitet 
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Skönlitteratur för demokrati – en möjlighet i 2020-talets värld? 
 
  
 
Dagens demokrati hotas av klickbildning på nätet, intolerans och manipulativ kommunikation 
(Brown 2019). Som en motvikt har skönlitteraturen traditionellt framhävts: den fördjupar förståelsen 
av andra människor, gynnar kritisk textanalys och toleranta litteratursamtal (Molloy 2007, 
Nussbaum 2008). Men det hävdas också att detta nu är förbi: läsning ersätts av digitala medier som 
stjäl tid och förstör koncentrationsförmågan (Carr 2020); och den svenska skolan kräver föga läsning 
överhuvud (Vinterek et al. 2020) och lär ut mer digital än litterär kompetens (Lundström et al. 2011). 
 
    Bortom skrivbordsgeneraliseringar vill vårt ”Skönlitteratur för demokrati?”-projekt med bred 
empiri och utan förutfattade meningar se hur det verkligen förhåller sig. Vi vill ta reda på om 
skönlitteraturen faktiskt kan främja en demokratisk inställning och vilka i så fall förutsättningarna är 
för detta bland 2020-talets digitalt inriktade barn och unga i en nationellt representativ miljö som 
inte gynnas av hög akademisk utbildningsgrad. 
 
    Mer specifika forskningsfrågor är: vilka är ålders- och könsskillnaderna mellan statistiskt sett 
tillräckligt stora grupper? Vilka är effekterna av intensiva läsningspass och litteratursamtal i skolan? 
Och ifall skönlitteraturen fortfarande har en demokratieffekt – hur kan denna stödjas i 
skolundervisningen? 
 
Referenser  
 
Brown, W. (2019). The Rise of Antidemocratic Politics in the West. New York: Columbia University 
Press. 
 
Carr, N. (2020). The Shallows: What the Internet is Doing to Our Brains. New York: Norton. 
 
Lundström, S. et al. (2011) ”Den mätbara litteraturläsaren. En tendens i Lgr11 och en konsekvens 
för svensklärarutbildningen”, Utbildning och Demokrati 20:2, s. 7–26.    
 
Molloy, G. (2007). Skolämnet svenska – en kritisk ämnesdidaktik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Nussbaum, M.C. (2008). ”Democratic Citizenship and the Narrative Imagination”. Yearbook of the 
National Society for the study of Education 107:1, s. 143–157. 
 
Vinterek, M. et al. (2020). The Decrease of School Related Reading in Swedish Compulsory School: 
Trends Between 2007 and 2017, Scandinavian Journal of Educational Research. 
 
  
 
   
 
 
 



 

50 

4C-3 - En litteraturdidaktisk diskussion om läsning och mångfaldhetsarbete i grundskolans 
mellanår 

Anna Lyngfelt1 
1 göteborgs universitet 
 
 En litteraturdidaktisk diskussion om läsning och mångfaldhetsarbete i grundskolans mellanår 
 
  
 
Enligt grundskolans värdegrund ska alla elever ges möjlighet att ”finna sin unika egenart och 
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Skolverket, 2011). 
Om detta är möjligt genom läsning av Katarina Taikons Katitzi (1969/2015) diskuteras i denna 
presentation. Som utgångspunkt används en undersökning med över 400 läsare på mellanstadiet. 
Dessa ingår i 2021 års upplaga av projektet Alla läser i en medelstor kommun där Olle Nordberg och 
Torsten Pettersson sedan 2019 samlat in ett omfattande material rörande läsning, tolkning av 
skönlitteratur och läsvanor. 
 
Utifrån elevenkäter och fokusgruppsintervjuer redovisas svar på följande forskningsfrågor: a) Om 
elever förbinder Katitzis livssituation med sin egen eller andras livssituation, hur yttrar sig detta i 
enkätsvaren? och (b) Är det rimligt, med utgångspunkt i enkätsvaren, att tänka sig att elever får en 
fördjupad förståelse av frågor som rör etnicitet och mångfald i samhället genom läsning av Katitzi, 
eller vad behöver didaktiskt klassrumsarbete inriktas på för att elevernas tolkningsarbete ska kunna 
utvecklas till en komplex förståelse och ett engagemang i samhällsfrågor? 
 
I samband med att svar på dessa frågor diskuteras används forskning av bl a Felski (2020), Widhe 
(2021) och Lyngfelt (2018). 
 
  
 
Referenser 
 
Felski, R. (2020). Hooked. Art and Attachment. Chicago: The University of Chicago Press. 
 
Lyngfelt, A. & Nissen, A. (2018). ”Skönlitteraturbaserad etikundervisning och fiktionalitet”, 
Utbildning & Demokrati 2018, vol 27, nr 3, s. 119-137. 
 
Taikon, K. (1969/2015). Katitzi. Stockholm: Natur och kultur. 
 
Widhe, O. (2021). The Politics of Autobiography in Katariina Taikon’s Katitzi. Children’s 
Literature, vol 49, s. 59-63.   
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4C-4 - ”Man får se att rasism finns på riktigt” Om fiktionslitteraturens potential i ljuset av 426 
högstadieelevers läsning av På natten är allt sant 

Olle Nordberg1 
1 uppsala universitet 
 
 ”Man får se att rasism finns på riktigt”         
 
Om fiktionslitteraturens potential i ljuset 426 högstadieelevers läsning av På natten är allt sant 
 
  
 
  
 
Den affektiva läsningens potential har uppmärksammats alltmer på senare tid. Läsarens 
känslosamma upplevelse och inlevelse har lyfts som en viktig komponent för att den 
personlighetsutvecklande, empati-  och omvärldsorienterande potential som ofta tillskrivs 
skönlitteraturen ska kunna tas till vara. Detta är dock en mycket gammal tradition som har följt med 
sedan litteraturteorins allra tidigaste skede med Aristoteles Poetik, en ansats i vilken just den 
känslomässiga läsningen utgör en grundbult (Aristoteles 1994. Se även Möller 2015; Nordberg 
2020). Många av litteraturvetenskapens och litteraturdidaktikens stora namn har följt i den 
riktningen, såsom Rosenblatt, Langer, Zunshine, Nussbaum och Felski. 
 
 
 
I presentationen redovisas empiriska resultat, i form av 426 högstadieläsares tankar om Lina Stoltz 
roman På natten är allt sant (2018) som samlats in genom enkäter och fokusgruppsamtal. Dessa 
sätts i relation till etablerade teorier om vad litteraturläsning kan betyda för en människas 
tankemässiga utveckling. Den övergripande frågan som behandlas är om de empatistärkande, 
omvärldsorienterande, demokratiska och personlighetsutvecklande processer som skisseras ovan kan 
anses gälla även i den digitaliserade samtiden, i en läsargrupp där många är ovana läsare från hem 
utan dignande bokhyllor. Vilka större linjer i receptionen av romanen i form av engagerade och 
affektiva reaktioner och reflektioner går att se i materialet? Hur ser ungdomarna i undersökningen på 
fiktionens sätt aktualisera frågor om rasism och människovärde? Hur uppfattar eleverna den 
gemensamma läsningen och boksamtalens betydelse för deras förståelse för och engagemang i 
romanen? 
 
Referenser 
 
Aristoteles. (1994). Om diktkonsten, Stockholm: Alfabeta. 
 
Erixon, Per-Olof & Löfgren, Maria. (2018).  ”Ett demokratilyft för Sverige? Om relationen mellan 
literacy, skönlitteratur och demokrati i Läslyftet”, Utbildning & Demokrati 2018, vol 27:3, s. 7–33. 
 
Møller, Lis. (2015). ”Läsare”, Litteratur : Introduktion till teori och analys, red. Lasse Horne 
Kjældgaard et. al, Lund: Studentlitteratur 
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4C-5 - Alla läser! - En skolledares perspektiv 

Mattias Lundqvist1 
1 Östhammars kommun 
 
 Alla läser! - En skolledares perspektiv 
 
  
 
Under forskningskonferenser är det mest just forskare som talar. Mer sällan hörs röster från de som 
verkligen lever med och i de skolförlagda projekt som initierats vid akademin. I min presentation 
kommer jag att ge ett verksamhetsnära och direkt perspektiv på hur den här lässatsningen realiserats 
med exempel från alla de skolstadier som ingår och hoppas därmed kunna bidra med en direkthet 
från själva verksamheten. 
 
Som företrädare i kommunen var jag med på ett tidigt stadium och var en av de som tog initiativ till 
och förankrade projektet. Vår tanke då var att på en generell nivå försöka lyfta den skönlitterära 
läsningen i den aktuella bygden, bland annat genom att sätta igång invånarnas tankar och utmana 
invanda mönster och normsystem. Kommunen, som av en företrädare i riksmedia nyligen beskrevs 
som ”en klassisk brukskommun”, är starkt färgad av industri och småföretagande inom 
hantverksyrken och befinner sig en bit under det nationella genomsnittet vad gäller andel personer 
med eftergymnasial utbildning. I vissa avseenden är också skolresultaten under rikssnittet. Givet den 
kontexten, vad betyder skönlitteraturen i allmänhet och läsprojektets böcker i synnerhet för eleverna, 
och i förlängningen deras vårdnadshavare? Hur ser lärarna på att ingå i den här typen av projekt där 
andra bestämmer vad som ska läsas – och när? Och vad pratar egentligen eleverna om på raster eller 
i matkön under läsperioderna? 
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1A-1 - Att skapa en kollektiv lärandeberättelse. Topikalisering av kunskap och lärande som 
undervisningsresurs i svenskämnet.  

Marie Nilsberth1 
1 Karlstads universitet 

 Tidigare forskning har visat på vikten av att kontextualisera och skapa pedagogiska länkar i 
undervisningen för att explicitgöra ett undervisningssammanhang (Scott et al, 2011). Epistemiska 
topikaliseringar, att explicit tala om kunskap och lärande, utgör även en interaktionell resurs för att 
skapa sammanhållning och progression i undervisningen (Sahlström & Tanner, 2018). Syftet med 
den här presentationen är att med särskilt fokus på svenskämnesundervisning synliggöra hur 
topikalisering av kunskap och lärande används i undervisningens interaktion, samt på vilka sätt detta 
kan möjliggöra elevers deltagande i förhållande till ämnesinnehållet. Studien är en del av den 
omfattande observationsstudien LISA (se Tengberg et al., 2021) och dess empiriska bas utgörs av 
videoinspelningar av svenskundervisning på högstadiet i 38 olika klassrum. Samtliga inspelningar 
har kodats med avseende på lärares undervisningsstrategier med hjälp av observationsmanualen 
PLATO (Grossman, 2015). För denna delstudie har sådana undervisningssekvenser som bedömts ha 
hög förekomst av strategin ”Connections to Prior Knowledge” (CPK), när lärare explicit kopplar 
ihop nytt undervisningsinnehåll med elevers tidigare kunskaper, valts ut för fördjupad analys. Av 
totalt 64 analyserade undervisningssekvenser har slutligen tre olika exempel valts ut för fördjupad 
samtalsanalys (Sidnell & Stivers, 2013) med särskilt fokus på hur lärares och elevers epistemiska 
hållning till ämnesinnehållet förändras i ett undervisningsförlopp (Goodwin, 2007). Resultatet 
synliggör hur lärare genom att topikalisera kunskap och lärande skapar en gemensam 
lärandeberättelse i undervisningen, men att det finns olikheter när det gäller vilka möjligheter detta 
bidrar med för elevernas deltagande. Avslutningsvis diskuteras några möjliga 
svenskämnesdidaktiska implikationer som resultatet pekar på samt vilka vidare frågor som genereras 
i relation till en individualiseringsdiskurs som kan sägas utmärka svensk skola. 

Referenser 

Goodwin, C. (2007). Participation, stance and affect in the organization of activities. Discourse and 
Society, 18, 53–73. 

Grossman, P. (2015). Protocol for Language Arts Teaching Observations (PLATO 5.0). Palo Alto, 
CA: Stanford University. Retrieved from http://platorubric.stanford.edu/index.html 

Scott, P., Mortimer, E. & Ametller, J. (2011) Pedagogical link‐making: a fundamental aspect of 
teaching and learning scientific conceptual knowledge, Studies in Science Education, 47:1, 3-36, 

Sidnell, J. & Stivers, T. (eds.) (2013). The Handbook of Conversation Analysis. Wiley Blackwell. 

Tanner, M., & Sahlström, F. (2018). Same and different: Epistemic topicalizations as resources for 
cohesion and change in classroom learning trajectories. Discourse Processes, 55(8), 704–725. 



 

56 

Tengberg, M., van Bommel, J., Nilsberth, M., Walkert, M., & Nissen, A. (2021). The quality of 
instruction in Swedish lower secondary language arts and mathematics. Scandinavian Journal of 
Educational Research.   
 
 



57 

När: 2021-11-24, 12:00 - 12:30, Var: Lokal: 11:128 

1A-2 - Det kritiska uppdraget: diskurser och praktiker i gymnasieskolans svenskundervisning 

Ulrika Nemeth1 
1 Södertörns högskola 

 Hur förbereder svenskämnet på gymnasiet eleverna inför en ”Post-Truth” värld (Janks 2018) och för 
att bli kritiska medborgare? Syftet med mitt avhandlingsarbete är att ringa in svensklärares 
uppfattade uppdrag när det gäller arbete med och utveckling av elevers kritiska medvetande. 
Undersökningen utgörs genom en diskursanalys baserad på fokussamtal mellan lärare, av 
policydokument, ramverk och styrdokument, samt klassrums-observationer. Den över-gripande 
teoretiska ramen utgår från critical literacy och kritisk transitivitet (Freire 1970) och Bernsteins 
kodteori (Bernstein 2000). Den språknära analytiska redskap hämtas från Systemisk funktionell 
lingvistik (Halliday & Matthiessen 2014) (transitivitetoch modalitet) i kombination med den modell 
för diskursanalys som utvecklats av van Leeuwen (2008) där diskurser betraktas som 
rekontextualiseringar av sociala praktiker. Följande forskningsfrågor har använts: 

• Hur konstruerar lärarna sitt och svenskämnets kritiska uppdrag i förhållande till
svenskämnets kärna, gränser och kunskapspraktiker?

• Vilka kritiska textpraktiker (kan) skapas inom ramen för svensk-undervisningen?
• Hur förhåller sig svensklärarnas uppdrag och diskurser kring de kritiska textpraktikerna till

diskurser kring det kritiska i internationella policydokument och ramverk och svenska
styrdokument?

Diskurser kring det kritiska är genomgående i högstatusaktörers (OECD, EU) policy-dokument och 
ramverk, liksom i gy11. Diskurserna rekontextualiseras i olika omfattning i lärarnas uppdrag och 
dessa framträder som  reella, önskade, yttre, inre, accepterade eller inte accepterade. De inre eller 
önskade kritiska uppdragen kan betraktas som del av svenskämnets kärna och det som lärarna 
uppfattar som ämnets ”särskildhet” (Bernstein 2000:6). Sådana uppdrag kännetecknas av en starkt 
inramad undervisning där elever tillsammans ”ser” på basis av kunskaper utvecklade inom 
svenskämnet och där eleverna långsiktigt kan utveckla en slags kritisk transitivitet. De reella, yttre 
kritiska praktikerna kännetecknas av oreflekterat görande där lärare och elever i högre grad förhåller 
sig till kunskapskravens formuleringar än till kunskap i sig och där klassifikationens styrka antingen 
är svag eller kan sägas vara stark men konstgjord. 

Bernstein, Basil (2000). Pedagogy, symbolic control and identity: theory, research, critique. Rev. 
utg. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publisher 

Freire, Paulo (1970). Pedagogy of the oppressed. Penguin Books Ltd 

Halliday, M. A. K. & Matthiessen, Christian M. I. M. (2014). Halliday's introduction to functional 
grammar. 4. uppl. Abingdon, Oxon: Routledge 

Janks, Hilary (2018). Texts, Identities, and Ethics: Critical Literacy in a Post‐Truth World. Journal 
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Van Leeuwen, Theo (2008). Discourse and practice. New tools for critical discourse 
analysis. Oxford/new York: Oxford University Press 
 
Nyckelord: svensklärare, critical literacy, kritisk transitivitet, kodteori, diskursanalys,  
 
 



59 

När: 2021-11-24, 12:30 - 13:00, Var: Lokal: 11:128 

1A-3 - Er kulturbegrebet danskfagets blinde vinkel? Et dokument- og casestudie med 
didaktisk perspektivering  

Tom Steffensen1 
Kirsten Lundgaard Kolstrup1 
1 Københavns Professionshøjskole 

 Formålet med oplægget er at præsentere resultaterne af et dokument- og 
casestudie, der undersøger kulturbegrebets betydninger i policy og klasserumspraksis med særligt 
fokus på etniske minoritetselevers deltagelsesmuligheder i fagene dansk og dansk som andetsprog 
(Steffensen og Kjeldsen 2021). Med afsæt i disse resultater diskuterer vi det transformative 
potentiale i begrebet sprogleg som en mulig vej til at skabe bedre sammenhæng mellem etniske 
minoritetselevers sproglige domæner (Laursen og Kolstrup 2017; 2018).   

Præsentationens teoretiske udgangspunkt er Bernsteins uddannelsessociologi og en kritisk forståelse 
af literacybegrebet, der bruges til at afdække, hvilke aktuelle og historiske forståelser af kultur og 
kulturelle identiteter, der kommer til udtryk på policy-niveau i læreplaner til dansk og dansk som 
andetsprog. Herefter vender vi opmærksomheden mod en empirisk case bestående af to elever med 
dansk-tyrkisk baggrund fra en 6. klasse, som eksemplificerer, hvordan diskursen i 
læreplanerne transformeres i undervisningen og får betydning for elevernes aflæsning af 
undervisningens sproglige og faglige normer.   

På policy-niveau viser studiet, hvordan danskfagets kulturbegreb er et åbent tegn med indbyggede 
spændinger, idet kulturbetegnelsen både peger tilbage mod en nationalkulturel forståelse og ind i 
sprogvidenskabelige teorier om sproglig variabilitet. Samtidig viser vi, hvordan kulturforståelsen i 
dansk som andetsprog er reduceret fra en interkulturelt inspireret tænkning i retning af en 
kompensatorisk forståelse gennem de seneste årtiers skolereformer. På klasserumsniveau viser 
studiet, hvordan de to caseelever oplever en stærk grænsedragning mellem deres primære sproglige 
og kulturelle erfaringer og skolens danskfag, og hvordan de navigerer mellem modstand og 
tilpasning i undervisningen.   

Det didaktiske refleksionsspørgsmål bliver derfor, hvordan læreren gennem handling og 
refleksion kan bryde denne stærke grænsedragning. Som afsæt for diskussionen inddrager 
vi studier af nyankomne elevers sprogleg fra projektet Tegn på sprog, der rummer et bud på, 
hvordan man teoretisk og didaktisk kan udvikle alternative måder at italesætte kulturel og sproglig 
diversitet på i dansk og dansk som andetsprog (Laursen og Kolstrup 2017; 2018).  

Referencer  

Laursen, H.P. & Kolstrup, K.L. (2017). Multilingual Children between Real and Imaginary Worlds: 
Language as Resignifying Practice. I Applied Linguistics 36(6), 799-822.   
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1B-1 - Elevperspektiv på litteraturläsning i svenskundervisningen i åk 9 – vad det är och vad 
det kunde vara  

Katarina Rejman1, 2 
Eva Söderberg1, Sari Vuorenpää2 
1 Eva Söderberg 
2 Sari Vuorenpää 

 I en analys av svenska läroplaner över tid visar Widhe (2016) hur dessa signalerar en gradvis 
avestetisering av läsandet. Han resonerar om begreppet lust, ett ord som fått genomslag i kampen 
mot det sjunkande intresse för läsning som rapporteras (t.ex. Andersson, 2015; Lärarstiftelsen, 2021; 
Nordlund & Svedjedal, 2020). Widhe ställer läroplansformuleringen ”lusten att lära”  mot 
formuleringen ”lusten att förstå”, och menar att det är ”lusten och glädjen som uppstår i förståelsen 
av sammanhang som är lärandets djupaste drivkraft” (s. 102). Litteraturläsningen och läsupplevelsen 
ska vara ett mål i sig, och om elevernas läsintresse ska bestå livet ut, är argumenten som att läsning 
ökar ordförrådet och ger allmänbildning inte övertygande (Nordberg, 2018). 

Vi har vid två tillfällen träffat tre fokusgrupper med elever i åk 9 för att bland annat utifrån 
ovanstående tankar samtala om litteraturläsning i svenskundervisningen. De forskningsfrågor vi 
söker svar på är: 

1. Vilken syn på sig själva som litteraturläsare ger eleverna uttryck för i
fokusgruppssamtalen?

2. Vad berättar eleverna om litteratur och litteraturläsning i svenskundervisningen?
Datainsamlingen gjordes läsåret 2019-20 på en F-9 skola. Studiens elever går i tre olika klasser. 
Fokusgrupperna är sammansatta av lärarna för att representera mångfalden, såväl språkligt som 
kunskapsmässigt. Det insamlade materialet består av sex ljudinspelade fokusgruppssamtal. 
Fokusgruppsmetoden innebär att vi fokuserar på gruppernas gemensamma betydelsekonstruktion 
(Bryman, 2018). I analysprocessen har vissa diskurser i form av elevernas gemensamma förståelse 
av undervisningskontexten blivit tydliga. Mot den diskursiva ram eleverna konstruerar i sina 
beskrivningar har i en tematisk innehållsanalys två övergripande teman stigit fram. Dessa handlar 
dels om läslustbegränsningar i undervisningen, dels om vad litteraturläsning skulle kunna vara. 
Eleverna ger uttryck för ett dilemma de verkar ha resignerat inför: deras upplevelse är att 
styrdokumentens krav och skolans materiella villkor utgör hinder för vad litteraturläsning kunde 
erbjuda. Resultaten presenteras närmare och diskuteras i ett didaktiskt perspektiv i presentationen. 

Referenser 

Andersson, J. (2015). Med läsning som mål. Om metoder och forskning på det läsfrämjande 
området. Statens kulturråd. 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (tredje upplagan). Stockholm: Liber. 
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Widhe, O. (2017). Estetisering och avestetisering. Nedslag i de svenska läroplanernas tal om läslust 
från 1906 till 2011. I B. Ljung Egeland, C. Olin-Scheller, M. Tanner & M. Tengberg (red). Tolfte 
nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Textkulturer. Linköping: Linköpings 
universitet.  
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1B-2 - IB-elevers syn på litteraturläsning 

Maritha Johansson1 
Anna Nordenstam2, 3 
1 Linköpings universitet 
2 Göteborgs universitet 
3 Luleå Tekniska Universitet 

 Elevers litteraturläsning ständigt aktuellt i den svenska skoldebatten. Syftet med studien är att 
undersöka läsning och litterär identitet hos elever på IB-programmet (International Baccalaureate 
Diploma Programme). Ett övergripande syfte är att öka förståelsen för litteraturläsningens och 
litteraturundervisningens betydelse för eleven som läsare. Denna studie ingår i ett större projekt om 
IB-programmets litteraturläsning. Vi har tidigare intervjuat (Johansson & Nordenstam, 2020) 
svensklärare om vad det innebär att undervisa i litteratur på IB-programmet. Studien visar att tid, 
repetition och fördjupad läsning av ett fåtal texter är väsentligt. I undervisningen används komplexa 
verk som ger utrymme för diskussion, analys och tolkning. Detta ställer höga krav på eleverna och i 
denna nya studie ställs eleverna i fokus. Vi har vid två tillfällen insamlat elevers skriftliga 
beskrivningar av sig själva som läsare, i form av läsarbiografier (Millard, 1997; Mossberg 
Schüllerqvist & Olin-Scheller, 2011). Första tillfället var när eleverna började IB-programmet 
(årskurs 2 på gymnasiet) och andra tillfället ett år senare, när samma elever började årskurs 3. 50 
texter är insamlade på två skolor i olika städer. Analysen av elevtexterna visar IB-elevernas syn på 
sig själva som läsare precis före och efter ett års litteraturstudier på IB. Texterna har analyserats via 
tematisk analys (Braun & Clarke, 2008). I analysen används begreppet litterär identitet (Nordberg, 
2017) för att beskriva hur eleverna positionerar sig själva och sin utveckling som läsare samt 
Bourdieus (1977) begrepp kulturellt kapital. Analysen visar att elevgruppen är heterogen, både 
avseende omfattning av läsningen idag, tidigare i yngre åldrar, på fritiden och i skolan och vad som 
läses. En mångfald av texter och författarskap nämns och uppfattningarna om litteraturundervisning 
varierar. Några elever ger uttryck för en stark litterär identitet, medan några inte definierar sig som 
litteraturläsare. Läsning anses dock generellt vara ett värdefullt kulturellt kapital. 

Bourdieu, P. (1977). Outline of a theory of Practice. Cambridge University Press. 

Braun, V. & Clarke, V. (2006). “Using thematic analysis in psychology”. Qualitative Research in 
Psychology 3:2. 

Johansson, M. & Nordenstam, A. (2020). ”Utmanande läsning. En intervjustudie om litteraturläsning 
på International Baccalaureat Diploma Programme (IB-programmet) i Sverige”. Bildning, 
utbildning, fortbildning. Linköping universitet.  

Millard, E. (1997). Differently Literate. Boys, Girls and the Schooling of Literacy, London and 
Washington D.C.: The Falmer Press  

Mossberg-Schüllerqvist, I. & Olin-Scheller, C. (2011). Fiktionsförståelse i skolan: svensklärare 
omvandlar teori till praktik. Liber 
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1B-3 - Enough time to read? – Reading habits and reading motivation among Norwegian sixth 
graders 

Gro Marie Stavem1 
Håvard Skaar1 
1 Oslo Metropolitan University 

 In this talk we present results from a study concerning leisure time reading habits and reading 
motivation among Norwegian sixth graders. 329 students from the Oslo region responded to a 
survey asking about their reading motivation and when, how often and how much they read in 
various genres. About half of the students reported reading little or nothing. The students who 
reported reading to a certain extent, read mainly in the evening, most typically for 15-30 minutes. 
Humor, fantasy, crime, reality stories and graphic novels/comics stood out as the most popular 
genres. Among these five genres, fantasy was the genre which most engaged readers to read an hour 
or more a day. The students reported spending considerably more of their leisure time on other 
media than on reading books. Over half of the students used social media and computer games for 
more than an hour a day, and about one third for more than two hours. We related these results to the 
students’ reading motivation based on Ryan and Deci's theory of self-determination. To distinguish 
between autonomous and controlled motivation, we used a 15-item version of the self-regulated 
questionnaire-reading motivation (SRQ-RM) (Ives at al., 2020; Naeghel et al., 2012). The students 
reported higher levels of autonomous than of controlled motivation for reading. We found no 
significant covariation between high autonomous reading motivation and gender, language 
background or genre preferences. On the other hand, we found significant covariation between 
autonomous reading motivation and time use. Students with high autonomous motivation spent more 
time reading books, while students with low autonomous motivation spent more time on gaming and 
using social media. We will discuss these findings, and relate leisure reading motivation to the 
Norwegian curriculum's objectives of contributing to the development of students' reading skills and 
to foster their desire to read. 

Ives, S. T., Parsons, S. A., Parsons, A. W., Robertson, D. A., Daoud, N., Young, C., & Polk, L. 
(2020). Elementary Students’ Motivation to Read and Genre Preferences. Reading Psychology, 
41(7), 660–679. https://doi.org/10.1080/02702711.2020.178314 

De Naeghel, J., Van Keer, H., Vansteenkiste, M., & Rosseel, Y. (2012). The relation between 
elementary students’ recreational and academic reading motivation, reading frequency, engagement, 
and comprehension: a self-determination theory perspective. Journal of Educational Psychology, 
104(3), 1006–1021. 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in 
motivation, development, and wellness. New York: Guilford Publishing.  
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1C-1 - En kartlegging av forskning på litterære samtaler i Norden 

Aslaug Fodstad Gourvennec1 
Margrethe Sønneland1 
1 Universitetet i Stavanger 

 En kartlegging av forskning på litterære samtaler i Norden 

Litterære samtaler har de siste årene blitt viet stor oppmerksomhet både blant praktikere og 
utdanningsforskere innen nordisk morsmåls- og litteraturdidaktikk. Interessen for ulike typer 
samtaler om litteratur springer ofte ut av progressive pedagogiske idealer og fornyet interesse for 
dialogisk undervisning eller muntlighet. I Norden er forskningsfeltet karakterisert av kvalitative 
studier publisert i ulike fora som forskningstidsskrift, antologier og doktoravhandlinger, ofte 
utelukkende tilgjengelig på skandinaviske språk. Med det økende antallet studier vokser det frem et 
behov for en systematisk oversikt over feltet.  

I denne studien vil vi undersøke hva som karakteriserer skandinavisk kvalitativ forskning på 
litterære samtaler i skolen. Etter mønster fra systematiske kartleggingsmetoder (mapping 
review/systematic map, jf. Gough et al., 2017; Grant & Booth, 2009) søker denne studien å kartlegge 
og kategorisere eksisterende litteratur. En slik forskningsoversikt vil informere forskningsfeltet på 
flere måter. For det første vil en oversikt over hvordan litterære samtaler undersøkes gi anledning til 
en kritisk refleksjon og diskusjon om forståelsen av begrepet. For det andre vil oversikten 
identifisere hull i forskningslitteraturen. For det tredje vil oversikten gi grunnlag for videre 
systematiske studier av, og kritiske diskusjoner om, for eksempel hvilken funksjon litterære samtaler 
har for elevers engasjement, utvikling av kunnskap og kompetanse. For det fjerde vil en 
engelskspråklig oversiktsartikkel legge til rette for dialog med forskning på litterære samtaler 
utenfor det skandinaviskspråklige forskningsfellesskapet.  

I kartleggingen vil vi inkludere fagfellevurderte forskningsartikler fra tidsskrift og antologier, 
doktorgradsavhandlinger og monografier som presenterer kvalitative studier av litterære samtaler i 
skandinaviskspråklige nordiske land og -områder. Kartleggingen vil omfatte studier fra dansk-, 
norsk- og svenskundervisningen i hele grunnopplæringen (barne- og ungdomsskoletrinn, 
videregående opplæring). Søkeord beslektet med litterære samtaler i tittel, nøkkelord eller 
sammendrag vil benyttes for å identifisere aktuelle studier. Oversikten avgrenses til publikasjoner fra 
tidsrommet 2006–2021. Studiene vil kategoriseres etter i) hva som kjennetegner samtalene som 
studeres: hvilke aktører som deltar i samtalene, hva slags samtale som finner sted og hvilke 
artefakter som inngår i samtalene og ii) studienes formål, teoretiske forankring og metode.  

Litteratur 

Gough, D. A., Oliver, S., & Thomas, J. (2017). An introduction to systematic reviews (2. utgave). 
SAGE. 

Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and 
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associated methodologies. Health Information & Libraries Journal, 26(2), 91–108. 
https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x    
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1C-2 - Intertextualitet i unga ryska modersmålselevers tolkande läsning 

Enni Paul1 
Björn Kindenberg1, Anna-Maija Norberg2, Anna Hjalmarsson3 
1 Stockholms universitet 
2 Örebro universitet 
3 Botkyrka kommun 

 Barns och ungas reflekterande läsning av skönlitteratur kan kopplas till skolans fostran av 
demokratiska medborgare. Forskning om barns läsutveckling har dock främst intresserat sig för 
läsinlärningsmetoder, medan elevers tolkande läsning hamnat i skymundan (Jönsson 
2007; Rosenbaum m.fl., 2021). Liksom i svenskämnet lyser forskning om tolkande läsning i 
modersmålsämnet med sin frånvaro (se SOU 2019:18). 

Studien utgår från en design-baserad ansats (Cobb m.fl. 2003) och undersöker hur elevers tolkning 
av skönlitteratur förändras när de själva intar en författarposition. Studiens fokus är lågstadieelever i 
modersmålsämnet ryska. 

I presentationen diskuteras hur förändringar i tolkning av skönlitteratur kan kopplas till den lästa 
skönlitteraturen, texterna eleverna skriver, till undervisning samt till elevernas vardag i och utanför 
skolan.  

Följande frågeställningar utforskas: 

1. Hur förändras elevers tolkningar i samtal och egenförfattade berättelser?
2. Hur förändras elevers syn på budskap?

Studien utgår från tanken att meningsskapande i mötet med texter är dialogiskt till sin natur och 
inbäddat i ett historiskt, kulturellt och socialt sammanhang (Bakthin, 1981). Begreppet 
intertextualitet, som syftar till hur texter bär med sig ett eko av andra texter (Kristeva, 1980), har 
använts för att analysera materialet. Datamaterialet består av transkriberade samtal mellan en 
modersmålslärare och elever, samt av elevernas egenförfattade berättelser.  

Resultaten visar att elevernas tolkningar förskjuts från textnära till mer självständiga, där 
tolkningarna utgår från flera olika källor och kopplar till tidigare lästa texter. De teman eleverna 
återkommer till har ofta kopplingar till elevernas egna värderingar och erfarenheter, inklusive 
erfarenhet av modersmålsanvändning. Gradvis utvecklar eleverna också ett mer kritiskt 
förhållningssätt till tolkning av texters teman och budskap. Resultaten pekar på att eleverna genom 
undervisningsinterventionen övar på att använda lässtrategier inbäddat i ett tolkande sammanhang, 
snarare än som något dekontextualiserat. 
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1D-1 - Villkor och förutsättningar i kommunal vuxenutbildning i ett andraspråksperspektiv – 
på gymnasial nivå 

Eva-Lena Stål1 
Maria Westman2 
1 Eva-Lena Stål 
2 Maria Westman 

 Vuxna flerspråkiga elever stöter på specifika språkliga utmaningar i mötet med den kommunala 
vuxenutbildningen. Denna studie syftar till att synliggöra olika ramar och villkor som sätts för 
andraspråkselevers lärande i vård- och omsorgsprogrammet inom vuxenutbildningens gymnasiala 
nivå. 

Teoretiskt utgår studien från ett läroplansteoretiskt perspektiv (Goodlad m.fl., 1979). Genom 
analyser av styrdokument på en övergripande global nivå till kursplaner och uppgiftsinstruktioner på 
en lokal nivå synliggörs dels andraspråksperspektivet, dels vilka språkliga och kognitiva krav som 
ställs. Clarke & Brauns (2006) tematiska analysmetod används på samtliga nivåer i studien. 

Materialet består av Skollagen (2010:801), Läroplan för vuxenutbildningen (2017:17), kursplaners 
kunskapskrav samt uppgiftsinstruktioner i tre ämnen: Medicin1, Psykologi1 samt Etik och 
människans livsvillkor. 

Kunskapskraven och uppgiftsinstruktionerna analyseras språkligt. Dessa språkliga analyser 
inspireras av Skrivhjulets kategoriseringar av skrivhandlingar och skrivsyften (Berge m fl, 2016), 
här använda som språkhandlingar och språksyften. Blooms taxonomi (1956) av kognitiva 
kunskapsmål ligger till grund för att koppla språkhandlingar till kognitiva nivåer som formuleras i 
kursplanernas kunskapskrav samt i uppgiftsinstruktioner. 

Preliminära resultat visar att andraspråksperspektivet inte synliggörs på den globala nivån i 
styrdokument på gymnasial nivå. På lokal nivå visar kursplanernas kunskapskrav att olika kognitiva 
kunskapsmål och språkhandlingar efterfrågas beroende på kurs vilket indikerar att den språkliga 
utmaningen varierar mellan kurser. Kognitiva abstrakta kunskapsmål verkar hänga samman med 
särskilda språkhandlingar. Kunskapskraven i Medicin1 efterfrågar främst konkreta kognitiva 
kunskapsmål samt språkhandlingen beskriva. Kunskapskraven i Psykologi1 och Etik och 
människans livsvillkor efterfrågar främst abstrakta kognitiva kunskapsmål och en bredd av 
språkhandlingar vilka inte förekommer i Medicin1. Resultatet visar även att uppgiftsinstruktioner 
inte alltid ställer samma krav på kognitiva kunskapsmål eller språkhandlingar som efterfrågas i 
kursplanernas kunskapskrav. 

Referenser 

Berge, L.K, Evensen, S. S & Thygesen, R (2016) The wheel of Writing: a model of the writing 
domain for the teaching and assessing of writing as a key competency. The curriculum journal, 
2016. DOI:10.1080/09585176.2015.1129980. 
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1D-2 - Gränsobjekt som inlärningsresurser i yrkesintegrerad sfi – en studie i arbetsintegrerat 
lärande.  

Linda Febring1 
Alastair Henry1 
1 Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst 

 Gränsobjekt som inlärningsresurser i yrkesintegrerad sfi – en studie i arbetsintegrerat 
lärande. 

Bakgrund 

Sfi är en kvalificerad språkutbildning för grundläggande svenskinlärning (SOU, 2020:66). Många 
kommuner erbjuder sfi i kombination med yrkesutbildning (Skolverket, 2017). Det finns dock få 
studier om denna typ av program (SOU, 2020:66). I ett yrkesintegrerat sfi-program är intentionen att 
öva språket både under sfi-lektionerna, yrkeslektionerna och praktiken. 

Teori 

Arbetsintegrerat lärande (AIL) innefattar överbryggande mellan olika lärkontexter, exempelvis 
mellan olika inlärningsdomäner på ett yrkesintegrerat sfi-program. Överbryggande kan ske genom 
användning av ett eller flera gränsobjekt (Akkerman & Bakker, 2011a). Ett gränsobjekt har en 
överbryggande funktion och kan ses som en resurs för inlärningen (ibid.). Ett exempel på ett 
gränsobjekt kan vara fotografier som tas på praktiken (en domän) men används under lektionerna (en 
annan domän). 

Syfte och forskningsfråga 

Syftet med studien är att undersöka hur gränsobjekt används för att stödja inlärningen i olika 
domäner. Forskningsfrågan är: I de undersökta arbetsintegrerade sfi-utbildningar vilka gränsobjekt 
förkommer och vad har de för funktion? 

Metod 

Studien genomfördes som en intervjustudie. 14 deltagare (5 sfi-lärare, 6 yrkeslärare och 3 
handledare från två olika kommuner) intervjuades. Deduktiv tematisk analys (Braun & Clarke, 
2006) användes för att bearbeta datamaterialet med utgångspunkt i en analysmodell skapad utifrån 
Akkerman and Bakkers (2011b) definitioner av gränsöverskridande. 

Resultat 

Resultatet visar att i fem av de sex studerade yrkesintegrerade sfi-programmen förekom ett flertal 
gränsobjekt. Exempel på gränsobjekt är fotografier från en förskola som användes i både sfi- och 
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yrkes-undervisningen; verktyg som en verkstadslärare tog in i sfi-klassrummet och benämnde och 
beskrev för eleverna; gemensamma prov mellan sfi- och yrkesämnet; laminerade kort på verktyg 
som övades under sfi-lektionen; samt fotografier som togs på yrkeslektionen och används för att 
skriva återberättande texter på sfi:n. Studien är intressant då den anlägger ett AIL-perspektiv på 
yrkesintegrerade sfi-program och visar hur kopplingar sker mellan olika domäner. 
 
Referenser 
 
Akkerman, S. F., & Bakker, A. (2011a). Boundary Crossing and Boundary Objects. Review of 
Educational Research, 81(2), 132-169. doi:10.3102/0034654311404435 
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inom komvux. STockholm: Skolverket Retrieved from http://docplayer.se/132451455-Redovisning-
av-uppdrag-om-nyanlanda-under-25-ar-och-deras-utbildningsbehov-inom-komvux-dnr-u2016-
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1D-3 - Möjligheter att delta i skolans skrivpraktiker - en studie av tre nyanlända ungdomar 
med kort skolbakgrund på gymnasieskolans språkintroduktion. 

Anna Winlund1 
1 Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet 

 En del av de nyanlända elever som börjar på gymnasieskolans språkintroduktion har begränsade 
tidigare erfarenheter av formell skolgång och är i början av sin läs- och skrivutveckling. Liksom 
andra elever behöver de utveckla skriftspråkliga praktiker för att navigera i och uttrycka sig i det 
svenska samhället. De ställs därmed inför den utmanande uppgiften att utveckla skriftspråklighet på 
ett andraspråk samtidigt som de lär sig att gå i skolan. I föredraget presenteras resultatet av en 
etnografisk studie av undervisningen i svenska som andraspråk och grundläggande litteracitet för en 
elevgrupp som tillhör den här kategorin. 

Litteracitet betraktas i den här studien som en komplex uppsättning interaktiva och sociala praktiker 
(Street 1984; Martin-Jones & Jones 2000), som kan analyseras med hjälp av Luke och Freebodys 
(1999) The four literacy resources model. Modellen visar hur fyra olika praktikfamiljer, eller 
resurser, för olika individer kan samspela och stödja litteracitetsutvecklingen: kodknäckning, 
textdeltagande, textanvändning samt kritisk-analytiska praktiker. Syftet med studien är att undersöka 
hur tre av deltagarna i den observerade elevgruppen deltog i undervisningens skrivpraktiker. 

Data samlades in under läsåret 2017/2018 genom deltagande observationer och intervjuer i en s.k. 
alfagrupp på en språkintroduktionsskola. Materialet består av fältanteckningar, ljudinspelningar och 
elevtexter som analyseras i förhållande till Luke och Freebodys (1999) litteracitetsmodell. Resultatet 
pekar mot att gemensamma upplevelser, som utflykter eller interaktioner i klassrummet, utgjorde 
utgångspunkter för elevernas skrivande, men att de ofta behövde använda modelltexter som 
förebilder för att kunna producera egna texter. Analysen visar också att eleverna använde sina 
litteracitetsresurser och deltog i skrivpraktikerna på olika vis. vilket framhäver heterogeniteten i 
elevgruppen, och även visar hur de olika praktikfamiljerna i modellen kan stödja varandra. Studien 
är nyligen publicerad i min avhandling (XX 2021) men i min presentation diskuterar jag även 
resultaten i förhållande till teorier om skolans erbjudande av tillgång till skriftspråkliga praktiker 
(Janks 2010) och elevernas möjligheter och vilja att delta i dessa praktiker (Norton 2013).      

Janks, H. (2010). Literacy and Power. New York: Routledge. 

Martin-Jones, M., & Jones, K. (2000). Multilingual literacies: reading and writing different worlds. 
Amsterdam/ Philadelphia: J. Benjamins Pub. 

Norton, B. (2013). Identity and language learning extending the conversation. Bristol: Multilingual 
Matters 

Street, B. V. (1984). Literacy in theory and practice. Cambridge: Cambridge university press. 

XX (2021). Avhandling  
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1E-1 - Elevers historiska resonerande i årskurs 5 - hur kommer det till uttryck? 

Elisabet Sandblom1 
Heléne Hugo2 
1 Elisabet Sandblom, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University 
2 Heléne Hugo, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University; Jönköpings 
kommun 

 Enligt grundskolans läroplan (2011) ska elever utveckla historiskt tänkande och förmåga att 
resonera i ämnet. Tidigare forskning visar dock att en deklarativ kunskapssyn dominerar (Stolare, 
2017) och lyfter elevers behov av att få använda fakta genom att föra historiska resonemang (van 
Boxtel & van Drie, 2018) och av explicit undervisning om ämnesspråk (Coffin, 2004). Samtidigt är 
oklart vilka krav som är rimliga att ställa på yngre elever (Stymne 2017; Staf, 2019) och få studier 
har fokuserat på mellanstadiet. 

Syftet med föreliggande studie är att ge ett kunskapsbidrag om de sätt att resonera historiskt som 
mellanstadieelever får tillgång till genom undervisning med fokus på hur resonemangen kommer till 
uttryck. 

Teoretisk ram utgörs av van Boxtel och van Dries (2018) former av historiskt resonerande: 
kontinuitet och förändring, orsaker och konsekvenser samt likheter och skillnader. Ett lingvistiskt 
perspektiv erbjuder Malmbjers (2013) historiespecifika textaktiviteter i kombination med traditionell 
grammatik. 

Studien ingår i ett designforskningsprojekt med utgångspunkt i undervisningssvårigheter som SO-
lärare på mellanstadiet upplever. Data har genererats genom deltagande observation med 
ljudupptagning vid tre lärares (ÅK 5) återkommande planeringstillfällen och under deras 
undervisning i en klass samt genom insamling av lektionsmaterial och texter producerade av 
klassens elever. 

Resultatet visar att fokus lätt hamnar på innehållsbegrepp och korta tidsperspektiv med ett tydligt 
personfokus. Man kan dock ana att valet av arbetsformer och uppgiftsformuleringar med vissa 
justeringar, samt med tillägg av mer undervisning om språkliga uttryck kan ge ett gott stöd för 
elevers utveckling. Vidare framträder ett behov att utveckla teorin om historiskt resonerande för att 
möta även yngre barns lärande. 

Referenser 
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1E-2 - Litteracitetsförväntningar i historia: En studie av skrivpraktiker i årskurs 6 

Robert Walldén1 
Christina Lindh2 
1 Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle 
2 Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning 

 Denna studie svarar mot behovet av forskning om hur lärare kan stödja elevers ämnesspecifika 
litteracitet i språkligt heterogena klassrum med fokus på skrivandets roll. Tidigare forskning har 
belyst att det ofta saknas strukturerade former av textarbete (t.ex. Lindh, 2019; Olvegård, 2014) och 
hur nationella prov ställer eleverna inför skriftspråkliga utmaningar (t.ex. Staf & Nord, 2018). 
Mindre uppmärksamhet har ägnats åt undervisning där läraren leder ett strukturerat arbete med texter 
för att stödja eleverna inför exempelvis provskrivande. Syftet med föreliggande studie är därför att 
bidra med fördjupad kunskap om litteracitetsförväntningar i historieundervisning. Utgångspunkt tas i 
följande frågor: Vilka litteracitetsförväntningar är påtagliga i prov samt provförberedande 
undervisningsaktiviteter? Hur hanterar eleverna dessa förväntningar i sitt skrivande? 

Ett rikt empiriskt material bestående av elevtexter, läromaterial och transkriberade ljudinspelningar 
insamlat i en språkligt heterogen årskurs 6 har gjort det möjligt att utforska de 
litteracitetsförväntningar eleverna möter i olika undervisningsmoment, såsom textsamtal, 
antecknande, läxprov och slutprov. I en tidigare studie på samma material (Walldén & Lindh, 2021) 
undersöktes olika syften och mål med det skrivande läraren skapade förutsättningar för. 
Föreliggande studie fäster ett större avseende vid texter eleverna producerade. 

Ett teoretiskt tolkningsramverk inspirerat av systemisk-funktionell genreteori (Martin & Rose, 2008) 
och skrivhandlingar med utgångspunkt i Skrivhjulet (t.ex. Lindh, 2019) har använts för att 
klassificera olika frågor som eleverna skulle besvara och för att analysera elevernas texter. Det 
preliminära resultatet visar att aktiviteter såsom tankeskrivande genom anteckningar, textsamtal och 
läxprov av övningskaraktär till viss del tycktes stödja elevernas provskrivande. Samtidigt var det 
påtagligt att förväntningarna stegrades i det avslutande och betygsättande prov läraren gav. Jämfört 
med läxproven och de frågor som utgjorde utgångspunkt för textsamtal, som ofta pekade mot att 
rekonstruera eller omformulera stoff från läromedelstexter, ställde slutprovet större krav på att 
resonera utifrån orsak och verkan. Dessa stegrande förväntningar hanterade eleverna på olika sätt. 

Lindh, C. (2019). I skrivandets spår: elever skriver i SO. Doktorsavhandling. Malmö universitet. 

Olvegård, L. (2014). Herravälde. Är det bara killar eller? Andraspråksläsare möter lärobokstexter i 
historia för gymnasieskolan. Dokorsavhandling. Göteborgs universitet.  

Staf, S., & Nord, A. (2018). Geografi-och historieämnenas literacy på prov: en kritisk analys av 
literacyförväntningarna i två nationella prov för samhällsorienterande ämnen för årskurs 9. I D. 
Wojahn, C. Seiler Brylla, & G. Westberg (Red.), Kritiska text- och diskursstudier (s. 217–249). 
Södertörns högskola.  
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1E-3 - Ämnesspecifik litteracitet i två nationella prov 

Camilla Håkansson1 
1 Camilla Håkansson 

 En betydelsefull del av ett skolämnes litteracitetspraktik utgörs av de nationella proven. Proven är 
medskapare av ämnets disciplinary literacy (ung. ämnesspecifik litteracitet) genom den centrala roll 
som proven spelar som betygsunderlag men också genom att vara en del av skolarbetet när äldre, 
icke sekretessbelagda prov används som förberedelse inför det ordinarie provet (Jfr. Staf & Nord 
2018). I presentationen redogörs för en undersökning av två nationella prov för årskurs nio i två 
olika ämnen; fysik och svenska som andraspråk/svenska. 

Studien är den första delen av ett pågående avhandlingsprojekt med det övergripande syftet att 
undersöka ämnesspecifik litteracitet på generell nivå, i nationella prov och läroplan för årskurs nio, 
och på lokal nivå i en undervisningskontext där ett ämnesövergripande samarbete mellan svenska 
som andraspråk och fysik äger rum. Utgångspunkten för delstudien är forskningsfrågan: Vilka 
litteracitetsförväntningar kommer till uttryck i de nationella proven för svenska som 
andraspråk/svenska och fysik? I presentationen läggs särskild vikt vid förhållandet mellan språklig 
komplexitet i provuppgiftens text och textens förankring i ämneskunskap respektive 
vardagskunskap. 

Teoretiskt utgår studien från forskning om litteracitet och då i synnerhet om ämnesspecifik 
litteracitet (Fang & Coatoam 2013, Shanahan & Shanahan 2018). För att besvara forskningsfrågan 
undersöks förväntad läsförståelse och förväntad skriftlig respons i provuppgifterna. Dessutom 
analyseras provuppgifternas konstruktion med utgångspunkt i analysverktyg från systemisk 
funktionell lingvistisk (SFL) och Legitimation Code Theory (Martin et al. 2020). I presentationen 
redogörs för studiens forskningsdesign och resultat. 

Referenser 

Fang, Zhihui & Suzanne Coatoam 2013. Disciplinary Literacy : What You Want to Know About It. 
Journal of Adolescent & Adult Literacy 56(8), s. 627-632. doi: 10.1002/JAAL.190. 

Martin, J. R., Karl Maton & Yeagan J. Doran 2020. Accessing Academic Discourse : Systemic 
Functional Linguistics and Legitimation Code Theory. London New York: Routledge. 

Shanahan, Cynthia & Timothy Shanahan 2018. Disciplinary Literacy. I: Lapp, Diane & Douglas 
Fisher (red.), Handbook of Research on Teaching the English Language Arts. 4 uppl. London: 
London: Routledge. 

Staf, Susanne & Andreas Nord 2018. Geografi- och historieämnenas literacy på prov: En kritisk 
analys av literacyförväntningarna i två nationella prov för samhällsorienterande ämnen för årskurs 9. 
I: Wojan, Daniel, Charlotta Seiler Brylla & Gustav Westberg (red.), Kritiska text- och 
diskursstudier: Södertörns högskola Huddinge.  
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1F-1 - Verbalt och nominalt i elevtexter från mellanåren – en grammatisk beskrivning av 
elevtexter med olika grad av nominalitet 

Anne Palmér1 
1 Anne Palmér 

 Inom kvantitativ textforskning studeras skrivutveckling genom textanalys, och skrivutvecklingen 
anses visa sig i exempelvis längre texter, mer sofistikerat ordförråd samt ökad syntaktisk och 
frasmässig komplexitet (Crossley 2020). Nominalfrasen och dess komplexitet har ofta setts som 
särskilt intressant, och förhållandet mellan så kallat nominala och verbala ordklasser har studerats 
genom textmåttet nominalkvot (Hultman & Westman 1977). En verbal, talspråklig stil har ställts 
emot en nominal, mer skriftspråklig stil, och kännetecken för dessa stilar har diskuterats beträffande 
ordklassfördelning, fraser och syntax (Hellspong & Ledin 1997). 

Ännu saknas dock beskrivningar av hur elevtexter från mellanåren kan variera i verbalitet respektive 
nominalitet. Mer kunskap behövs också om vad kvantitativa textmått som nominalkvot egentligen 
säger om språket i en text. Att måttet ger information om ordklassfördelning säger sig självt, men 
finns det till exempel samvariation mellan nominalkvot och syntaktiska drag, vilka lyfts fram som 
betydelsefulla i åldersgruppens skrivutveckling i tidigare forskning (Loban 1978; Myhill 2008)? I 
den här presentationen diskuteras skrivutveckling i mellanåren utifrån verbal och nominal stil. Syftet 
är för det första att beskriva språket i åk 6-elevers diskursiva skrivande ur ett utvecklingsperspektiv, 
och för det andra att fördjupa förståelsen av vad textmåttet nominalkvot säger om texters språk.  

Med utgångspunkt i en större, kvantitativ studie av texter från det nationella provet i årskurs 6 
(Palmér & Hussenius, kommande) genomförs en kvalitativ och grammatiskt inriktad analys av ett 
urval texter, som har grupperats utifrån låg, medelhög eller hög nominalkvot, sett utifrån 
åldresgruppen. Därigenom beskrivs den grammatiska variationen i elevtexterna, och drag som pekar 
mot skrivutveckling lyfts fram. Dessutom ges en bild av hur det kvantitativa måttet nominalkvot 
förhåller sig till kvalitativa aspekter som syntax och frasmässig utbyggnad av både substantiv- och 
verbfraser. 

LitteraturCrossley, Scott. (2020). Linguistic features in writing quality and development: An 
overview. Journal of Writing Research, 11(3), 415-443. DOI: doi.org/10.17239/jowr-2020.11.03.01 

Hellspong, Lennart & Ledin, Per. (1997). Vägar genom texten. Lund: Studentlitteratur 

Hultman, Tor G. & Westman, Margareta. (1977). Gymnasistsvenska. Lund: Liber Läromedel. 

Loban, Walter. (1976). Language development. Kindergarten through grade twelve. NCTE 
Committee on research report no 18. University of California, Berkley. 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED128818.pdf 

Myhill, Debra. (2008). Towards a Linguistic Model of Sentence Development in Writing. Language 
and Education 22(5), 271–288. DOI: 10.1080/09500780802152655 
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1F-2 - Syntaktisk kompetanse hos begynnerskrivere 

Mari Nygård1 
Anne Kathrine Hundal1 
1 Mari Nygård 

 Syntaktisk kompetanse hos begynnerskrivere 

Denne studien har som mål å undersøke syntaktisk kompetanse hos tidlige skrivere. Vi stiller to 
forskningsspørsmål: 

(i) Hvilke syntaktiske trekk kommer til syne i et utvalg tekster skrevet av

begynnerskrivere? 

(ii) Hva kan disse trekkene fortelle oss om elevenes syntaktiske kompetanse?

Det empiriske grunnlaget er et representativt utvalg tekster fra prosjektet Funksjonell skriving i de 
første skoleårene (Skar, Aasen, & Jølle, 2020). Det analyserte materialet utgjør totalt 270 tekster 
skrevet av elever på 1., 2. og 3. årstrinn, fordelt på tre mestringsnivå. Med en eksplorerende og 
deskriptiv tilnærming har vi analysert samtlige tekster med henblikk på et utvalg syntaktiske trekk: 
bruk av helsetninger, setningsemner, leddsetninger av ulike slag, utbygde fraser, 
infinitivskonstruksjoner, formelle subjekter, koordinering av setninger og tematisering av ikke-
subjekter. Begrepsapparatet vårt er hovedsakelig hentet fra tradisjonell grammatikk (Faarlund, Lie, 
& Vannebo, 1997), men med funksjonelle innslag (Halliday & Mathiessen, 2014). 

Analysen viser at begynnerskrivernes syntaktiske repertoar er bredt. Flere antatt komplekse 
konstruksjoner opptrer tidlig og øker i takt med tekstlengden. 

I lys av empirien vil vi drøfte og nyansere begrepet syntaktisk kompetanse, og hevde at det må 
forstås som sammensatt av fire delkompetanser: 

1. syntaktisk repertoar (se e.g. Applebee, 2000; Schütze, 1996)
2. syntaktisk kompleksitet (se e.g. McNamara et al., 2010)
3. syntaktisk variasjon (se e.g. Hasselgård, 2004)
4. syntaktiske valg (se e.g. Myhill et al., 2012)

Dette illustrerer vi gjennom eksempler fra elevtekstmaterialet. 

Referanser 

Applebee, A. (2000). Alternative Models of Writing Development. I Indrisano, R. & Squire, J. (eds) 
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McNamara, D.S., Crossley, S.A., & McCarthy, P.M. (2010). Linguistic Features of Writing Quality. 
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Myhill, D., Jones, S. M., Lines, H. & Watson, A. (2012). Re-thinking grammar: The impact of 
embedded grammar teaching on students’ writing and students’ metalinguistic understanding. 
Research Papers in Education, 27(2), 139-166. 
 
Schütze, C.T. 1996. The Empirical Base of Linguistics. Grammaticality Judgments and Linguistic 
Methodology. Chicago and London: University of Chicago Press. 
 
Skar, G. B., Aasen, A. J., & Jølle, L. (2020). Functional Writing in the Primary Years: Protocol for a 
Mixed-Methods Writing Intervention Study. Nordic Journal of Literacy Research, 6(1), 201.  
 
 



91 

När: 2021-11-24, 12:30 - 13:00, Var: Lokal: 12:230 

1F-3 - Analyse av grammatikkoppgaver i en lærebok i norsk for 8.-10. trinn 

Christine Brennhaug1 
Heidi Brøseth2 
1 Kongseik ungdomsskole 
2 NTNU 

 Analyse av grammatikkoppgaver i en lærebok i norsk for 8.-10. trinn 

Lærebokoppgaver brukes mye i undervisningen (Skjelbred et al 2005), og de «...speiler hva som er 
viktig i faget – hvilke kunnskaper, holdninger og ferdigheter som utgjør læringsmålene» (Iversen & 
Otnes 2016:40), men det finnes få undersøkelser av grammatikkoppgaver i L1. Vår problemstilling 
er dermed som følger: Hvordan er grammatikkoppgaver i en lærebok for norsk utformet for at 
elevene skal lære om grammatikk, og hvilket syn på grammatikk og grammatikkundervisning ligger 
til grunn i oppgaveutformingen? 

Datamaterialet er en L1 lærebok i norsk Kontekst 8-10 Basis (Blichfeldt, Heggen og Huseby 2020). 
Vi gjør en kvalitativ innholdsanalyse (Hsieh & Shannon 2005) basert på et nytt rammeverk utviklet 
med utgangspunkt i tidligere studier av grammatikkoppgaver i L2 (Summer 2011), nyere studier 
innenfor grammatikk og grammatikkdidaktikk (van Rijt 2020), samt den nye læreplanen i norsk 
(Kunnskapsdepartementet 2019). En grammatikkoppgave kan bestå av flere (oppgave)ledd, og til 
sammen ble 385 (oppgave)ledd analysert med hensyn til tekstkvalitet, ferdighet og aktivitet. Innenfor 
tekstkvalitet vurderes det hvorvidt oppgaveleddet har en innholdsmessig forbindelse til øvrige 
tekstelementer. I kategorien ferdighet deles oppgavene inn i skriftlig, muntlig, lesing eller om 
oppgaven er uspesifisert med hensyn til hvilken ferdighet den fremmer. Til slutt undersøkes det 
hvilken aktivitet (oppgave)leddene ber elevene om: Produksjon, forståelse, vurdering og utforskning. 
Hovedfunnene er at mange oppgaveledd kontekstualiserer grammatikk, og at skriftlig er den 
ferdigheten som oftest er spesifisert. Produksjon er den vanligste aktivitetstypen. Få oppgaveledd 
vektlegger at eleven skal vise grammatisk forståelse. Det utviklede rammeverket vil være 
hensiktsmessig også i framtidige studier av L1-grammatikkoppgaver. 

Blichfeldt, Kathinka, Tor Gunnar Heggem og Åslaug Huseby. 2020. Kontekst 8-10 Basis. 3 utg. 
Oslo: Gyldendal undervisning. 

Kunnskapsdepartement. 2019. Læreplan i norsk (NOR01-06). Hentet fra: 
https://www.udir.no/lk20/nor01-06 

Hsieh, Hsiu-Fang og Sarah E. Shannon. 2005. Three Approaches to Qualitative Content Analysis. 
Qualitative Health Research 15 (9), 1277-1288. 

Iversen, Harald Morten og Hildegunn Otnes. 2016. Å lære å skrive : tekstkompetanse i norskfagets 
skriveopplæring. Oslo: Universitetsforlaget. 

Skjelbred, Dagrun, Trine Solstad og Bente Aamotsbakken. 2005. Kartlegging av læremidler og 
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Summer, Theresa. 2011. An evaluation of methodological options for grammar instruction in EFL 
textbooks : are methods dead? Heidelberg: Universitetsverlag Winter. 
 
van Rijt, J. H. M. 2020. Understanding grammar. The impact of linguistic metaconcepts on L1 
grammar education. Nijmegen: Radboud University.  
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1G-1 - Vurdering av eksamen i norsk muntlig på ungdomstrinnet – er vi enige om 
vurderingsgrunnlaget? 

Agnete Bueie1 
1 Universtitetet i Sørøst-Norge 

 Temaet for denne paperpresentasjonen er vurdering av muntlig eksamen i norsk på ungdomstrinnet. 
Formålet med studien som presenteres, er å utvikle kunnskap om hvordan norsklærere vurderer 
elevers prestasjoner til muntlig eksamen. Forskningsspørsmålet som besvares, er: 

Hvordan vurderer et utvalg norsklærere på ungdomstrinnet to elevers muntlige eksamener, hva 
vektlegges og i hvilken grad er sensorene enige om vurderingen? 

I studien skal deltakerne, et utvalg norsklærere på ungdomstrinnet, vurdere to elevers muntlige 
eksamen. Deltakerne ser først autentiske, anonymiserte videoopptak av elevenes muntlige eksamen, 
og deretter fyller de ut et digitalt vurderingsskjema. Studiens empiri er de utfylte, digitale 
vurderingsskjemaene. Disse består av avkryssingsspørsmål der lærerne skal vurdere ulike 
delkomponenter og delferdigheter med utgangspunkt i vurderingsskalaen (1-6). Skjemaet har i 
tillegg kommentarfelt der deltakerne kan legge inn mer utfyllende vurderinger. 

Studien forankres i teori om vurdering, særlig knyttet til operasjonalisering av konstrukt, 
vurderingens reliabilitet og validitet, sensorenes orientering (hva som vektlegges ved vurdering) og 
tolkningsfellesskap (for eksempel McNamara, 1996; Pollitt & Murray, 1996; Taylor & Galaczi, 
2011; Bejar, 2012; Bøhn, 2019). 

Datainnsamlingen er i en avsluttende fase. Foreløpige funn viser at lærernes totale vurdering av 
elevenes muntlige eksamen varierer med en karakter (for elev 1: 3 eller 4, og for elev 2: 4 eller 5). 
Det er imidlertid noe større variasjon i hvordan de to delkomponentene som inngår i eksamen 
(presentasjon og fagsamtale) vurderes, og også hva som vektlegges i vurderingen. 

I en norsk kontekst foreligger det lite kunnskap både om hvordan konstruktet operasjonaliseres og 
vurderes i muntlig eksamen. Studien bidrar til et lite utforsket felt og har relevans for både skole og 
lærerutdanning. 

Bejar, I. (2012). Rater cognition: Implications for validity. Educational Measurement: Issues and 
Practice, 31(3), 2-9. doi:10.1111/j.1745-3992.2012.00238.x. 

Bøhn, H. (2019.) PhD revisited: What is to be assessed?. In English Didactics in Norway (pp. 376-
396). 

McNamara, T. (1996). Measuring Second Language Performance. Harlow: Longman. 

Pollitt, A., & Murray, N. L. (1996). What raters really pay attention to. In M. Milanovic & N. Saville 
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research testing colloquium, Cambridge. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Taylor, L., & Galaczi, E. (2011). Scoring Validity. In L. Taylor (Ed.), Examining Speaking: 
Research and practice in assessing second language speaking (Vol. 30, pp. 171-233). Cambridge: 
Cambridge University Press.  
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1G-2 - Bedömning, ett hot mot kreativa skrivprocesser? 

Per Blomqvist1 
1 Per Blomqvist 

 Studien undersöker gymnasielärares samtal om hur skrivandet i svenskämnet har förändrats över 
tid. I samtalen deltog tre svensklärargrupper från olika gymnasieskolor med högskoleförberedande 
program. Samtalen genomfördes som så kallade collective remembering interviews, en metod att 
genom social interaktion stimulera deltagarnas minne (Middleton & Brown, 2005), och de frågor 
som strukturerade samtalen var vilka förändringar som har skett genom åren och vad dessa 
förändringar inneburit. 

Studien utgår från teorier om formativ bedömning i relation till skrivdidaktik med fokus på hur 
stöttning kan utformas både som mål och metod i skrivprocesser för att ge elever möjlighet att 
utveckla ett akademiskt skrivande samtidigt som de breddar och fördjupar sina ämneskunskaper 
(Hoel, 2010; van de Pol et al., 2010). Materialet analyserade med topikanalys (Linell, 2001), inriktad 
på att belysa vilka beskrivningar och uppfattningar som lärarna inom varje grupp gav uttryck för att 
dela. Frågorna som ställdes var: Vad har lärarna velat åstadkomma och varför? Vad har dessa 
förändringar lett till och vilka problem har de synliggjort? 

Resultatet visar att lärargruppernas beskrivningar av vad de har velat åstadkomma och varför till stor 
del överensstämmer. Samtliga lärargrupper beskriver hur kraven på ett mer akademiskt skrivande i 
ämnet har ökat. För att möta dessa ökade krav har lärarna genom åren på olika sätt arbetat med att 
synliggöra bedömningsgrunder för skrivuppgifter, utforma olika typer av stöttning för skrivandet 
och bygga progression i skrivandet inom och mellan de olika kurserna. Men när lärarna beskriver 
vad dessa förändringar har lett till och vilka problem de i sin tur har synliggjort, framträder två olika 
berättelser som i mångt och mycket är varandras motsatser. En berättelse handlar om att 
bedömningsarbetet riskerar att stå i vägen för elevers möjligheter att delta i kreativa skrivprocesser 
där de får utforska ämnet, testa olika uttryckssätt och skapa något nytt (Beghetto & Kaufman, 2007), 
medan en annan berättelse handlar om ett bedömningsarbete som istället kan bidra till att skapa en 
sådan kreativ skrivkultur. Hur lärarna uttrycker att de förhåller sig till och använder ämnesplanens 
kunskapskrav vid planering och genomförande av undervisning och vid bedömning, tycks vara 
avgörande för deras olika uppfattningar om vilken inverkan bedömningsarbetet får. Ett 
bedömningsarbete som i alltför hög grad utgår ifrån och knyts till kunskapskravens formuleringar, 
beskrivs få negativa konsekvenser även för de texter som eleverna skriver, där de i större omfattning 
än tidigare har svårt med att föra självständiga resonemang, dra slutsatser och använda 
ämnesspecifika för att utveckla sina resonemang.  
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1G-3 - Legitim kunskap i Gymnasiearbetet: En jämförande analys Skolverkets exempeltexter 
för natur- och samhällsvetenskapsprogrammet 

Jack Fägrell1 
1 Uppsala universitet 

 Samtliga gymnasieelever i Sverige skriver under ubildningens sista år ett så kallat Gymnasiearbete.  
För de högskoleförberedande programmen är arbetet tänkt att utgöra ett kvitto på att eleven har 
uppnått den högskoleförberedelse som utbildningen ska utnynna i (Skolverket 2011). För elever på 
sådana program innebär uppgiften (med vissa undantag) dels att genomföra en undersökning av 
relevans för den  (av eleven) valda  programinriktningen (t.ex. samhällsvetenskap eller 
naturvetenskap), dels att författa en relativt omfattande rapport om den genomförda undersökningen. 

Även om gymnasiearbetet på samtliga program följer liknande struktur och disposition – IMRaD-
modellen – skiljer det sig ändå åt mellan programmen,  till följd av den kunskapssyn som råder inom 
respektive kunskapsfält. Mot bakgrund av detta presenterar jag en del (av två) i en jämförande studie 
där jag undersöker hur kunskap inramas och konceptualiseras i Skolverkets vägledande 
exempeltexter för gymnasiearbetet på samhälls- (SA) och naturvetenskapsprogrammet (NA). Dessa 
exempeltexter är ett slags fiktiva case som beskriver hur elever tar sig an uppgiften att planera och 
genomföra gymnasiearbetet. Exempeltexterna kan antas vara normgivande och vägledande såväl för 
eleverna som för deras handledare och  examinatorer. Syftet med studien är bidra med kunskap kring 
vad som anses vara legitim kunskap inom respektive program, samt vilka språkliga uttryck detta tar i 
gymnasiarbetet. 

Studien hämtar teoretisk och metodologisk inspiration från Legitimation code theory (LCT) (Maton 
2014), där en utgångspunkt är att kunskap uppstår och får legitimitet i sociala fält, vilka utgörs av 
dels kunskapsstoff, dels individer/deltagare. LCT:s dimension specialisering erbjuder ett ramverk 
för att tolka och förstå vilken kunskap och vilka praktikdeltagare som ges legitimitet, hur denna 
struktureras och språkligt manifesteras inom en social praktik. 

Resultaten visar bland annat att legitim kunskap på NA-programmet framförallt innebär ett fokus på 
noggrant preciserade och avgränsade teorier, metoder och begrepp, medan det på SA- programmet 
framförallt innebär att ge röst åt individers och/eller gruppers unika erfarenheter. Uttryckt med LCT-
terminologi är det tydligt att kunskap på NA-programmet karaktäriseras av starka epistemiska 
relationer medan den på SA-programmet snarare karaktäriseras av starka sociala relationer (jfr 
Maton 2014). 

I del två av denna studie går jag vidare med att undersöka om och i så fall hur dessa 
kunskapsstrukturer reproduceras i färdiga gymnasiearbeten från de två programmen. Denna studie (i 
helhet) utgör vidare en del av mitt pågående avhandlingsprojekt om akademiskt/vetenskapligt 
skrivande i gymnasieskolan. 

Referenser: 
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1H-1 - Vad tänker du på när du hör ordet ’skrivundervisning’? Nya skrivdidaktiska 
perspektiv genom enkla intervjuer  

Helen Winzell1 
Helen Winzell1 
1 Linköpings universitet 

 För att svensklärare ska vara rustade för sitt skrivutvecklande uppdrag, behöver de vara medvetna 
om sin egen uppfattning om skrivundervisning. Hur blivande gymnasielärare i svenska tänker om 
skrivundervisning är därmed en central fråga för ämneslärarutbildningen. 

Winzell (2018) visar att nyblivna gymnasielärare i svenska har svårt att sätta fingret på vad 
skrivundervisning kan vara. Om själva undervisningsområdet i sig framträder vagt, behöver något 
göras i ämneslärarutbildningen. Det är ju först när undervisningsområdet är tydligt som läraren kan 
bedriva en tydlig undervisning. För ämneslärarutbildningen i svenska innebär det att lärarstudenter 
behöver få möjlighet att utmana sin föreställning om skrivundervisning och andra 
undervisningsområden. 

Reflektion över undervisning har visat sig vara en nyckelfaktor i lärares praktiska ämnesdidaktiska 
kunskapsbildning (Evens et al. 2015:9; Schneider & Plasman 2011:556). Emellertid saknas det ofta 
skärpa och precision när reflektionen kommer på tal i lärarutbildningen (Zeichner 2020:vii). Vad ska 
reflektionen riktas mot för att blivande lärare ska uppfatta sitt framtida undervisningsuppdrag, och 
hur kan den bli mer precis? 

Under våren 2021 genomförde jag sex halvtimmeslånga semistrukturerade kvalitativa intervjuer av 
blivande gymnasielärare i svenska under termin 10 för att undersöka deras föreställning om 
skrivundervisning. Syftet med projektet var att undersöka effekten av ett enkelt verktyg för 
reflektion. Intervjuerna var uppbyggda omkring ett enkelt frågepaket som handlade om 
skrivundervisningens kärna och gränser. Frågorna visade sig leda studenterna till nya insikter om 
skrivundervisning. En tematisk innehållsanalys visar att studenterna började identifiera, sortera och 
problematisera skrivundervisningen som undervisningsområde och uppdrag. 

Föredragets syfte är att presentera och diskutera resultatet från denna studie. 

Referenser 

Evens, Marie, Elen, Jan & Depaepe, Fien (2015). Developing Pedagogical Content Knowledge: 
Lessons Learned from Intervention Studies. Education Research International, 1–23. 

Schneider, Rebecca. M., & Plasman, Kallie. (2011). Science teacher learning progressions: A review 
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1H-2 - Ein ny didaktisk inngang for norsk skriveopplæring 

Hjalmar Eiksund1 
1 Høgskulen i Volda 

  Forskingsemne 
Skrivedidaktikk, rettskrivingutvikling, toskriftspråklegheit 

Bakgrunn 
Alle elevar i norsk skule mottar opplæring i både bokmål og nynorsk (Utdanningsdirektoratet 2019), 
men resultatet av skriveopplæringa er ulik avhengig av hovudmålet til elevane. Tidlegare funn viser 
at elevar nynorsk som hovudmål har fleire normavvik enn bokmålselevar. Nokre avvik kan 
forklarast med talemålsnær skriving (sjå t.d. Wiggen 1992; Eiksund 2015), andre kjem truleg av 
påverknad frå bokmål (sjå t.d. Søyland 2001; Skjelten 2013; Fretland 2015; Bjørhusdal og Juuhl 
2017).  

Material og metode 
Materialet er transkriberte elevintervju og rettskrivingsavvik i hovudmålstekstar, som er samla inn i 
samarbeid med Normprosjektet (2012–2016). Avvika i tekstane er samanlikna med 
rettskrivingsnorma i sidemålet til elevane, men også med dialektnær skriving. Analysane er brukt til 
å utvikle ein eigen analysemodell for normavvik i elevtekstar. 

Relevans for feltet 
Den sosiolingvistiske ulikskapen mellom elevar med bokmål eller nynorsk som hovudmål er 
underkommunisert i både stortingsmeldingar og læreplan. Mykje av forskinga på forholdet mellom 
bokmål og nynorsk konsentrerer seg om sidemålsdidaktikk. Eiksund (2020) presenterer ein ny og 
utvida analysemodell som konsentrerer seg om hovudmålet til elevane. Denne byggjer delvis på ein 
analysemodell av stavefeil utvikla av Finbak (2005), men er supplert med feilkategoriar som verkar 
å vere særleg aktuelle for nynorskelevar. Brukt på rette måten kan den nye modellen bidra til å 
synleggjere kva mekanismar som ligg bak ulike typar normavvik i elevtekstar, noko som kan danne 
grunnlag for nytt didaktisk utviklingsarbeid i klasserommet. 

Referansar 
Bjørhusdal, Eli og Gudrun Kløve Juuhl. (2017). Bokmålsavvik frå norma i sjetteklassetekstar. Maal 
og Minne, 109(1), 93–121. 

Eiksund, Hjalmar. (2015). Mellom borken og veden. I Hjalmar Eiksund og Jan Olav Fretland (red.), 
Nye røyster i nynorskforskinga (s. 36-47). Oslo: Samlaget. 

Eiksund, Hjalmar. (2020). Å kunne skilje nynorsk frå bokmål og dialekt. Skriveutvikling hos eit 
utval elevar frå sjette til tiande trinn. Maal og Minne, 112(1) 27–64. 

Finbak, Liv. (2005). Analyser av stavefeil. Spesialpedagogikk(9), 20-29. 
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1H-3 - På den eine og den andre sida? Ein retorisk analyse av drøftande elevtekstar på 
ungdomssteget 

Kjersti Breivega1 
1 Høgskulen på Vestlandet 

 I den grad drøfting blir presisert som ein særskilt type argumenterande skriving, er som regel «pro 
og kontra»-struktur framheva som karakteristisk (Flyum, 2011; Øgreid 2017: s. 21ff), og dette 
trekket ser vi også ofte operasjonalisert i skriverammer for drøftande skriving i opplæringa 
(Lorentzen & Kringstad, 2014: s. 15−18). Men gir  «pro og kontra»-strukturen eit dekkande bilde av 
tekstoppbygginga og argumentasjonen i drøftande tekst? 

I innlegget legg eg fram funn frå ein retorisk analyse av 16 drøftande elevtekstar frå ungdomssteget. 
Analysen syner at 15 av 16 tekstar inneheldt «pro og kontra»-argumentasjon, men at dette likevel 
ikkje var det berande tekstorganiseringsprinsippet. Mykje meir karakteristisk for elevtekstane var 
korleis dei, via å stille ulike grunnleggande spørsmål til saka i tråd med stasislæra (Andersen, 1995: 
s. 161− 162; Jørgensen & Onsberg, 2011: s. 39ff), veksla mellom definerande, konstaterande, 
evaluerande og tilrådande argumentasjonsfasar.

Studien tyder på at ei skriveopplæring som fremjar «pro og kontra»-struktur som nærast einaste 
tekstorganiseringsprinsipp gir for smale vilkår for den gode drøftande skrivinga. I staden må 
skriveopplæringa ta på alvor at den drøftande teksten typisk inneheld fleire argumentasjonsfasar. 
Dette vil seie at ulike typar grunnleggande spørsmål er drivande for dynamikken i teksten og bidreg 
til å kaste lys over saka som blir diskutert i form av eit mangfald av strukturelle topoi (Söderberg, 
2017: s. 78–79), som det å definere, avgrense, forklare og vurdere. Nettopp denne kompleksiteten er 
det som gir den drøftande skrivinga eit stort danningspotensial (Aase, 2012: s. 56). 

Referansar: 

Andersen, Ø. (1995). I retorikkens hage. Oslo: Universitetsforlaget. 

Flyum, K. H. (2011). Forberedende øvelser i skisseskriving, kildebruk og drøfting – en 
verktøymakers verktøy til fagskriving. I K. H.  Flyum & F. Hertzberg (red.), Skriv i alle fag! 
Argumentasjon og kildebruk i videregående skole (s. 33–75). Oslo: Universitetsforlaget. 

Jørgensen, C. &  Onsberg, M. (2011). Praktisk argumentation. 3. utgåva. Valby: Nyt Teknisk 
Forlag. 

Lorentzen, V. & Kringstad, T. (2014). Ressurshefte om argumenterende skriving. Trondheim: 
Skrivesenteret. Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking. 

Söderberg, M. W. (2017). Aristoteles retoriska toposlära. En verktygsrepertoar för fronesis. 
Södertörns retoriska studier 4. Södertörns högskola. 
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1I-1 - Nynorsk språkstimulering i barnehagen 

Vilde Strand Kompelien1 
1 Høgskulen på Vestlandet 

 Rammeplan for barnehagen (Kunnskapsdepartementet, 2017) slår fast samfunnsmandatet til alle 
barnehagane i Noreg og legg føringar for kva språklege stimuli barn får i barnehagen. Rammeplanen 
legg vekt på skriftspråkstimulering i betydeleg større grad no enn tidlegare, men det er verdt å merke 
seg at verken barnehagelova (2006) eller rammeplanen (2017) synleggjer eller diskuterer vilkåra og 
behova til barn som skal ha nynorsk som opplæringsspråk i skulen (jf. Bjørhusdal, 2017, s. 23).   

Den førre rammeplanrettleiinga om språk og språkstimulering (KD, 2009) var tydeleg på at barn i 
nynorskdistrikt treng språkstimulering på nynorsk (Høigård, Mjør og Hoel, 2009), men Vadstein 
(2018) viser at barnehagar i nynorskområde driv relativt lite nynorsk språkstimulering. Dette er 
problematisk med tanke på barns tidlege literacy og utvikling av språk-, lese- og skrivekunne, då 
literacyutvikling krev stimuli i form av støtte og tilrettelegging frå vaksne (Heath, 1988; Vygotsky; 
1971). 

Vadstein (2018) gjorde si undersøking då rammeplanen nyleg var revidert, før arbeidet med å 
implementere planen i barnehagane sine eigne planar var gjort. Med bakgrunn i at rammeplanen no 
har vore gjeldande i fire år, spør eg: Korleis driv barnehagane skriftspråksstimulering i eit 
nynorskområde i dag? For å svare på dette har eg observert literacyhendingar og -praksisar i tre 
barnehagar der barna soknar til skular der nynorsk er opplæringsspråk og dimed barna sitt 
fyrsteskriftspråk. Eg har observert barn og vaksne på storbarnsavdeling, og vore særleg oppteken av 
om barna møter nynorsk gjennom leik, høgtlesing, song, teikning og skrift. I tillegg har eg observert 
om og korleis dei vaksne støttar barnet i si tidlege skriving. Datamaterialet er analysert etter 
innhaldsanalyse (Høgheim, 2020). Eg vil legge fram funna og dessutan diskutere korleis metoden 
fungerte for å undersøke korleis barnehagane driv skriftspråksstimulering. 

Sentrale referansar: 

Bjørhusdal, E. (2017). Nynorsk språkstimulering i barnehagen: Framlegg til eit fagleg grunnlag. I 
Bjørhusdal, E. og Budal, I.B. (red.). Nynorsk med dei minste. Det Norske Samlaget 

Heath, S. B. (1988). Protean shapes in literacy events. Ever-shifting oral and literate traditions. I E. 
B. Kintgen, B. M. Kroll & M. Rose (Red.), Perspectives on literacy. Southern Illinois University 
Press.

Høgheim, S. (2020). Masteroppgaven i GLU. Fagbokforlaget 
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1I-2 - Leseleksens plass i norskfagets begynneropplæring 

Toril Frafjord Hoem1 
Åse Kari Hansen Wagner1 
1 Universitetet i Stavanger 

 Selv om styrende dokument for skolen ikke pålegger lærerne å gi elevene lekser, og forskning ikke 
kan gi noe entydige svar på om lekser har noen effekt på elevenes læring (Cooper & Valentine, 
2001), er lekser så vanlig på alle trinn i skolen at praksisen kan sies å være tatt for gitt. Denne 
studien baserer seg på filmede observasjoner fra seks andreklasser, med fokus på leseleksens plass i 
norskfagets begynneropplæring, og søker å avdekke hvorvidt praksisen med leselekser har potensial 
til å utvikle elevenes lesekompetanse og er i tråd med forskningsbaserte anbefalinger for god 
leseundervisning. Studien har følgende problemstilling: Hva kjennetegner det lekserelaterte lese- og 
tekstarbeidet i norskfagets 2. trinn? For å belyse problemstillingen stilles følgende 
forskningsspørsmål: Hvor stor del av opplæringen i norskfaget er knyttet til leselekser, og hvordan 
organiseres praksisen? Hvilke tekster leses, og hva slags tekstarbeid finner sted i tilknytning til 
leselekser? 

Koding og analyser er utført i Nvivo. Alle sekvenser hvor leselekseaktiviteter forekom ble registrert. 
Det ble kodet for organiseringsformer og hvorvidt praksisen kunne karakteriseres som forberedelse 
eller oppfølging av lekser. Alle tekstene som ble brukt ble registrert. Selve tekstarbeidet ble kodet 
for «praktisk og faglig innramming», samt med utgangspunkt i Fountas og Pinnell´s (2018) 
kategorier «arbeid i selve teksten», «arbeid utover teksten» og «kritisk arbeid med teksten».    

Resultatene viser at lekserelatert arbeid foregår i alle 6 klasserommene, men det er stor variasjon når 
det gjelder tidsbruk og organisering. Lekseøktene framstår ofte som markante brudd i 
undervisningen. Mye tid går med til praktisk og faglig innramming, med tilhørende lavt 
læringstrykk. Utover at leseleksen skal leses et visst antall ganger, er det vanskelig å få øye på noe 
formål med leseleksa. Tekstene synes sjelden å ha noen verdi i seg selv. Det arbeides mye med 
ordavkoding og leseflyt, samt vokabular, men det er lite fokus på å støtte elevene i avkodingen eller 
lære dem strategier for å forstå nye ord. Ofte brukes lærebokas term, «BO» (bilde og overskrift) når 
elevene skal predikere. Det arbeides noe med å oppsummere tekst og knytte forbindelser til eget liv, 
men elevene bes aldri om å syntetisere. Kritisk arbeid med tekst er også fraværende. 

 Cooper, H. & Valentine, J. C. (2001). Using Research to Answer Practical Questions About 
Homework. Educational Psychologist, 36(3), 143 - 153. 

Fountas, I. & Pinnell, G.S. (2018). Every Child, Every Classroom, Every Day: From Vision to 
Action in Literacy Learning. The Reading Teacher. 72, (1)  7- 19.  
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1I-3 - Empirisk model til identifikation af udviklingstrin i børns tidlige skrivning 

Jesper Bremholm1 
Jeppe Bundsgaard1, Kristine Kabel1 
1 Dansk 

 På trods af gode skrivefærdigheders store betydning i både et personligt, uddannelsesmæssigt og 
samfundsmæssigt perspektiv er den forskningsbaserede viden om den skriveudvikling, børn 
gennemløber, når de i de tidlige skoleår skal tilegne sig det konventionelle skriftsystem, 
overraskende begrænset (Bazerman et al. 2017; Harmey & Wilkinson, 2019). I dette oplæg vil vi 
præsentere det igangværende forsknings- og udviklingsprojekt Teaching platform for developing 
and automatically tracking early stage literacy skills (ATEL, 2018-2022). I projektet følger vi elever 
i alderen 6-8 år fra 13 skoler hen over de tre første år af grundskolen gennem de tekster, de skriver 
med brug af det digitale skriveværktøj WriteReader (anvendt på mere end 50% af danske skoler). Vi 
vil i præsentationen fokusere på følgende af projektets centrale forskningsspørgsmål: 

Hvilke udviklingstrin kan fra et lingvistisk perspektiv identificeres i indskolingselevers tidlige 
skrivning? 

Undersøgelsen af dette spørgsmål bygger på manuel kodning af et stort antal elevtekster skrevet i 
WriteReader (N=803) med brug af et analytisk rammeværk udviklet i projektet. Dette rammeværk 
bygger på en tekstorienteret tilgang til skrivning (Donahue & Lillis, 2014), og det kombinerer 
funktionelle og formelle tilgange til sprogbeskrivelse. Hovedvægten i præsentationen vil ligge på 
undersøgelsens metode og resultater. 

I metodedelen beskrives den statistiske analyse, gennem hvilken vi dels har valideret projektets 
teoretiske hypoteser om, hvordan forskellige skriftsproglige ressourcer er forbundne, og dels har 
kunnet identificere forskellige trin i børns skriveudvikling. Den statiske analyse er funderet i 
Raschteori, nærmere betegnet den såkaldte polytome Rasch-model (Masters, 1982). 

I resultatdelen beskrives den i projektet udviklede model for børns tidligere skriveudvikling. 
Modellen gør det muligt at identificere børns skriveudvikling hen over fem dimensioner. Hver 
dimension omfatter et antal udviklingstrin (fra 3 til 6), der hver er karakteriseret ved specifikke 
lingvistiske træk. 

Afrundingsvis diskuteres modellens bidrag til forskningen i børns tidlige skriveudvikling. 

ReferencerBazerman, C., Graham, S., Applebee, A., Matsuda, P., Berninger, V., Murphy, S., Brandt, 
D. et. al. (2017). Taking the Long View on Writing Development. Research in the Teaching of 
English, 51(3), 351-360.

Donahue, C., & Lillis, T. (2014). Models of writing and text production. In E.-M. Jakobs & D. P. 
Perrin (Eds.), Handbook of writing and text production (pp. 55-78). De Gruyter. 
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2A-1 - Möten mellan lärare i varierande literacypraktiker 

Catharina Tjernberg1 
1 Karin Forsling, Karlstad University 

 Abstract 
Tillgänglighet och delaktighet är förutsättningar för att barn och elever, oavsett funktionsförmåga, 
ska få möjligheter att utvecklas i förskola och skola. Forskare inom literacyområdet belyser 
betydelsen av mångsidig och flexibel undervisning för att skapa möjligheter för framgångsrikt 
lärande. Inkluderande literacypraktiker lyfts som förutsättningar för alla elevers delaktighet och 
lärande. Enligt denna definition av inkludering betonas att det inte är eleven som ska anpassas till en 
redan befintlig verksamhet, utan det är verksamheten som ska designas och iscensättas så att den 
skapar förutsättningar för elevens delaktighet och lärande. Inkluderingen skapar tillgänglighet.  

Föreliggande artikel bygger på en studie med ett unikt anslag. Avsikten är att ur ett inkluderande 
undervisningsperspektiv studera hur lärare som arbetar i varierande literacypraktiker i de tidiga 
skolåren förstår och uttrycker den kunskap de har om framgångsfaktorer i skriv- och läslärande för 
att undanröja hinder så att svårigheter inte uppstår.  

Datainsamlingen skedde genom fokusgruppsamtal. Critical Literacy används som teroriram och de 
relaterade begreppen mångfald och design används för att analysera datamaterialet. Den bild som 
framträder i vår studie är att lärarna designar literacyaktiviteter utifrån såväl stödjande som 
inkluderande utgångspunkter med variationen och mångfalden i fokus. En intressant iakttagelse är 
att ingen av informanterna använder begreppet specialpedagogik i fokusgruppsamtalen. Lärarna på 
samtliga skolor understryker istället betydelsen av att väcka elevernas intresse och motivation för att 
bygga förtroendefulla relationer – en förutsättning i inkluderande undervisning.Referenser 

Howes, A., Booth, T., Dyson, A., & Frankham, J. (2005). Teacher learning and the development of 
inclusive practices and policies: Framing and context. Research Papers in Education, 20(2): 133–
148. doi:10.1080/02671520500077947

Ivaniĉ, R. (2004). Discourses of writing and learning to write. Language and Education, 18(3): 220–
245. doi:10.1080/09500780408666877

Janks, H. (2010). Literacy and power. Routledge. 

Wibeck, V. (2010). Fokusgrupper: Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 
Studentlitteratur  
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2A-2 - Er det dansklærerens skyld? Natur & teknologilektionen som mundtlig arena. 

Charlotte Folkmann Reusch 

 Hvordan realiserer lærer og elever fagspecifik mundtlighed i natur & teknologilektionen i den 
fysiske og kulturelle setting, tre danske klasserum tilbyder? Dette studie er et kvalitativt casestudie i 
tre heterogene 6. kl., med empiriindsamling over fem måneder. Observation, feltnoter, lydoptagelser, 
enkelte videooptagelser, løbende interviews med lærerne, hvor observationer diskuteredes, og i alt 
seks semistrukturerede gruppeinterviews med elever danner dets empiriske materiale, suppleret med 
undersøgelse af relevante styredokumenter. 

Betydningen af deltagelse i dialogisk undervisning for elevers udvikling af forståelse er 
veldokumenteret (Alexander, 2018). Lemke (1990) og Kress et al. (2014) viste henholdsvis 
hvorledes fagsprog tales og hvorledes det indgår i komplekst samspil med andre kommunikative 
ressourcer i amerikanske og britiske naturfaglige klasserum. Imidlertid undersøges her lektioner i et 
introducerende naturfag (1.-6- kl., en ugentlig lektion a 45-90 minutter), der i den danske folkeskole 
ofte afvikles i et ikke-fagspecifikt klasselokale, hvor lærer og elever ikke altid har adgang til mange 
ressourcer. Empirien antyder, at lærers og elevers muligheder for at realisere fagspecifik 
mundtlighed, udfordres i situationer, hvor sproget ikke kan relateres til noget, der forekommer i 
verden enten materielt eller repræsenteret på anden ikke-verbal måde (Daston, 2004): 
Internetadgangen fejler, og onlinelæremidlet bliver utilgængeligt eller usynligt, naturfagslæreren 
oplever at være ugens gæst uden invitation til at påvirke klasserummets fysiske setting, der erobres 
af dansk- og engelsklærer, eleverne siger, at de ikke kan koncentrere sig længe i første eller sidste 
lektion, kun midt på dagen - ”men der har vi dansk”. Dialog og elevers selvstændige gruppebaserede 
undersøgende arbejde med forsøgsdesign, afprøvning og evaluering prioriteres af læreren, mens 
lærermonolog eller forklaringer næppe forekommer. Eleverne har uklare forestillinger om, hvorfor 
og hvordan man præsenterer, og læreren om feedbackmuligheder. 

Analytisk tages udgangspunkt i dels naturfagslektionen som en ”teaching narrativ” med forholdsvis 
givent forløb (Scott, 1998), og dels raumtheoretische perspektiver på, at tekst i udvidet forstand er 
betinget af ikke blot semiotiske, men også tekniske (fx fysiske) og kulturpragmatiske (fx 
strukturelle) forhold (Dünne, 2004). 

Referencer: 

Alexander, R. (2018) Developing dialogic teaching: genesis, process, trial, Research Papers in 
Education, 33:5, 561-598. 

Daston, S. (ed) (2004). Things that talk. Object Lessons from Art and Science. Zone Books. 

Dünne, J. (2004). Forschungsüberblick „Raumtheorie“ (p.1-11), 
http://www.raumtheorie.lmu.de/Forschungsbericht4.pdf 13.08.2021 

Kress, G., Jewitt, C., Ogborn, J., & Tsatsarelis, C. (2014). Rhetorics of the Science Classroom: A 
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Lemke, J.L.(1990). Talking science. Language, learning, and values. 
 
Scott, P. (1998). Teacher Talk and Meaning Making in Science Classrooms: a Vygotskian Analysis 
and Review, Studies in Science Education, 32:1, 45-80  
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2A-3 - Tekstkompetencer i danskfaget – udkast til en danskdidaktisk teori 

Jens Jørgen Hansen1 
1 Syddansk Universitet 

 Formålet med denne undersøgelse er at identificere centrale tekstkompetencer i danskfaget 
(Bundsgaard 2009, Hansen 2012, Krogh 2017). Undersøgelsen bidrager til at besvare det 
kernedidaktiske spørgsmål: ”Hvad er det, der er afgørende at lære og derfor undervise i, og hvorfor” 
(Nielsen 2004). Projektet bidrager til at identificere danskfagets fagdidaktik forstået som en 
”refleksion og kommunikation om fag” (Ongstad 2006). Grunden til at identificere en danskdidaktik 
er, at en fagdidaktik er udfordret i en globaliseret vidensøkonomi og derfor konstant skal legitimere 
sin egen begrundelse. I det perspektiv bidrager en danskdidaktik til at beskrive, hvordan faget kan 
forstås og udvikles i samspil med samfundsmæssige ændringer. Studiets empiriske felt er skolens 
læreplan for danskfaget formuleret i en uddannelsespolitisk retorik (Van den Akker 2004). 
Læreplananalysen vil beskrive tekstkompetencer i forhold til fire niveauer: et diskursniveau, et 
læringsmålniveau, et indholdsniveau og et aktivitetsniveau (Krogh 2011). En hypotese for 
undersøgelsen er, at danskfaget er baseret på fire tekstkompetencer: hermeneutiske-, kreative-, 
kommunikative og grundlæggende tekstkompetencer (Blikstad-Balas 2018, Skaftun 2015, Skjelbred 
2019). Resultaterne er en præsentation af en fagdidaktisk teori, som kan bruges til forskning i en 
danskfaglig praksis (Hansen & Gissel, 2019, Hansen 2021) og til at styrke lærernes refleksion over 
danskfaget og begrunde didaktiske valg. 

References 

Blikstad-Balas, M. (2018). Literacy i skolan. Studentlitteratur. 

Bundsgaard, J. m.fl. (2009) Kompetencer i dansk. København: Gyldendal 

Hansen, J. J., & Gissel, S. T. (2019). Danskfaget i spil på læringsplatforme. Learning Tech, (6), 176-
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Hansen, J. J. (2012). Dansk som undervisningsfag: Perspektiver på design og didaktik. 
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2B-1 - Hva kjennetegner de lyriske tekstene norsklærere på ungdomstrinnet bruker i sin 
undervisning?  

Marthe Hatlen Grønsveen1 
1 Universitetet i Bergen 

 Denne presentasjonen tar utgangspunkt i følgende forskningsspørsmål, som er hentet fra mitt 
doktorgradsprosjekt om lyrikkundervisning i norskfaget: Hva kjennetegner de lyriske tekstene 
norsklærere på ungdomstrinnet bruker i sin undervisning? Materialet består av seminstrukturerte 
intervju med åtte lærere og lyd- og videoopptak av lyrikkundervisningen til to av disse lærerne. Jeg 
undersøker hvilke lyriske tekster lærerne bruker og forteller at de bruker i sin undervisning, hvilke 
kilder de oppsøker for å finne lyriske tekster og hvilke begrunnelser de oppgir som årsak til at de 
velger disse tekstene.  

Etter 2006 inneholder ikke læreplanen i norsk lenger konkrete forslag til hvilke tekster elevene skal 
lese (Utdanningsdirektoratet, 2019), noe som indikerer at lærerne tilsynelatende har nokså stor frihet 
til å velge tekster selv. En følge av dette er at vi mangler kunnskap om hvilke tekster elevene faktisk 
leser i norskfaget. Gabrielsen og Blikstad-Balas (2020) karakteriserer dette som en norskdidaktisk 
utfordring, fordi spørsmålene om hva elevene skal lese og hvorfor de leser er tett knyttet sammen og 
står sentralt i den litteraturdidaktiske diskursen (Gabrielsen & Blikstad-Balas, 2020). 

Gabrielsen og Blikstad-Balas’ studie viser at elevene leser flere episke enn lyriske tekster. Funn fra 
andre nordiske studier indikerer at lyrikken er underrepresentert i norskfaget (Kjelen, 2013) og i den 
litteraturdidaktiske forskningen (Sigvardsson, 2017). Samtidig beskrives lyrikken som tekster der 
litteraturens estetiske og litterære kvaliteter opptrer i sin mest distinkte og konsentrerte form. 
Undersøkelser av begrunnelsene norsklærere bruker for å legitimere valg av lyrisk tekst er derfor 
interessante i både et lyrikkdidaktisk og et litteraturdidaktisk perspektiv, fordi de kan vise hva slags 
litterær kompetanse og innsikt lærerne mener elevene kan utvikle i møte med lyrikken spesielt og 
litteraturen generelt. 

Kilder 

Gabrielsen, I. L. & Blikstad-Balas, M. (2020). Hvilken litteratur møter elevene i norskfaget?: En 
analyse av hvilke skjønnlitterære verk som inngår i 178 norsktimer på åttende trinn. Edda, 107(2), 
85-99. https://doi.org/10.18261/issn.1500-1989-2020-02-02

Kjelen, H. A. (2013). Litteraturundervisning i ungdomsskulen: kanon, danning og kompetanse 
(Doktorgradsavhandling). Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet, Trondheim 

Sigvardsson, A. (2017). Teaching poetry reading in secondary education: findings from a systematic 
literature review. Scandinavian Journal of Educational Research, 61(5), 584-599. 
https://doi.org/10.1080/00313831.2016.1172503 
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2B-2 - Lärare samtalar om lyrikundervisning 

Gunilla Ståhlberg1 
1 Gunilla Ståhlberg, doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot litteraturdidaktik, 
Linköpings universitet 

 Lärare samtalar om lyrikundervisning 

Barns och ungas läsning har varit ett flitigt debatterat ämne i kölvattnet av de senaste årens 
internationella mätningar som exempelvis PISA (2018) och PIRLS (2016), och regeringen föreslår i 
2021 års budgetproposition (Regeringskansliet, 2020), en årlig satsning på 25 miljoner kronor för att 
främja alla elevers läsförmåga fram till 2023. I såväl mätningar som debatter tycks dock ofta 
estetiska aspekter av läsning hamna i skymundan och lyrikundervisning är ett till stor del outforskat 
område, konstaterar Anna Sigvardsson (2020). Ovan nämnda mätningar och den av Sigvardsson 
konstaterade luckan i forskningen motiverar mitt avhandlingsprojekt, vars övergripande syfte är att 
undersöka lyrikens plats i gymnasieskolans svenskämne.  

De teoretiska utgångspunkterna för avhandlingen är framför allt receptionsestetiska. Min 
presentation bygger på resultat från en i avhandlingen ingående fokusgruppsstudie (Bryman, 2018), 
med syftet att undersöka vilken syn på lyrikundervisning som konstrueras när några svensklärare på 
gymnasiet samtalar om lyrik. För att besvara syftet har jag utgått från följande frågeställningar: I 
vilka sammanhang i svenskkursen placeras lyriken när lärarna berättar om lyrikundervisningen? 
Vilka läsarter erbjuds och vilka förmågor utvecklas enligt lärarna genom dessa sammanhang? Vilka 
estetiska uttrycksmedel beskriver lärarna att de använder i lyrikundervisningen? Vilka läsarter 
möjliggörs och vilka förmågor utvecklas enligt lärarna genom användandet av estetiska 
uttrycksmedel? Sammanlagt nio samtal genomfördes med tolv lärare fördelade på tre grupper. 
Samtalen transkriberades och analyserades med tematisk metod (Braun & Clarke, 2008). Under 
presentationen kommer resultaten, liksom projektets fortsättning, att redovisas och diskuteras. 

Referenser 

Braun, Victoria & Clarke, Victoria (2008). ”Using thematic analysis in psychology”. 

     Qualitative Research in Psychology 3:2, s. 77–101. 

Bryman, Alan (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/09/utbildningsdepartementets-samlade- 
 
     budgetsatsningar-2021/, hämtad 2021-05-14. 
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2B-3 - Läsengagemang vid fiktionsläsning: några svensklärares erfarenheter 

Maria Helming Gustavsson1, 2 
1 Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University 
2 Högskolan Borås 

 Denna studie syftar till att ge en inblick i hur några lärare inom ramen för svenskundervisning i 
årskurserna 7-9 förhåller sig till läsengagemang vid fiktionsläsning. Studien, som är en del av ett 
större avhandlingsprojekt, fokuserar några svensklärares egna upplevelser och reception av fiktion 
och hur de själva närmar sig och möter litterärt innehåll. Centralt är också att belysa huruvida lärarna 
anser att läsengagemang är betydelsefullt vid fiktionsläsning, i form av att bli uppslukade och 
attached vid läsning (Felski, 2020), liksom vad som kan påverka deras engagemang vid 
fiktionsläsning. 

Få studier har gjorts i Sverige som berör läsengagemang inom ramen för svenskundervisning i 
årskurserna 7-9. Ämnet är dock ytterst relevant. Läskompetens bland barn och ungdomar i Sverige 
tenderar att minska och studier visar att intresset för läsning har minskat betydligt bland unga sedan 
början av 2000-talet (Vinterek et al. 2020). Två av tre 15-åriga pojkar och nästan 50 % av alla flickor 
i samma ålder uppgav i PISA-studien 2018 (OECD, 2019) att de bara läser om de måste. För att visa 
hur svensklärare i årskurserna 7-9 själva förhåller sig till läsengagemang vid fiktionsläsning 
genomförs denna kvalitativa undersökning utifrån semistrukturerade intervjuer med svensklärare på 
två skolor. Både individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer genomförs och analyseras 
tematiskt i syfte att komma nära såväl enskilda lärares uppfattningar som tankar som framträder i ett 
svensklärarkollegium. 

Aktuell studie förväntas bidra med några svensklärares förståelse av läsengagemang vid 
fiktionsläsning. I studiens preliminära resultat lyfter lärarna fram vikten av att ett möte sker mellan 
text och läsare för att ett läsengagemang ska uppstå liksom vikten av att hitta rätt litteratur. 

Källförteckning 

Felski, R. (2020). Hooked: Art an attachment. The University of Chicago. 
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Vinterek, M., Winberg, M., Tegmark, M., Alatalo, T. & Liberg, C. (2020). The Decrease of School 
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2C-1 - Litteraturhistoriskt undervisningsinnehåll – introduktion och respons 

Jonas Johansson1 
1 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningstudier. Uppsala universitet 

 Skolans litteraturundervisning anses av såväl forskare (Claudi, 2019) som ansvarig myndighet 
(Skolverket, 2011) berika eleverna med nya tankesätt samt kunna ge perspektiv på andras 
människors livsvillkor. Litteraturhistorieundervisningen anses dessutom kunna ge estetiska 
läsupplevelser, öka läskompetens samt utveckla gemensamma kulturella referensramar (Claudi, 
2019). Tidigare litteraturdidaktisk forskning visar dock att gymnasieelever inte känner något större 
engagemang för litteraturundervisningen (Bergman, 2007; Nordberg, 2017). Forskningsteorier visar 
dessutom att det genomsnittliga intresset för olika skolämnen minskar i takt med att eleverna blir 
äldre (Krapp, 2002). Hur elever ställer sig till den litteraturhistoriska undervisningen är till följd av 
en tidigare begränsad forskning svårare att besvara. Teorier om intresse utgör tillsammans med 
didaktik, och dess förankring i läroplansteori, teoretiska ramar för de två studier som presenteras. 

Syftet är att undersöka hur intresse kan skapas för gymnasieskolans litteraturhistorieundervisning. I 
delstudie I undersöks vilka innehållsliga val som ställs i förgrunden när gymnasielärare i svenska 
introducerar litteraturhistoria samt vilka innehåll som mer än andra innehåll skapar intresse. I 
delstudie II undersöks vad som enligt eleverna skapar intresse för litteraturhistoria. 

Det insamlade materialet består av video- och ljudinspelningar från åtta lärares introduktionspass till 
litteraturhistoria i kursen svenska 2. Elevernas uppfattningar samlades in i anslutning till 
introduktionspassen med hjälp av enkäter, och intervjuer genomfördes två veckor senare med två par 
elever från respektive klass. Totalt deltog 286 elever och åtta lärare i projektet. Materialet analyseras 
med hjälp av tematisk innehållsanalys (Braun & Clarke, 2006). Resultatet av analysen visar att 
lärarna framförallt fokuserade på epoker, författare och verk, likheter och skillnader mellan olika 
tider och elevers erfarenheter. I motsats till tidigare studier om elevers brist på engagemang visar 
studierna att vissa innehållsliga aspekter i undervisningen bidrar till att skapa intresse mer än andra. 
Anspelningar på elevernas erfarenheter utgör en viktig dimension. Noterbart är också de estetiska 
och intertextuella inslag som betonas i elevutsagorna. Utöver innehållsliga aspekter menar eleverna 
också att intresse skapas genom  undervisningsmetoder och läraregenskaper såsom 
interaktion/deltagande, innehållslegitimering och passion/engagemang.  

Referenser 
Bergman, L.,2007. Gymnasieskolans svenskämnen: en studie av svenskundervisningen i fyra 
gymnasieklasser. 
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2C-2 - Diskursive posisjoneringer i møte med L1-fagets eldre tekster 

Dag Skarstein1 
1 Oslo Metropolitan University 

 Tjueen elever i norsk videregående skole snakker om eldre tekster etter undervisningen i fire 
litteraturhistoriske epoker. Hva kan deres lesninger fortelle oss om hvordan vi didaktisk kan 
begrunne og konseptualisere historisk lesing? Hva kjennetegner lesninger med historisk bevissthet 
og lesninger uten historisk bevissthet? Og hvorfor leser over halvparten av informantene eldre 
tekster uten aktiv historisk bevissthet? Presentasjonen vil vise empiriske eksempler på lesninger av 
eldre tekster og beskrive konsekvensene de ulike lesemåtene har for læring og meningsdannelse. 
Samtidig vil lesing av eldre tekster både drøftes i et lærings- og literacy-perspektiv (UNESCO 
2004), og kulturelle betingelser for de ulike lesemåtene antydes (Rose 2012, Twenge 2006). 

Perspektivet som legges på intervjudataene er diskursivt og fenomenologisk (Gee 2015, 2014; 
Bruner 1996; Lakoff & Johnson 1999), og analysens siktemål er å avdekke diskursive mønstre i 
materialet som avgjør elevenes meningsdannelse i møte med de eldre tekstene. Disse mønstrene 
drøftes opp mot L1-perspektiver som hermeneutikk og literacy, fenomenologiske og kognitive 
læringsperspektiver, og blir forsøkt forklart gjennom prominente trekk ved samtidskulturen som 
elevene skal lære i. 

Bruner, Jerome. S. (1996). The culture of education. Cambridge, Mass, Harvard University 
Press.        

Gee, James. P. (2015). Social linguistics and literacies: ideology in discourses. New York, 
Routledge. 

Gee, James. P. (2014): An introduction to discourse analysis. New York: Routledge. 

Lakoff, George og Mark Johnson (1999). Philosophy in the flesh : the embodied mind and its 
challenge to Western thought. New York, Basic Books. 

Rose, Nikolas (2012): “Power and Subjectivity”. I Critical History and Psychology  1991 [Lastet 
ned 5 april 2012]. Tilgjengelig fra http://www.academyanalyticarts.org/rose1.htm. 

Twenge, Jean. (2006). Generation Me. Why Today's Young Americans Are More Confident, 
Assertive, and Entitled -and More Miserable Than Ever Before. New York.  
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2C-3 - ”Vad tror du solidaritet betyder i detta sammanhang?”. Läs- och litteraturundervisning 
som demokratiseringsmarkörer i 1940-talets folkskola 

Christina Olin-Scheller1, 2, 3 
Hans Olofsson1, Åsa Melin2, Johan Samuelsson3 
1 Hans Olofsson 
2 Åsa Melin 
3 Johan Samuelsson 

 Dagens debatt om litteraturundervisning uppvisar knappast någon samsyn om vad 
litteraturundervisningen ska innehålla. En tydlig skiljelinje går sedan länge mellan att antingen se 
litteraturundervisning i en klassisk bildningstradition eller som en undervisning med syftet att 
förstärka och öva elevens språkliga förmåga (Malmgren, 1996; Thavenius, 1991). Tidigare studier 
har främst berört läroverkens litteratur- och läsundervisning, inte folkskolans erfarenheter och 
traditioner (ex. Tarschys, 1955; Martinsson, 1989; Thavenius, 1991). Inte heller har lärarnas röster 
fått utrymme, utan det är snarare styrdokument, läroplaner och i viss mån läromedel som studerats. 
Denna studie utgår från en tydlig historisk brytpunkt – tiden för de stora skolreformerna under 1940-
och 1950-talen – och syftar till att fördjupa kunskapen om vilka uppfattningar om 
läsundervisningens syfte och roll som går att urskilja i svenska folkskollärares berättelser om sin 
egen undervisning kring denna tid. Det arkivmaterial som studien baseras på är redogörelser skrivna 
av drygt 600 folkskollärare, inskickade till Skolkommissionen 1946. Vi har valt att närläsa elva 
berättelser där läsundervisningen belyses explicit. Berättelserna motsvarar en spännvidd i materialet 
innehållsmässigt, men också geografiskt och demografiskt. Lärarnas berättelser ger en bild av en 
svag klassifikation (Bernstein, 2000) av läsundervisningen, där den visserligen tillhör modersmålet 
men samtidigt är central i ett ämnesövergripande perspektiv. Undervisning för att utveckla elevernas 
läsning efter den initiala läsinlärningen är ovanlig och flertalet av berättelserna betonar olika typer av 
svårigheter och utmaningar för läsundervisningen. Av Malmgrens (1996) tre traditioner tycks 
”svenska som färdighetsämne” dominera stort och undervisning som stödjer efferent läsning 
(Rosenblatt, 1992) framhålls av många lärare - färdigheten att läsa ska användas för inhämta 
kunskap om världen. Progressivt tankegods är dock mer eller mindre närvarande i många av 
berättelserna och våra resultat visar en tydlig brytpunkt i hur folkskolans lärare beskriver en 
förändrad undervisningspraktik, där de uppvisar ett motstånd mot mekaniska och tråkiga inslag. Ett 
mindre antal lärarberättelser skiljer sig betydligt från övriga i sitt sätt att beskriva syftet och 
genomförandet av litteratur- och läsundervisningen på folkskolan utifrån ett estetiskt perspektiv och 
erfarenhetspedagogiskt ämne. 

Bernstein, B. (2000[1996]). Pedagogy, symbolic control and identity: theory, research, critique. 
(Rev. ed). Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers. 

Malmgren, L. (1996). Svenskundervisning i grundskolan. Lund: Studentlitteratur. 

Martinsson, B-G. (1989). Tradition och betydelse. Om selektion, legitimering och reproduktion av 
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litterär betydelse i gymnasiets litteraturundervisning 1865-1968, Linköping: Linköpings universitet. 
 
Tarschys, K (1955). Svenska språket och litteraturen». Studier över modersmålsundervisningen i 
högre skolor. Stockholm: Stockholms universitet 
 
Thavenius, J. (1991). Klassbildning och folkuppfostran. Om litteraturundervisningens traditioner 
Stockholm/Stehag: Symposion.  
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2D-1 - Flerspråkighet som resurs i ämnesundervisningen; transspråkande undervisning i SO 
och SVA 

Cristina Nordman1 
1 Cristina Nordman 

 Avhandlingsstudien Flerspråkighet som resurs i ämnesundervisningen syftar till att bidra med 
fördjupad kunskap om flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling när de får möjlighet att 
använda olika språk i lärandet. Utgångspunkten är transspråkande undervisning som söker inkludera 
flerspråkiga elever genom att anlägga ett resursperspektiv på deras språkliga repertoarer och tidigare 
erfarenheter och kunskaper (García. 2011). Studien är ett praktikutvecklande 
aktionsforskningsprojekt (McNiff, 2013) inom det språkdidaktiska forskningsfältet. Den 
övergripande forskningsfrågan är: Vilka möjligheter och begränsningar finns i användandet av 
transspråkande undervisningsmoment i SO- och SVA-undervisning för utveckling av flerspråkiga 
elevers språk- och ämneskunskaper samt läridentiteter? Studien genomförs i språkligt heterogena 
klasser på mellan- och högstadiet där samtliga elever har andra förstaspråk än svenska, där många 
olika språk finns representerade, och där lärare har begränsade kunskaper i dessa språk. Det finns ett 
stort behov av ökad kunskap om förutsättningar för transspråkande undervisning i sådana 
undervisningssammanhang. 

Studien har ett iterativt intervenerande upplägg och det empiriska materialet består av observationer 
av interventioner i undervisningen, lärarnas reflektionsloggar och samtal i lärarlaget samt intervjuer 
med lärare och elever. De teoretiska ramverk som används både vid planering av 
undervisningsmoment och vid analys av dessa, förutom teorin om transspråkande (García, 2011), är 
Continua of Biliteracy (Hornberger, 2003), och Literacy Engagement framework (Cummins, 2015). 

I presentationen redogörs för preliminära resultat från den första aktionsforksningscykeln.  Vidare 
presenteras resultat från lärarintervjuer med fokus på lärarnas upplevda möjligheter och utmaningar 
med att tillämpa transspråkande i ämnesundervisningen. 

Referenser 
Cummins, J. (2015). Language differences that influence reading development. In Handbook of 
individual differences in reading, reader, text, and context: Routledge. 

García, O. (2011). Bilingual Education in the 21st Century. [electronic resource] : A Global 
Perspective (1. ed.): Wiley. 

Hornberger. N, H. (2003). Continua of Biliteracy : An Ecological Framework for Educational 
Policy, Research, and Practice in Multilingual Settings. Clevedon, UK: Multilingual Matters. 

McNiff, J. (2013). Action Research : Principles and practice (3rd ed. ed.): Taylor & Francis Group. 
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2D-2 - Språkliga varieteter i modersmålsundervisningen 

Elisabeth Zetterholm1 
Petra Bernardini2 
1 Linköpings universitet 
2 Lunds universitet  

 Modersmålsundervisning erbjuds elever som har en vårdnadshavare med annat modersmål än 
svenska, om språket talas hemma och om eleven har grundläggande kunskaper i språket. Det 
vanligaste språket i modersmålsundervisningen är arabiska, följt av somaliska, engelska, 
bosniska/kroatiska/serbiska, persiska, kurdiska, spanska, finska, albanska och polska (SOU 
2019:18). Eleverna kommer till Sverige av olika anledningar och från olika delar av världen. Det 
betyder att det ofta talas många varieteter och dialekter av språken i ett och samma klassrum, vilket 
kan bli en utmaning för modersmålslärare. I en studie där sju modersmålslärare med olika 
modersmål intervjuades berättar de hur de hanterar detta i klassrummet utifrån kursplan, egna 
språkkunskaper samt önskemål från föräldrar och elever. Den primära forskningsfrågan är: Hur 
bedriver du modersmålsundervisningen i ett klassrum där flera olika språkliga varieteter finns 
representerade? Tidigare forskning visar att standardspråkliga varieteter ofta får ett stort utrymme i 
modersmålsundervisningen (SOU 2019:18). När det gäller arabiska, ett språk med många talade 
varieteter, finns studier som visar att standardarabiska är normen i modersmålsundervisning (Avery 
2011 ; Walldoff 2017). De arabisktalande modersmålslärare som deltar i föreliggande studie 
bekräftar att standardarabiska används i skrift men att olika varieteter används i muntlig 
kommunikation i klassrummet. Lärarna i studien, oavsett modersmål, menar att det är viktigt att 
bekräfta alla varieteter av språket och uppmuntrar eleverna att lära av varandra. Att lyfta den 
språkliga variationen gör eleverna medvetna och kan motverka attityder men ökar också kunskapen 
om det egna modersmålet (Beaudrie, Amezcua & Loza 2021; Fairclough 2016). Det händer att 
föräldrar vill diskutera detta, men inte någon av lärarna ser det som ett problem då de själva förstår 
och ibland även talar flera olika varieteter av sitt modersmål och använder denna kunskap i sin 
undervisning. 

Referenser 

Avery, Helen (2011). Lärares språkbruk i tvåspråkiga klassrum. Educare (3), s. 145–175. 

Beaudrie, Sara, Amezcua, Angélica & Loza, Sergio (2021). Critical language awareness in the 
heritage language classroom: design, implementation, and evaluation of a curricular intervention. 
International Multilingual Research Journal, Vol.15, No.1, s. 61–81. 

Fairclough, Martha (2016). Incorporating additional varieties to the linguistic repertoires of heritage 
language learners. A multidialectal model. I: Fairclough, M. & Beaudrie, S.M. (red.) Innovative 
strategies for heritage language teaching. A practical guide for the classroom. Georgetown 
University Press. 

SOU 2019:18. För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering. Modersmålsundervisning 
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2E1 - Sårbar ungdom i møte med sårbar klode 

Audhild Norendal1 
1 Universitetet i Sørøst-Norge 

 Dette prosjektet er en analyse av to nyere nordiske ungdomsromaner og en drøfting av deres 
didaktiske potensiale i sammenheng med innføringen av de tre fagovergripende temaene «helse og 
livsmestring», «demokrati og medborgerskap» og «bærekraftig utvikling» i norsk skole. Romanene 
er «Ellers er jeg ikke noe menneske» av Agnar Lirhus og «Alt ska brinna» av Sofia Nordin, begge 
fra 2018. 

Romanene kan betegnes som økokritisk psykologisk realisme der eksistensielle tematikker og 
personlige kriser ikke bare blir forstått på det individuelle og mellommenneskelige planet, men også 
i sammenheng med vår tids natur- og miljøkrise. Bøkene kan slik leses økokritisk med et særskilt 
økopsykologisk blikk på hvordan de mer enn menneskelige omgivelsene virker inn på individet. 

I analysen av de to romanene blir ulike teoretiske perspektiver på sårbarhet anvendt som prismet til å 
forstå forbindelsen mellom hovedpersonenes sjelsliv og jordklodens tilstand.  Disse er hentet fra 
Butler om sårbarhetens partikularitet og hierarki, Mackenzies tre sårbarhetskilder (iboende, 
situasjonell og patogen), sårbarhet som noe produktivt (Butler), sårbarhet som motstand (Butler), 
samt Levinás idé om vårt ansvar overfor andre og omverdenen. 

Hovedpersonene i romanene er to spesielt sårbare jenter. Begge opplever situasjoner og hendelser 
som forsterker den iboende sårbarheten. De erfarer patogen sårbarhet forårsaket av nære 
omsorgspersoner og institusjoner. Jentenes egen sårbarhet utløser en medlidelse med jordklodens 
tilstand og vekker et ansvar for dette bortenfor dem selv. Ansvaret leder til en motstand og behovet 
for å stå opp for den sårbare kloden og kjempe mot natur- og miljøødeleggelsene. Jentenes opprør 
har imidlertid forskjellige uttrykksformer og ulike utfall. 

Videre drøftes romanenes didaktiske potensiale i arbeidet med de fagovergripende temaene i 
klasserommet. Når det økokritiske perspektivet skrives inn i den realistiske psykologiske 
ungdomsromanen, innbyr det til å se de fagovergripende temaene i sammenheng. På den ene siden 
viser romanene hvordan økokrisen virker inn på og forsterker individets egen sårbarhet. På den 
andre siden viser romanene at sårbarheten ikke bare er en passiv tilstand, men den kan samtidig være 
et utgangspunkt for en omsorg, et ansvar og et opprør. 

Litteratur: 

Butler, J, Gambetti, Z & Sabsay, L (Red.). (2016). Vulnerability in resistance. 
Duke University Press. 

Levinás, E. (1993). Den Annens humanisme. Aschehoug. 
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2E2 - Fristelser og forsoning i Stian Holes bildebok Garmanns gate. En estetisk og tverrfaglig 
tilnærming til verdien tilgivelse  

Aasfrid Tysvær1 
Siri Hovda Ottesen1 
1 NLA Høgskolen 

 I en pågående studie om mellomtrinnselevers responser i en estetisk og tverrfaglig tilnærming til 
Stian Holes bildebok Garmanns gate (2008) fokuserer vi særlig på om lesing av denne boken kan 
kaste lys over verdien tilgivelse, som fremheves som en sentral verdi i den norske 
skolens formålsparagraf. Ny læreplan (Utdanningsdirektoratet 2020) legger vekt på at skolens 
verdigrunnlag tydeligere skal prege opplæringen. Den nye planen vektlegger også estetiske 
tilnærmingers betydning for læring. 

Bildeboken Garmanns gate er valgt ikke bare fordi den berører tematikken tilgivelse, men ikke 
minst på grunn av Holes performative estetiske posisjon, der leseren oppmuntres til oppmerksomhet 
like mye mot fremstillingen som mot fortellingen (Ørjasæter, 2014). 

Vi har planlagt et undervisningsopplegg i samarbeid med elevenes lærer, der vi legger opp til en 
estetisk tilnærming til bildeboken i norskfaget og en sokratisk samtale om bildebokens tematikk i 
KRLE-faget (kristendom, religion, livssyn og etikk).  I innsamlinge av datamaterialet vil vi benytte 
ikke-deltakende observasjon av alle undervisningsøktene, og det er i særlig grad den sokratiske 
samtalen om tilgivelse som vil utgjøre datagrunnlaget vårt. Vi vil benytte samtaleanalyse når vi 
søker å få svar på forskningsspørsmålet “Kan en estetisk utforsking av Stian Holes bildebok 
Garmanns gate berike elevers forståelse av verdien tilgivelse?” Prosjektet er godkjent av Norsk 
senter for forskningsdata. 

Vårt teoretiske rammeverk er Martha Nussbaums forståelse av den narrative forestillingsevnens 
betydning for utvikling av evnen til å ta andres perspektiv og dermed utvikle empati (2016), Bettina 
Kümmerling-Meibauer og Jörg Meibauers tekster om kognitiv teori og bildebøker (2013, 2018), 
samt Maria Nikolojevas tekster om lesing av bildebøker og utvikling av emosjonell literacy (2012, 
2013, 2014, 2018).   
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2E3 - Möte med det obestämbara: Ungdomars tolkningsförhandlingar med bilderboken 
"Hemma hos Harald Henriksson" 

Katrina Åkerholm1 
Heidi Höglund1 
1 Åbo Akademi 

 Den samtida bilderboken visar prov på komplexa litterära drag i såväl formspråk som tematik. I den 
här presentationen utgår vi från premissen att bilderböcker kan utmana ungdomar i deras 
tolkningsarbete. Vi presenterar en studie där vi undersöker hur elever i årskurs 8 förhandlar med 
obestämbarheter i bilderboken Hemma hos Harald Henriksson (Brandelius & Dackenberg, 2018). 
Det empiriska materialet består av videoinspelningar av en grupp elever i årskurs 8 och deras arbete 
med bilderboken. Trots ett ökat intresse för komplex litteratur inom nordisk litteraturdidaktisk 
forskning, är bilderboken i de högre årskurserna relativt outforskad. Med utgångspunkt i 
angreppssättet thinking with theory (Jackson & Mazzei, 2012) kopplar vi in begreppen 
obestämbarhet (Johansen, 2018, 2019) och förhandling (Derrida, 2002; Höglund, 2017, Höglund & 
Rørbech, under granskning) med syfte att utforska hur ungdomarna förhandlar med de obestämbara 
dragen i bilderboken. Resultaten visar att de för eleverna obestämbara dragen i bilderboken, främst 
sådana gällande politiska och sociala frågor, är det som möjliggör förhandling kring olika tolkningar. 
I förhandlingarna rör sig eleverna mellan olika positioner, utan att nödvändigtvis stanna i en 
position. Studien visar hur obestämbarheter i den litterära texten är en central del av en 
litteraturundervisning som betonar förhandling. Den synliggör bilderbokens potential i mötet med 
äldre elever och visar värdet i att upprätthålla sig i obestämbarheten. I möten med komplexa 
skönlitterära texter ges utrymme till tolkningsförhandlingar, utrymme att pröva sig fram, att skifta 
positioner – att möta det obestämbara. 

Nyckelord: bilderböcker, obestämbarhet, tolkningsförhandlingar, litteraturdidaktik, 
litteraturundervisning 

Referenser: 
Brandelius, U., & Dackenberg, C. (2018). Hemma hos Harald Henriksson. Lilla Piratförlaget.  
Derrida, J. (2002). Negotiations: Interventions and interviews, 1971-2001. Stanford University 
Press. 
Höglund, H. (2017). Video poetry: Negotiating literary interpretations: Students’ multimodal 
designing in response to literature. (Doktorsavhandling, Åbo Akademi). 
Höglund, H., & Rørbech, H. (under granskning). Performative Spaces: Negotiations in the literature 
classroom. 
Jackson, A. Y., & Mazzei, L. A. (2012). Thinking with theory in qualitative research: Viewing data 
across multiple perspectives. Taylor & Francis. 
Johansen, M. B. (2018). Kunst som modstand—Ansatser til en uafgørlighedspædagogik. I Æsttetik 
og pædagogik (s. 237–258). Akademisk Forlag. 
Johansen, M. B. (2019). Litteratur og dannelse: At lade sig berige af noget andet end sig selv. 
Akademisk Forlag.  
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2F-1 - Poesi som muralmålning: Potential att skapa, fånga, förstärka och forma möten med 
poesi 

Heidi Höglund1 
Sofia Jusslin1 
1 Åbo Akademi 

 Detta paper presenterar studien ”Poetry on the Wall: Inviting, Seizing, Intensifying, and 
Transforming Literary Engagements” i vilken forskarna tar del av väggmuralen Reading List skapad 
av konstnär-poeten Vidha Saumya och reflekterar kring dess potential för poesiundervisning. 
Studien vägleddes av frågan: vilka potential kan möten med muralpoesi skapa för poesididaktik? 
Tidigare forskning illustrerar hur intresset för konstbaserade ingångar till poesiundervisning har 
vuxit allt starkare de senaste åren (se Jusslin & Höglund, 2021), men trots det är kombinationen av 
konstformer som t.ex. bildkonst och poesi ett relativt outforskat område inom poesididaktik. 

Positionerad inom ett performativt forskningsparadigm (Østern et al., 2021) är avsikten med studien 
inte att utforska vad muralpoesi är, utan vad det kan göra. Fokus ligger på de tillblivelser och 
förhandlingar muralpoesi kan sätta i rörelse när det gäller poesididaktik. Det empiriska materialet 
som ligger till grund för studien är dels ett samtal mellan konstnärer, forskare och lärare kring 
väggmuralen Reading list, dels forskarnas kroppsliga möte med väggmuralen. Performativt 
skrivande (Pelias, 2018) användes som analysingång. Analysen resulterade i fyra potentialer som 
visar hur möten med muralpoesi kan skapa, fånga, förstärka och forma möten med poesi och är 
därav performativa som sätter något i rörelse. Möten med muralpoesi kan sätta i rörelse 
förhandlingar och tillblivelser av olika tolkningar, vilket betonar ett utforskande och en 
obestämbarhet (Höglund & Rørbech, under granskning) med konstbaserade ingångar till 
poesididaktik. Studien pekar på hur möten med muralpoesi kunde erbjuda värdefulla och mångsidiga 
möjligheter i poesiundervisningen och bidrar således med ett nytt perspektiv till poesididaktik. 

Nyckelord: poesi, poesididaktik, performativitet, konstbaserade ingångar 

Referenser 

Höglund, H., & Rørbech, H. (under granskning). Performative spaces: Negotiations in the literature 
classroom. 

Jusslin, S., & Höglund, H. (2021). Arts‐based responses to teaching poetry: A literature review of 
dance and visual arts in poetry education. Literacy, 55(1), 39–51. https://doi.org/10.1111/lit.12236 

Pelias, R. J. (2018). Writing performance, identity, and everyday life: The selected works of Ronald 
J. Pelias. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351111751

Østern, T. P., Jusslin, S., Nødtvedt Knudsen, K., Maapalo, P., & Bjørkøy, I. (2021). A performative 



 

143 

paradigm for post-qualitative inquiry. Qualitative Research, 14687941211027444. 
https://doi.org/10.1177/14687941211027444  
 
 



144 

När: 2021-11-24, 14:30 - 15:00, Var: Lokal: 12:230 

2F-2 - Poetiskt meningsskapande i rutan 

Petra Magnusson1 
1 Petra Magnusson 

 I en interventionsstudie med ett multimodalt socialsemiotiskt perspektiv (t.ex. Bezemer & Kress, 
2016) prövas hypotesen att elevers poetiska representationer som presenteras digitalt i 
redovisningsgrupper i en lärplattform ger exempel på elevernas multimodala och digitala kompetens 
genom att visa variation i användning av modalitet och kombination av semiotiska resurser. Studien 
genomfördes i en gymnasieklass på samhällsprogrammet i åk 1. Interventionen planerades med stöd 
i design-based research (McKeeney & Reeves, 2012) och förbereddes genom att läraren tillsammans 
med forskaren under två workshop-lektioner aktualiserade diskussioner rörande text, multimodalitet 
och meningspotential utifrån traditioner som visuell poesi, spoken word, estradpoesi och poetry 
slam. Eleverna uppmanandes att i sina representationer utgå från vad de ville uttrycka och aktivt 
använda olika uttrycksformer i sina representationer (jfr Magnusson & Godhe, 2019). Klassens 26 
elever skapade representationer som presenterades, förklarades och gavs respons enligt ett för 
eleverna använt arbetsmönster i etablerade studiegrupper. Arbetet i dessa studiegrupper 
dokumenterades med skärminspelning. I den påbörjade analysen som initialt bestod av multimodal 
textanalys (se t.ex. Höglund, 2017) av elevernas poetiska representationer, identifieras förekomsten 
av skilda modaliteter och semiotiska resurser samt hur de används för att uttrycka ideationell, 
interpersonell och i viss mån textuell betydelse. Resultaten hittills visar, tvärtemot det förväntade, på 
en tydlig funktionell tyngd för verbalspråklig skriftlig modalitet. Tidigt i analysarbetet riktades också 
uppmärksamhet på hur det digitala gränssnittet sätter villkor för elevernas arbete i studiegrupperna 
och hur gränssnittets resurser får betydelse för den mening som kollektivt skapas för uppgiften och 
de lösningar som presenteras. I min presentation diskuterar jag utifrån några elevexempel av poetiskt 
meningsskapande dels den multimodala och digitala kompetens som visas, dels hur de digitala 
villkoren för studien påverkat dess genomförande och trovärdighet, vilket leder vidare till en 
diskussion om klassrumsinterventioners trovärdighet i ett vidare perspektiv. 

Bezemer, J., & Kress, G. (2016). Multimodality, learning and communication: a social semiotic 
frame. London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315687537 

Höglund, H. (2017). Video Poetry: Negotiating Literary Interpretations. Students’ Multimodal 
Designing in Response to Literature. Diss. Åbo Akademi. Åbo Akademi University Press. 

Magnusson, P., & Godhe, A.-L. (2019). Multimodality in Language Education – Implications for 
Teaching. Designs for Learning, 11(1), 127–137. DOI: http://doi.org/10.16993/dfl.127 

McKeeney, S. & Reeves, T C. (2012). Educational Design Research. J. M. Spector, M. D. Merrill, J. 
Elen & M. J. Bishop (Red.) Handbook of Research on Educational Communications Technology. 
Springer.  
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2G-1 - Korleis utviklar lærarstudentar evna til å leia læringssamtalar i norskfaget? 

Hege Myklebust1 
1 Høgskulen på Vestlandet 

 Denne studien undersøkjer korleis lærarstudentar øver seg på og reflekterer rundt det å leia 
læringssamtalar i norskfaget i det første studieåret sitt. 

Det har lenge vore kjent at elevar lærer fagstoff betre ved å delta i samtalar om stoffet enn ved å bli 
fortalt om det eller å lesa om det sjølve. Denne innsikte er godt dokumentert gjennom fagområdet 
Dialogic teaching (Alexander, 2017) eller Dialogic education (Cui & Teo, 2020), og har sett spor 
også i den nye norske læreplanen (LK20), som framhevar utforskande samtale som ein viktig 
læringsaktivitet på vegen mot målet om kritisk tenking og vitskapleg arbeidsmåte 
(Utdanningsdirektoratet, u.å.).   

Forskingsprosjektet Arbeidskravprosjektet er eit samarbeid mellom faga norsk, matematikk og 
pedagogikk på HVL, Stord, og koordinerer arbeidskrava i dei tre faga for å skapa samanheng og 
progresjon i utdanninga. Forskarane har særleg fokus på klasseromssamtalen i dei ulike faga, 
inspirert teoriar om samtale som undervisnings- og læringsform (sjå over). 

I norskfaget har studentane eit arbeidskrav det første studieåret sitt, der praksisgruppene skal 
planleggja, øva seg på og gjennomføra i praksis ein læringssamtale i norskfaget. I øvingssituasjonen 
spelar dei andre studentane rolla som elevar, og filmar situasjonen. Kvar gruppe analyserer 
øvingssamtalen sin, og justerer opplegget som dei skal prøva ut. I praksisperioden gjennomfører dei 
undervisningsopplegget med praksiselevane, og filmar også denne situasjonen. Til slutt skal gruppa 
presentera refleksjonane sine for resten av klassen, og trekkja fram gylne augneblinkar tapt og brukt. 

Materialet til denne studien er filmane av både øvings- og gjennomføringssituasjonen og 
presentasjonen frå studentane på GLU 1-7, og planen min er å transkribera og studera filmane for å 
sjå korleis studentane utviklar kompetansen sin i å leia produktive læringssamtalar i norskfaget. Kva 
endra studentane på frå øvings- til gjennomføringssituasjonen, og studera kva tok dei i bruk av 
samtalegrep og ulike spørsmålstypar? Kva trekkjer dei sjølve fram i presentasjonane dei held for 
klassen? Eg vil velja ut 2-3 praksisgrupper til presentasjon på konferansen, og be om innspel til både 
kva det er mest interessant å gå vidare med, og på metoden som er brukt så langt. 

Alexander, R. (2017). Towards dialogic teaching : Rethinking classroom talk (5. utg.). Cambridge: 
Dialogos. 

Cui, R. & Teo, P. (2020). Dialogic education for classroom teaching: a critical review. Language 
and Education, 35. https://doi.org/DOI: 10.1080/09500782.2020.1837859 

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Henta 
frå https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/  
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2G-2 - Kunnskap om setningsledd og setningstypologi blant lærerstudenter 

Mari Nygård1 
Heidi Brøseth2 
1 Mari Nygård 
2 Heidi Brøseth 

 Kunnskap om setningsledd og setningstypologi blant lærerstudenterBåde Språkrådet og 
lærerutdannere har uttrykt bekymring for en svekkelse av grammatikken i skole og lærerutdanning 
(e.g. Grov 2018, Hognestad 2013), men foruten Holmen (2014) har ikke spørsmålet vært utforsket 
empirisk. 

I denne studien undersøker vi hvilken grunnleggende syntaktiske kunnskap lærerstudenter har ved 
starten av høyere utdanning, samt forholdet mellom deres påstandskunnskap og ferdighetskunnskap. 
Dette belyser vi ved å diskutere sammenhengen mellom de to hovedsynene for 
grammatikkundervisning i L1-faget, altså i) grammatikkundervisning legitimert som 
ferdighetskunnskap (ofte knyttet til literacy), eller ii) grammatikkundervisning legitimert som 
påstandskunnskap (ofte knyttet til systemgrammatikk) (van Rijt 2020). 

Datagrunnlaget er en undersøkelse med 36 spørsmål, besvart av 235 førsteårsstudenter. I dette 
foredraget fokuserer vi på de spørsmålene som adresserte setningsledd og setningstypologi. 
Undersøkelsen inneholdt to hovedtyper spørsmål – én der studentene ble bedt om 
fritekstdefinisjoner, som i (1) og (2), og en annen som krevde at studentene anvendte kunnskap for å 
gjenkjenne setningsledd og setningstyper, som i (3) og (4): 

1. Hva er et subjekt?
2. Hva er en leddsetning?
3. Hva er objektet i denne setningen? Du spiser alltid grøt med kanel til frokost.
4. Strek under leddsetningen i setningen: Når du snorker, får jeg ikke sove

Vi presenterer her en kvantitativ analyse av studentenes svar. I tillegg drøfter vi de ulike feiltypene 
kvalitativt, med mål om å avdekke typiske (mis)oppfatninger, kartlegge hvorvidt visse setningsledd 
og setningstyper er vanskeligere å gjenkjenne enn andre, samt undersøke om plassering i setningen 
er av betydning. Videre undersøker vi graden av sammenfall mellom studentenes evne til å 
verbalisere grammatisk kunnskap, f.eks. svaret studentene gir på et fritekstspørsmål, og deres evne 
til å bruke grammatisk kunnskap på faktiske setninger. 

Studien gir ny innsikt om norske førsteårsstudenters grammatiske påstand- og ferdighetskunnskap og 
sammenhengen mellom disse. Resultatene vil være nyttige for undervisere i høyere utdanning, fordi 
de dokumenterer kunnskapsnivå og typiske problemområder, som dermed kan adresseres i 
utdanninga. 

Grov, Astrid Marie. (2018). Språkundervisningen som forsvant? Intervju med Hans-Olav Enger, 
Gunvor Mejdell, Geir Olav Kinn, Åse Wetås og Bente Heian. Språknytt, (2), 18-23. 
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Hognestad, Jan K. (2013). Språkdelen av norskfaget - I læreplan og klasserom. Norsklæraren, (2), 
24-29. 
 
Holmen, Sofie Emilie. (2014). Kvalitet i grammatikkundervisningen i lærerutdanningen. I J. 
Amdam, Ø. Helgesen & K. W. Sæther (Red.), Det mangfaldige kvalitetsomgrepet. Fjordantologien 
2013. (s. 83-100). Forlag1. 
 
van Rijt, J. H. M. (2020). Understanding grammar. The impact of linguistic metaconcepts on L1 
grammar education [Radboud University]. Nijmegen.  
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2G-3 - Filmstilladser i skolen – og på læreruddannelsen: Lærerstuderendes 
stilladseringsformer i filmproduktionsforløb med folkeskoleelever 

Kenneth Reinecke Hansen1 
Jan Mikael Alstrup Fogt1 
1 Københavns Professionshøjskole 

 Københavns Professionshøjskole samarbejder med Det Danske Filminstitut og skoletjenesten 
Station Next om at tilbyde de lærerstuderende valgspecialiseringsmodulet Film i skolen, hvortil der 
er knyttet et følgeforskningsprojekt med det overordnede forskningsspørgsmål: 

Hvordan kan et forskningsbaseret specialiseringsmodul i filmanalyse, filmproduktion og filmdidaktik 
på læreruddannelsen udvikles med det formål at kvalificere de studerendes kompetencer til at 
designe, planlægge, gennemføre og evaluere filmundervisning på folkeskolens mellem- og sluttrin 
(4.-10. klasse)  – med særligt henblik på at styrke deres filmanalytiske og filmproduktive kompetencer 
samt deres kritiske medie-literacy og æstetiske mediedannelse? 

Ud over et forskningsreview anvender vi to forskningsmetoder i projektet: 1) for- og 
efterundersøgelse af de studerendes filmdidaktiske kompetencer før og efter modulet; 2) 
videoobservation af de studerendes undervisning i film på to folkeskoler i København. 

Forskningsreviewet identificerer stilladsering som den centrale filmdidaktiske udfordring i 
undervisningen af børn og unge (for eksempel Drotner & Philipsen, 2017), og dette bekræftes i 
forundersøgelsen: De studerende bruger ikke stilladseringsbegrebet i deres didaktiske design, 
planlægning og refleksioner, og de mangler generelt et metasprog herfor. (Det skal blive interessant 
at se, om og hvorledes dette ændrer sig i efterundersøgelsen, der gennemføres i september 2021). 

I vores observationer viser det sig endvidere, at de studerende er stærke på den lærerstyrede og 
analytiske del af undervisningen. Til gengæld har de studerende tendens til at falde i to grøfter, når 
eleverne selv skal producere film: Nogle studerende gennemfører på den ene side hård stilladsering, 
der ikke forhandles (tilpasses) undervejs; her anvendes mange fagbegreber og 
mikrostilladser/modelleringer. Andre studerende gennemfører på den anden side blød stilladsering 
med løbende forhandlinger og stor frihed i opgaveløsningen. 

Begge disse yderpunkter resulterer i en form for improviserende og delvist uplanlagt stilladserende 
multitasking for at komme i mål med elevproducerede film, og selvom mange elever faktisk får 
produceret flotte film (task-orientering, jf. van del Pol et al., 2010), er det ikke altid helt klart, hvad 
eleverne rent faktisk har lært undervejs (development-orientering, ibid.). 

På NNMF8-konferencen ønsker vi at præsentere og diskutere vores foreløbige resultater i lyset af 
stilladseringsteori (van del Pol et al., 2010), herunder bidrage til en forbedret didaktisk praksis for 
lærerstuderendes æstetisk-produktive undervisning i medier i almindelighed og film i særdeleshed. 



 

151 

 
Referencer 
 
       

• Drotner, K. & H. Philipsen (2017). Udvikling af tværfaglig filmpædagogik: Kreativitet, 
kreation og kollaboration. Odense: Kulturregion Fyn. 

• Van de Pol, J., Volman, M., & Beishuizen, J. (2010). Scaffolding in teacher–student 
interaction: A decade of research. Educational psychology review, 22(3), 271-296. 

 
 



 

152 

 

2H - Modersmålsämnet 

2021-11-24 
14:00 - 15:30 

2H - Modersmålsämnet 



153 

När: 2021-11-24, 14:00 - 14:30, Var: Lokal: 21:240 

2H-1 - Kunnskaps-spørsmålet i læreplanen i norsk 

Anniken Hotvedt Sundby1 
1 Universitetet i Oslo  

 Hva elevene trenger å lære blir spesielt relevant når et land utvikler en ny skolereform. Norge 
innfører nye læreplaner over en periode på tre år fra høsten 2020. Studiens målsetting er derfor å 
undersøke hvordan kunnskap blir rammet inn i den nye reformen og i en kompetansebasert 
læreplanmodell. Dette gjøres ved å undersøke både policy-prosessen fram mot nye læreplaner og 
hvordan en ny læreplan, selve produktet, faktisk ble. Forskningsspørsmålene i studien er: 1) 
Hvordan blir kunnskap posisjonert i sentrale policy dokumenter? 2) Hvordan blir kunnskap i 
læreplanen i norsk (2020) rammet inn og formulert? 

Norskfaget som fenomen er valgt med bakgrunn i flere årsaker. Norskfaget er det største faget i 
Norge og representerer en epistemologisk mosaikk av ulike kunnskapsstrukturer. Faget er et 
polyparadigmatisk skolefag (Van de Ven, 2005) som viser til at tidligere og nye paradigmer er til 
stede i faget. Faget er også interdisiplinært ved at det har bånd til flere disipliner. 

Ved hjelp av dokumentanalyse analyseres sentrale tekster knyttet til den nye reformen. Den 
metodiske framgangsmåten er inspirert av tematisk analyse (Braun & Clarke, 2006). Fokus i 
analysen har vært de nye innholds-kategoriene i læreplanen. I tillegg legges et hermeneutisk 
komparativt perspektiv til grunn for å undersøke likheter og forskjeller i læreplanen i norsk og 
mellom ulike policy-dokumenter. 

Den teoretiske inngangen kombinerer læreplanteori som er opptatt av kunnskapsspørsmålet 
(Wheelahan, 2010; Young, 2008; Priestley & Sinnema, 2014) og forskning på globale 
utviklingstrekk i læreplaner (Priestley & Biesta, 2013). I tillegg gjøres det koblinger til 
norskdidaktisk forskning. 

Funn i studien er at selv om det i reformprosessen var intensjoner om å styrke kunnskaps-
dimensjonen i fagene, så viser analysen av læreplanen i norsk at det å ramme inn eksplisitt kunnskap 
er utfordrende i en kompetansebasert læreplanmodell. Funn i analysen av læreplanen er at prosess-
dimensjonen overskygger kunnskaps-dimensjonen.   

Litteratur 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in 
Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa 

Van de Ven, P-H. (2005). Stabilities and changes in (mother tongue) education. In Kiefer, S. & 
Sallamaa, K. (Eds). European identities in mother tongue education.  

Young, M. (2008). Bringing Knowledge back in. Routledge, London. 
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2H-2 - Danskdidaktiske forståelsesmåder 

Dorthe Carlsen1 
1 UC SYD 

 I præsentationen præsenteres fund fra mit nyligt afsluttede ph.d.-projekt (2021). Projektet 
karakteriseres som et metafagdidaktisk projekt, hvor jeg undersøger forskellige fagdidaktiske 
forståelser af danskfaget/modersmålsfaget ud fra forskningsspørgsmålet: Hvilke forskellige 
danskdidaktiske forståelsesmåder kommer til udtryk i teoretiske tekster om danskfaget og i 
empiriske undersøgelser af det, dansklærere i grundskolen siger og gør? På trods af at 
modersmålsfaget er skolens største fag, er forskning i faget som skolefag sparsomt (Holmberg et al, 
2019). 

Med afsæt i i Gundem (2011), Uljens (1997) og Bengtsson (1997) defineres fagdidaktik som en 
disciplin, der må inkludere mindst tre områder: normativ didaktik, deskriptiv didaktik og 
metadidaktik. Studiets teoretiske afsæt er såvel almendidaktisk som fagdidaktisk og fagteoretisk 

Den første delundersøgelse er gennemført som et hermeneutisk litteraturstudie. 

Den anden delundersøgelse er gennemført som en empirisk kvalitativ undersøgelse gennem 
observationer og interviews med lærere. Projektet placerer sig inden for en hermeneutisk 
forskningstradition (Gadamer, 1960/2007), der er karakteriseret ved en fortolkende tilgang til 
vidensproduktion (Maxwell, 2005). 

Med afsæt i såvel teoretiske som empiriske studier fremstilles fire forskellige forståelser af 
danskfaget. Systematikken i fremstillingen af de fagdidaktiske forståelsesmåder reflekterer 
grundlæggende fagdidaktiske spørgsmål som hvad skal gøres til indhold i undervisningen, hvorfor 
og hvordan. 

Fundene er et bud på en skolefagdidaktik, der reflekterer såvel faget som almendidaktikken og har et 
almenpædagogisk sigte. Skolefagdidaktikken sigter på at fremme dialogen mellem fagdidaktik som 
undervisningspraksis og fagdidaktik som videnskabelig praksis og dermed på at styrke lærerens 
fagdidaktiske dømmekraft gennem reflekterede fagdidaktiske valg. 

Bengtsson, J. (1997). Didaktiska dimensioner. Möjligheter och gränser för en integrerad didaktik, 
Pedagogisk Forskning i Sverige (4) , 2 (241-261) 

Gadamer, G. (1960/2007). Sandhed og metode. Grundtræk af en filosofisk hermeneutik. (2.udg). 
Århus: Akademica 

Gundem, B. B. (2011). Europeisk didaktikk: tenkning og viten. Oslo: Skanvik. 

Holmberg, P., Krogh, E., Nordenstam, A., Penne, S., Skarstein, D., Skyggebjerg, A., ... Heillä-
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2H-3 - Tverrfaglege tema i norskfaget – eit læreplanhistorisk perspektiv 

Magne Rogne1 
1 Universitetet i Stavanger 

 Gjennom det nye læreplanverket (L20) vart dei tverrfaglege temaa folkehelse og livsmeistring, 
demokrati og medborgarskap og berekraftig utvikling ein del av læreplanen for norskfaget. 
Utdanningsdirektoratets grunngjeving for dette grepet er at dei «er prioritert fordi de berører sentrale 
samfunnsutfordringer» (UDIR, 2021). Korkje vekt på tverrfaglegheit eller emna i seg sjølv er 
nødvendigvis noko nytt i norskfaget, og interessante spørsmål for prosjektet vil difor vere: Korleis 
har tilhøvet mellom tverrfaglege tema og norskfaget utvikla seg, og kva konsekvensar får utviklinga 
for faget på læreplannivå? Empirisk er det aktuelt å undersøkje desse læreplanane (M74, M87, L97, 
LK06 og L20), og metodisk vil tilnærminga vere hermeneutisk, med innhaldsanalyse basert på 
nærlesing. 

Teoretisk vil studien hente inspirasjon frå på læreplansamanheng (curriculum coherence). Vertikal 
samanheng knyt saman generelle delar i læreplanverket og fagplanar. Horisontal samanheng går på 
tvers av fagplanane, og korleis fleirfaglege og tverrfaglege tema heng i hop. (KD, 2015; Muller, 
2009). Vidare vil ein nytte Madssen (1999) definisjon av eit skulefag: 

"Som statspedagogisk normtekst konkretiseres faget i en læreplan, som er en instrumentell, 
handlingsnormerende genre med lange tradisjoner. Et fag og dets kodifisering gjennom en 
fagplantekst er både en skoleadministrativ størrelse og et grunnleggende epistemologisk begrep, som 
definerer og inndeler kunnskapsfeltet." (s. 33) 

Med Madssen kan me seie at eit fag blir til gjennom ein innrammingsprosess «[...] som over tid 
avgrenser et kunnskapsfelt», men òg at dette feltet sjeldan har «[...] skarpe eller naturlige grenser» (s. 
3). Hamre (2017) peikar på eit endringstrykk som «[...] i særleg grad gjeld norskfaget som skulens 
største fag. Ulike interessegrupper vil ha stadig nye element inn i skulen, og det tilfører norskfaget 
nye element» (s. 18). Dermed kan ein i læreplanverka få ei motsetning mellom tverrfaglege element 
og fag, sidan denne type politiske påverknad ofte tek utgangspunkt i eit samfunnsaktuelt tema som i 
utgangspunktet ikkje nødvendigvis er knytt til eit skulefag. Med andre ord kan ein tenkje seg at 
tverrfaglege grep i dei generelle læreplandelane over tid vil kunne endre sjølve skulefaga. 

Hamre, P. (2017). Norskfaget som reiskaps- og danningsfag. I Fondevik, B. og Hamre, P. (red.) 
Norsk som reiskaps- og danningsfag. Samlaget. 

8. (2015). NOU 2015:8. Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.
Madssen, K-A. (1999). Morsmålsfagets normtekster. Et skolefag blir til – norskfaget mellom 
tradisjon og politikk. Doktorgradsavhandling. NTNU. 

Muller, J. (2009). «Forms of knowledge and curriculum coherence». Journal of Education and 
Work, 22 (3) 
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2I-1 - Undervisning av minoritetsspråkleg ungdom i norske kombinasjonsklassar 

Maria Kjosås Berge1 
1 Høgskulen på Vestlandet 

 Foredraget byggjer på ein studie av didaktiske praksisar og utfordringar i fire såkalla 
kombinasjonsklassar (Berge, 2020). Eit kvalitativt design med semistrukturerte djupneintervju av 
seks lærarar er brukt for å undersøka spørsmålet korleis underviser lærarar i kombinasjonsklassar 
minoritetsspråklege ungdommar? 

Kombinasjonsklassar er eit opplæringstilbod for minoritetsspråkleg ungdom mellom 16 og 24 år 
med kort butid i Noreg. Mange av desse manglar grunnskule og har difor ikkje rett til vidaregåande 
opplæring før dei har teke grunnskuleeksamen. Klassen vert ein kombinasjon av ungdom med ulike 
rettar ifølgje opplæringslova, men med samanfallande språklege og faglege opplæringsbehov. 
Gjennomføringsprosenten i Noregs vidaregåande skule er rekordhøg, likevel er det elevar med 
innvandrargrunn som strevar mest med å fullføra (IMDi, 2020).Verken innføringstilbod eller 
vaksenopplæring har fungert optimalt for denne elevgruppa. Kombinasjonsklassar skal bidra til at 
desse elevane fullfører vidaregåande opplæring (NAFO, 2021). 

Undersøkinga som skal presenterast, er den fyrste studien av undervisningspraksis i 
kombinasjonsklassar. Ordninga vart etablert i 2016 og er rekna for å vera ein suksess, men studien 
viser at det er fleire utfordringar som må handterast. Intervjumaterialet har vore analysert ut frå ei 
særleg teoretisk interesse for tilpassa tverrfagleg språkopplæring (Øzerk, 2009) og morsmålsstøtta 
undervisning (Alver & Dregelid, 2016; Ganuza & Hedman, 2018). Undersøkinga indikerer at 
uavhengig av undervisningsfag, er alle lærarane nøydde å vera språklærarar og ha høgt fokus på 
utvikling av elevane sitt ordforråd (både BICS og CALP). Lærarane har ulike haldningar til det å 
inkludera elevane sitt morsmål i undervisninga. Nokre av dei tillèt ikkje bruk av morsmål i 
undervisninga, og manglande kompetanse i språka som er representerte i klassane og det at elevane 
ikkje har same morsmål, vert nemnt som grunnar til det. Dessutan arbeider lærarane under eit stort 
tidspress og dette har konsekvensar for val av innhald og undervisningsmåtar. Dei ser seg nøydde til 
å planlegga alt ut frå eksamen. 

Referanser: 

Alver, V. & Dregelid, K. M. (2016). «Vi kan lære som vanlige folk» – Morsmålsstøttet 
undervisning. Bedre Skole, 1, 12-17 

Berge, M. K. (2020). Masteroppgåve: https://hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-
xmlui/bitstream/handle/11250/2670656/Berge_Maria%20Kjos%C3%A5s.pdf?sequence=1&isAllow 
ed=y 

Ganuza, N. & Hedman, C. (2018). Modersmålsundervisning, läsförståelse och betyg – 
modersmålsundervisningens roll för elevers skolresultat, NORDAND, 13(1), 4-22 
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IMDi. (2020, 15.06). Gjennomføring av videregåande opplæring blant unge innvandrere. 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. https://www.imdi.no/om-integrering-i-
norge/kunnskapsoversikt/gjennomforing-av-videregaende-opplaring--blant-unge-innvandrere/ 
 
Øzerk, K. (2009). Grunnleggende norsk for språklige minoriteter i lys av en konstruktivistisk 
læringsteori. I E. Selj & E. Ryen (Red.), Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige 
utfordringer (s. 257-272). Cappelen akademisk forlag  
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2I-2 - "I kapitel 1 får du lära dig vilka redskap du bör använda": om diskurser i läromedel för 
svenska som andraspråk 

Pia Cederholm1 
1 Pia Cederholm 

 ”I kapitel 1 får du lära dig vilka redskap du bör använda”: om diskurser i läromedel för 
svenska som andraspråkMitt avhandlingsprojekt utgår från frågan hur den flerspråkiga eleven, 
som läser någon av gymnasiekurserna i svenska som andraspråk, konstrueras som skribent. 
Skrivandet av ”vetenskapliga” texter (den enda texttyp som prövas i det nationella provet för Sva 3) 
står i fokus liksom skrivdidaktiken i klassrumspraktiken, men min teoretiska bas finns även i 
flerspråkighetsforskningen, där elevens kunskaper i andra språk än majoritetsspråket numera 
betraktas som en tillgång och inte som en brist (Cummins 2017; May 2017; 
Utbildningsdepartementet 2019). 

I den här presentationen redogör jag först för en tematisk analys av förorden i en handfull sva-
läroböcker, där jag undersöker hur den flerspråkiga mottagaren konstrueras. Därefter fördjupar jag 
analysen vad gäller relationen mellan läsare och författare, eftersom jag är intresserad av hur ett 
jag/vi positionerar sig i förhållande till ett du som blir den roll sva-eleven förväntas fylla. För detta 
ändamål använder jag verktygen från den systemisk-funktionella lingvistikens interpersonella 
metafunktion och studerar språkhandlingars grammatik vad gäller valet av modala verb (kan, får, 
bör) och interpersonella satsadverbial (kanske, nog, gärna) (Halliday & Matthiessen 2014; 
Holmberg & Karlsson 2019). 

Läroboksspråket har traditionellt byggt sin auktoritet på en låg grad av det som inom SFL betecknas 
som attityd. I stället brukar en osynlig läromedelsförfattare tala från en till synes objektiv position 
till en likaledes osynlig elev (Edling 2006). Men i de förord jag analyserar adresseras eleven direkt i 
en ton som inte är objektiv utan tvärtom uppmanande, även när detta uttrycks genom grammatiska 
metaforer som ser ut som påståenden. Vilket didaktiskt meningserbjudande ryms inom det tilltalet? 

ReferenserCummins, J. (2017) “Teaching for transfer in multilingual school contexts” i García, O., 
Lin, A. M. Y., & May, S. Bilingual and multilingual education 3rd ed. 103-115, New York: Springer 

Edling, A. (2006) Abstraction and authority in textbooks. The textual paths towards specialized 
language, diss. Uppsala universitet 

Halliday, M.A.K. & Matthiessen, C.M.I.M. (2014) Halliday’s Introduction to Functional Grammar, 
London: Routledge 

Holmberg, P. & Karlsson, A.-M. (2019) Grammatik med betydelse. En introduktion till funktionell 
grammatik, Lund: Studentlitteratur 
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May, S.  (2017) “What the research tells us” i García, O., Lin, A. M. Y., & May, S. Bilingual and 
multilingual education 3rd ed. 81-100, New York: Springer 
 
Utbildningsdepartementet (2019) För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering. 
Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18), Stockholm  
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2I-3 - SVA-ämnets vara eller inte vara? Svenskämnenas organisering och innehåll i en tid av 
förändring 

Susanne Duek1 
Anna Lindholm1 
1 Karlstads universitet 

 I svensk skola finns två svenskämnen, svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva), som på 
många sätt är likvärdiga och ger samma behörighet till högre studier. Flera rapporter och studier 
visar att: i) organisering av de två svenskämnena skiljer sig mycket mellan olika skolor, ii) den 
integrerade svenskundervisningen i språkligt heterogena undervisningsgrupper varierar kraftigt och 
fungerar ofta inte tillräckligt bra (se t.ex. Sahlée, 2017;  Skolinspektionen, 2020). Sva-ämnets 
existensberättigande ifrågasätts dessutom ofta sedan flera år tillbaka. Inför höstterminen 2022 står 
svenskämnenas läroplaner för grundskolan inför revideringar och för sva-ämnet är revideringen 
genomgripande. Revideringen av framför allt sva-ämnet kommer att innebära ökade krav på lärares 
kompetens vad gäller innehåll, bedömning och arbetssätt. 

Studien undersöker hur lärare och skolledare i grundskolan reflekterar kring sva-ämnets organisering 
och undervisning med anledning av de reviderade kursplanerna. Syftet är att  bidra med kunskaper 
om hur undervisning i sv och sva kan organiseras och utformas för att möta olika elevkategorier på 
adekvata sätt. De frågeställningar som vi utgår från är: Hur kan implementeringen av de reviderade 
kursplanerna i sv och sva ske, enligt a) lärarna och b) skolledarna? Vilka möjligheter och hinder ser 
skolledare och lärare med att ämnena integreras framledes? Teoretiskt utgår studien från teorier om 
teacher beliefs (Fives & Buehl, 2012) och didaktiskt inriktade andraspråksteorier (Cummins, 2000). 

Materialinsamling sker dels genom enkäter med skolledare, dels genom kvalitativa intervjuer med 
lärare och skolledare. Enkäten kartlägger lokala organisatoriska villkor för undervisningen i de båda 
ämnena. Intervjuerna undersöker hur skolledare och lärare reflekterar kring och planerar 
undervisningen i och med de ökade skillnaderna mellan svenskämnena. 

Referenser 

Cummins, J. (2000). Language, power and pedagogy: Bilingual children in the crossfire. Clevedon: 
Multilingual Matters. 

Fives, H. & Buehl, M. (2012). Spring cleaning for the «messy» construct of teachers’ beliefs: What 
are they? Which have been examined? What can they tell us? I K.R. Harris, S. Graham och T. Urdan 
(red.). APA Educational Psychology Handbook. Vol. 2. Individual Differences and Cultural and 
Contextual Factors. American Psychological Association, 471–499.  

Sahlée, A. (2017). Språket och skolämnet svenska som andraspråk: Om elevers språk och skolans 
språksyn (Doctoral dissertation, Institutionen för nordiska språk).      

Tajic, D., & Bunar, N. (2020). Do both ‘get it right’? Inclusion of newly arrived migrant students in 
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Swedish primary schools. International Journal of Inclusive Education, 1-15. 
 
Skolinspektionen (2020). Svenska som andraspråk i årskurs 7–9. Hämtad 2020-02-04 från       
                      
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskn
ingar/2020/svenska-som-andra-sprak-7-9-slutversion.pdf  
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3D-1 - Å bygge forteljingskompetanse 

Synnøve Matre1 
Randi Solheim1, Marit Riis-Johansen1, Iris Hansson Myran2 
1 Institutt for lærarutdanning, NTNU 
2 Skrivesenteret, NTNU 

 Denne presentasjonen rettar søkelyset mot korleis elevar tar i bruk skrivedidaktiske ressursar i 
arbeid med forteljande tekstar, gjennom ein serie undervisningsopplegg på 2. trinn. Studien spring ut 
av eit større intervensjonsprosjekt, Funksjonell skriving i dei første skuleåra (FUS) , som undersøkjer 
tidleg start med skriving i meiningsfulle samanhengar (Skar, Jølle & Aasen 2020). Målet med denne 
delstudien er å få innsikt i korleis dei yngste elevane gjer seg nytte av didaktiske ressursar som er 
laga for å bygge kompetanse om innhald og oppbygging av forteljingar. Problemstillinga er: Korleis 
kan bruk av skrivedidaktiske ressursar bidra til utvikling av tekst- og forteljingskompetanse hos 
elevar på 2. trinn?  

Undervisningsopplegga er utvikla som ledd i FUS-prosjektets intervensjon, inspirert av eit 
amerikansk aksjonsforskingsprosjekt (Kirkby et al. 2021). Ressursane består av ikon som 
representerer forteljingsgrammatiske element, t.d. deltakarar, stad, konflikt, løysing og sluttkjensle. 
Forteljingselementa blei introduserte i undervisninga gjennom samtalar, eksemplifisering, 
modelltekstar og rettleiing i skriveprosessar. 

Studien er forankra i tekst- og forteljingsteori og skrivedidaktisk teori. Den byggjer på empiri frå tre 
ulike skular, henta frå gjennomføring av fem opplegg, der variantar av ressursane blei brukte på 
ulike måtar. Materialet består av klasseromsobservasjonar og video-opptak, elevtekstar og samtalar 
med elevar. I analysen fokuserer vi på tekstane og skriveprosessane til eit utval fokuselevar for å 
identifisere korleis dei nyttiggjer seg ressursane: Er det mønster som går igjen? Kor fleksible er 
elevane i bruken av ressursane? Kva for metaperspektiv på språk, tekst og forteljingar kjem til 
uttrykk når elevane snakkar om tekstane sine? 

Førebelse analysar viser at elevane tar i bruk dei skrivedidaktiske ressursane på ulike måtar. Dei 
innlemmar komponentane i forteljingane sine – meir eller mindre fleksibelt og sjølvstendig, og dei 
tar i bruk og viser forståing for tekstlege metaomgrep i ulike situasjonar. I materialet finn vi også 
døme på at elevane tar ressursane i bruk ved skriving av andre typar tekstar. 

På konferansen vil vi presentere funn og erfaringar frå studien og diskutere dei i lys av teori og 
forsking på utvikling av tekst- og forteljingskompetanse hos unge skrivarar, og diskutere potensial 
og utfordringar ved bruk av slike didaktiske ressursar. 

Referansar 

Kirkby, M.S., Spencer, T.D.  & Chen, Y.V. (2021). Oral Narrative Instruction Improves 
Kindergarten Writing. Reading & Writing Quarterly, DOI:10.1080/10573569.2021.1879696 
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Skar, G.B.U., Aasen, A.J. & Jølle, L. (2020). Functional Writing in the Primary Years: Protocol for 
 
a Mixed-Methods Writing Intervention Study. Nordic Journal of Literacy Research 6(1), 
 
201−216.  
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3D-2 - Fire perspektiver på mundtlighedsdidaktik i modersmålsfaget 

Dorthe Carlsen1 
Lene Illum Skov1 
1 UC SYD 

 Mundtlighed er en central del af al undervisning, hvor læreren viser tilrette gennem samtale, men 
netop i modersmålsfaget er mundtlighed samtidig indhold. Eleven skal lære at ytre sig, tale og lytte 
og indgå i mange forskellige mundtlige kommunikationssituationer. Samtidig tyder meget på, at 
mundtlighed ikke fylder meget som indhold i modersmålsundervisningen (Haugsted, 1999; Penne & 
Hertzberg, 2015) .  

I flere empiriske undersøgelser har vi udforsket forståelsen af mundtlighedsdidaktik i 
modersmålsfaget. I regi af Universitetsskolen, der er et forpligtende samarbejde mellem tre 
kommuner, tre skoler og UC SYD (læreruddannelse og forskning)  har vi siden 2017 arbejdet med at 
udvikle den fagdidaktiske forståelse af og undervisning i mundtlighed i danskfaget, hvilket er 
mundet ud i forskningsbaserede bud på didaktiske greb til mundtlighedsundervisningen (Carlsen, 
2020; Skov, 2020) . 

Vi har også gennemført analyser af de mest anvendte didaktiske læremidler til danskundervisningen 
med henblik på at undersøge hvordan og i hvilken udstrækning mundtlighed gøres til indhold i et de 
mest anvendte læremidler til modersmålsundervisningen samt et temabaseret, præmieret læremiddel 
med særligt fokus på mundtlighed. Analysen mundede ud i en vurdering af læremidlernes potentielle 
læringspotentiale (Skov & Carlsen, 2020) .  

Med afsæt i disse empiriske undersøgelser har vi med afsæt i Høegh (2018) , Haugsted (1999) , 
MacLure (1994)  og Carlsen (2021)  teoretisk udforsket tre grundlæggende fagdidaktiske spørgsmål: 
Hvad er mundtlighed (som fagligt genstandsfelt i danskundervisningen)? Hvorfor er det vigtigt at 
undervise i mundtlighed i danskundervisningen, og hvordan kan man undervise i mundtlighed i 
danskundervisningen? Dette munder ud i et teoretisk fagdidaktisk bud på, hvordan det 
mundtlighedsdidaktiske landskab kan begribes gennem fire fagdidaktiske perspektiver på 
mundtlighedsdidaktik i modersmålsfaget. Disse perspektiver præsenteres og diskuteres i dette oplæg. 

Referencer: 

Carlsen, D. (2020). Meget mere mundtlighed: udvikling af mundtlighedsdidaktik i 
Universitetsskolen. https://www.videnomlaesning.dk/viden-og-vaerktoejer/webdok/meget-mere-
mundtlighed/ 

Carlsen, D. (2021). Danskdidaktiske forståelsesmåder. Ph.D.-afhandling, Århus Universitet 

Haugsted, M. (1999). Handlende mundtlighed: Mundtlig metode og æstetiske læreprocesser. 
København: Danmarks Lærerhøjskole 
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Høegh, T. (2018). Mundtlighed og fagdidaktik. København: Akademisk Forlag 
 
MacLure, M. (1994). ”Talking in Class: Four Rationales for the Rise of Oracy in the UK”. I Stierer, 
B. & Maybin, J. (1994). Language, Literacy and learning in Educational Practice. The Open 
University 
 
Penne, S. & Hertzberg, F. (2015). Muntlige tekster i klasserommet. Universitetsforlaget 
 
Skov, L.I. (2020). Didaktisk greb 1: Lytning. Opmærksomhed på lytteformål, lyttestrategier og 
lytteadfærd. didaktisk-greb-lytning-ny.pdf (videnomlaesning.dk) 
 
Skov, L. I., & Carlsen, D. (2020). Mundtlighed i danskfaget og dets læremidler. Learning Tech – 
Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi, (8), 9-39  
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3D-3 - Talemålsdidaktikk i ungdomsskulen 

Petter Bjellås1 
1 Universitetet i Søraust-Noreg (USN) 

 Talemålsdidaktikk i ungdomsskulen 

Talemål er eit tradisjonsrikt undervisningstema i norskfaget. Fagdidaktisk litteratur om talemål har 
derimot ingen sterke tradisjonar, men dette er i endring: I dei siste åra er det blitt utvikla 
fagdidaktikk for talemål retta mot norsklærarstudentar. Talemål har dessutan fått auka fokus i den 
nye læreplanen for grunnskulen. Eit viktig utviklingstrekk er at temaet har fått eit breiare 
sosiolingvistisk perspektiv, bl.a. ved å knyte talemål til identitetsutvikling og refleksjonar over 
språkhaldningar. I kontrast til dette blei temaet talemål fjerna då retningslinjene for 
norsklærarutdanninga blei revidert i 2016, noko som utfordrar samanhengen mellom norskfaget i 
lærarutdanninga og norskfaget i grunnskulen.  

Med prosjektet mitt har eg hatt som siktemål å sjå nærare på kva rolle talemålsundervisninga har og 
kan ha i skulen. Sentrale spørsmål har dreidd seg om korleis det faktisk blir undervist i talemål, og 
kva lærarar og elevar oppfattar som grunngjevingar for at talemål er undervisningstema. 
Informantane har bidratt til drøftinga mi om kva som er relevant fagdidaktikk i temaet talemål for at 
skulen skal oppfylle både overordna og konkrete mål i læreplanen. Målet med prosjektet er å bidra 
til utviklinga av talemålsdidaktikken og til å vise plassen talemål bør ha i skulen.  

Metoden i prosjektet har for det fyrste vore å analysere gjeldande læreplan i norskfaget og nyare 
faglitteratur for norsklærarstudiet. Analysen viser at talemål ikkje berre er interessant som eit 
lingvistisk og kulturelt tema, det bidrar også til utvikling av kommunikative evne, identitet og 
danning. For det andre er seks norsklærarar og elleve elevar ved tre ungdomsskular intervjua. 
Intervjua har vore semistrukturerte og har følgt felles intervjugaid. Dei viser at 
talemålsundervisninga ofte har eit geolektisk perspektiv, og at danningspotensialet i liten grad blir 
rørt. Eit viktig forskingsfunn er såleis at det kan vere stor avstand mellom læreplan og undervisning. 

Teori: 

Bjellås, Petter. 2014. Talemål, didaktikk og danning. I: Den moglege sjølvoverskridinga. Norskfaget 
som danningsfag, red. Sveinung Nordstoga & Kirsten L. Kruse, 117–147. Oslo: Abstrakt forlag. 

Penne, Sylvi. 2001. Norsk som identitetsfag. Oslo: Universitetsforlaget. 

Rogne, Magne. 2020. Norskfaget i grunnskulelærarutdanningane nyare utviklingstrekk. Acta 
Didactica Norden, 14(1). https://dx.doi.org/10.5617/adno.7903  

van Ommeren, Rikke. 2021. Talespråk og talespråksdidaktikk. I: Norsk 5–10. Språkboka (2. utg.), 
red. Mari-Ann Igland & Mari Nygård, 167–196. Oslo: Universitetsforlaget. 
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3E-1 - Litteraturundervisning via sociala medier. Spridning och användning av digitala 
lektionsplaneringar på högstadiet 

Christina Olin-Scheller1, 2 
1 Christina Olin-Scheller 
2 Marie Nilsberth 

 Lärare använder sig idag av sociala medier i sin undervisningspraktik (Liljekvist m.fl., 2020) och 
inte minst publiceras och sprids lektionsplaneringar via sociala medier, hemsidor och andra digitala 
plattformar på ett snabbt och enkelt sätt. Materialet produceras och delas ofta av lärare som har 
många följare som kan betraktas som skolvärldens influencers eller edu-influencers (Shelton, 
Schroeder & Curcio, 2020). Flera av dessa lärare lyfts också fram av Skolverket, fackföreningar och 
andra som förebildliga. Motivet för att dela med sig av planeringar och övningar beskrivs av lärarna 
i altruistiska termer, ”Sharing is caring” (Randahl, 2018) och det material som dessa lärare 
producerar tycks idag många gånger ersätta förlagsproducerade och (åtminstone i viss mån) 
granskade läromedel kring litteraturundervisning (Läromedelsförfattarna, 2021 I ljuset av begreppet 
re-kontextualisering (Bernstein, 1971), är syftet med studien dels att fördjupa kunskaper om det 
digitalt publicerade materialet kring litteraturundervisning på högstadiet, dels hur detta material 
faktiskt iscensätts i undervisningen. Ett specifikt fokus är att diskutera relationen mellan 
vardagskunskap och vetenskaplig kunskap i planering och genomförande av litteraturundervisningen 
samt på vilket sätt den disciplinära respektive litteraturdidaktiska kunskapen om tolkning och litterär 
läsning synliggörs. Den metodiska ansatsen är videoetnografiskt och materialet är insamlat under 
2020. Preliminära resultat visar att tolkningsaspekter av litterära texter belyses såväl i det digitala 
lektionsplaneringsmaterialet, som i den iscensatta undervisningen. Uppgifterna i relation till litterär 
tolkning är dock inbäddade i många olika andra syften och mål, och vardagskunskap kring litterär 
läsning och tolkning är i förgrunden i undervisningen. Detta väcker frågor i relation till vilka 
resurser som svensklärare erbjuds i form av läromedel som sprids via sociala medier av edu-
influensers, men också vilka kunskaper om litterär läsning och tolkning som elever får möjlighet att 
utveckla i litteraturundervisningen.  
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3E-2 - Kognitiva utmaningar i svensk och norsk skönlitteraturundervisning 

Anna Nissen1 
1 Karlstads universitet 

 Cognitive activation beskrivs av Lipowsky m.fl. (2009) som en undervisningspraktik där elever 
uppmuntras till ett ”högre” och mer avancerat tänkande. Begreppet kopplas ofta till elevers lärande i 
matematik, men även inom svenskämnet är det viktigt att elever får arbeta med utmanande uppgifter, 
och att de lär sig tolka, analysera, utvärdera information och dra slutsatser. Eftersom det saknas 
forskning på detta område är syftet med den här studien att undersöka vilka kognitiva utmaningar 
svenska och norska högstadieelever möter när de läser och arbetar med skönlitteratur. 

Kognitiva processer är inte direkt observerbara. Däremot är det möjligt att uppskatta den kognitiva 
nivån med hjälp av de uppgifter som eleverna arbetar med i klassrummet (Winkler, 2020). I 
föreliggande studie, som bygger på videodata från 28 svenska och 26 norska klassrum med 
skönlitteratur-undersökning, undersöker jag därför hur utmanande de uppgifter som lärarna 
presentera för sina elever är. Jag tittar även på hur och i vilken utsträckning lärarna ökar eller 
minskar de kognitiva utmaningar som uppgifterna inbjuder till. Sammantaget har 275 uppgifter med 
koppling till skönlitteratur identifierats och kodats med hjälp av en kodningsmanual som bland annat 
bygger på Blooms taxonomi (Anderson et al., 2001). 

En preliminär analys visar att ungefär en tredjedel av ”uppgifterna” innebär att eleverna får ta del av 
skönlitterära texter genom lyssning eller läsning. Graden av cognitive activation ligger då på en låg 
nivå. När eleverna arbetar aktivt med texterna är det ovanligt att de får utföra mer utmanande 
uppgifter som kräver jämförelse, analys eller tolkning. Betydligt vanligare är det att uppgifterna 
innebär att eleverna skaffar sig en ytlig förståelse av texten, till exempel genom att sammanfatta dess 
handling. Lärarens kommunikation med eleverna är oftast av praktisk karaktär och påverkar då inte 
den kognitiva nivån. Vissa lärare har en tendens att sänka den kognitiva utmaningen, medan andra 
höjer den genom att uppmuntra alternativa svar och lösningar, eller genom att ställa 
uppföljningsfrågor som kan få eleverna att utveckla sitt resonemang. 
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3E-3 - Litteraturserier och deras eventuella didaktiska potential 

Stina-Karin Skillermark1 
1 Stina-Karin Skillermark 

 I svenskklassrummet kan läsning av äldre litterära texter väcka motstånd hos och upplevas som 
svåra av eleverna. En av flera möjliga förklaringar är att mottagarens, i det här fallet elevens, 
förväntningshorisont (Jauβ, 1970) i stor utsträckning kolliderar med den äldre litterära texten. Med 
tanke på elevers medievanor (Ungar & medier, 2019), ett eventuellt motstånd mot den äldre litterära 
texten, mångfalden av medier i samhället samt rådande styrdokument är det inte självfallet att ett 
äldre litterärt verk alltid kan eller ska behandlas i undervisningen genom en gemensam läsning av en 
skriftlig litterär text. Det är heller knappast möjligt att undervisa om litteraturhistoria och äldre ofta 
kanoniserad litteratur utan att beröra hur såväl litteraturhistorien som den kanoniserade litteraturen 
förstärks och förändras i ett samhälle där överföringarna mellan medier sker i en allt snabbare takt. 

En av frågorna som denna pågående studie ställer sig är om och i så fall på vilket sätt en äldre litterär 
text adapterad till serieformat, en så kallad litteraturserie (Schmitz-Emans, 2012), kan underlätta 
mötet mellan mottagaren och en äldre litterär text.  Serier, deras legitimitet och didaktiska funktion i 
svenskundervisningen lyfts fram i tidigare publicerade studier och undervisningsmodeller (ex 
Nordenstam & Wallin Wictorin, 2019; Wallner, 2017, 2020). Denna studies syfte är att undersöka 
vad som händer med en äldre litterär text när den adapteras till serieformat och vilken eventuell 
didaktisk potential ett sådant verk besitter. 

I presentationen redogörs för analyser av några äldre kanoniserade litterära texter i serieformat och 
deras eventuella didaktiska potential. Analyserna och den didaktiska diskussionen utgår bland annat 
från litteraturserierna Sexstrejk nu! sa Lysistrate (2009) och The Metamorphosis (2003). Ett 
preliminärt resultat visar att stämningar och miljöer tydliggörs och till viss del förstärks när en 
litterär text adapteras till serieformat. 
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3F-1 - Inramat meningsskapande i hem- och konsumentkunskap och geografi 

Maria Valtonen1 
1 Maria Valtonen 

 Under en genomsnittlig skolvecka deltar högstadieelever i 10–12 ämnespraktiker. Syftet med mitt 
pågående avhandlings-projekt är att med ett multimodalt perspektiv på ämneslitteracitet undersöka 
det meningsskapande som framstår som centralt i dessa praktiker. Litteracitet definieras som att delta 
i praktik och ämneslitteracitet som ämnesspecifika sätt att konstruera och kommunicera kunskap (jfr 
Moje 2008). Denna presentation fokuserar frågan om hur lärarens didaktiska val av resurser, roller 
och innehållsligt fokus ramar in elevernas meningsskapande i ämnena hem- och konsumentkunskap 
och geografi. Primärdata består av videofilmer och digitala fotografier av artefakter insamlat med 
etnografisk ansats under fyra veckor i en åttondeklass. 

Den språkvetenskapliga ramen för studien är socialsemiotiska perspektiv på multimodalitet. Allt 
meningsskapande betraktas som socialt och historiskt situerat, och människor skapar mening med de 
tillgängliga resurser de finner mest lämpliga (Halliday 1978). Alla modaliteter har möjligheter och 
begränsningar, och val av modalitet har därför betydelse för vilken mening som skapas (Kress 
2010). Didaktiskt ramas studien in av ett designteoretiskt perspektiv på lärande. Lärande betraktas 
som en teckenskapande aktivitet i förhållande till en specifik kunskapsdomän och handlar därmed 
om att allt mer förfinat kunna delta i praktikens teckenskapande (Selander 2017). Från det 
designteoretiska perspektivet hämtas lärdesignsekvensmodellen, och den används som en ram för 
analyser av ”lärande som sekventiella aktiviteter med hjälp av olika resurser” (Selander 2017:152). I 
denna delstudie analyseras lärarens iscensättning av aktiviteter med avseende på resurser, roller och 
innehållsligt fokus. 

Resultaten visar på intressanta skillnader mellan de två analsyerade ämnespraktikerna, bland annat 
när det gäller de resurser som framstår som centrala och vilka roller eleverna ges.  

Halliday, Michael Alexander Kirkwood 1978. Language as social semiotic: The social 
interpretation of language and meaning, London, Hodder Education. 

Kress, Gunther R 2010. Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication, 
London, Taylor & Francis. 

Moje, Elizabeth Birr 2008. Foregrounding the disciplines in secondary literacy teaching and 
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3F-2 - Dans som inspiration i skrivundervisningen: En icke-representationell förståelse av 
inspiration  

Sofia Jusslin1 
1 Åbo Akademi 

 När konstbaserade ingångar integreras i skrivundervisningen används ofta begreppet inspiration för 
att beskriva vad elever gör i sina kreativa processer. Att betrakta konstintegrering som endast 
inspiration, eller stimulus, i skrivundervisningen utgör dock en snäv syn på integrering och riskerar 
underminera konstformernas bidrag till elevers lärande (Jusslin, 2020). Genom att tänka med icke-
representationella teorier (Barad, 2007; Deleuze & Guattari, 1987/2013) presenterar denna studie ett 
(om)tänkande av begreppet inspiration för att utmana antagandet att dans endast skulle fungera som 
en stimulus till eller representation av texter när kreativ dans integreras i skrivundervisningen. 
Materialet som analyseras är hämtat från ett didaktiskt designforskningsprojekt som utvecklade och 
utforskade didaktiska angreppssätt som integrerade kreativ dans i elevers (årskurs 5) läs- och 
skrivprocesser (Jusslin, 2020). Genom en diffraktiv analys (Barad, 2007) producerar föreliggande 
studie en förståelse av inspiration som intra-aktiva och rhizomatiska mitt-i-mellan (eng. in-betweens) 
som producerar något nytt och annorlunda i elevernas meningsskapande processer. Integrering av 
dans och skrivande är inte en enkelriktad process eftersom den ena uttrycksformen inte inspirerar 
den andra hierarkiskt eller avsiktligt. Det är således inte möjligt att urskilja exakt vad som 
inspirerade vad i konstintegrerade meningsskapande processer. Denna förståelse kan erbjuda rika 
och mångsidiga möjligheter för meningsskapande som värdesätter skrivande och dans på ett jämlikt 
och icke-hierarkiskt sätt. Studien presenterar slutligen en diskussion om hur den föreslagna 
förståelsen av inspiration kan bidra till hur dansintegrering förstås och tillämpas i 
skrivundervisningen. 

Referenser 
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3F-3 - Bruk av flere språklige ressurser i en tegnspråklig klasse 

Signe Rix Berthelin1 
Eli Raanes1, Anne Charlotte Torvatn1 
1 Institutt for lærerutdanning, NTNU 

 Det er allment kjent at hørselsnedsettelse gir utfordringer for skriftspråkinnlæring når man ikke 
hører språklydene som bokstavene representerer (Knoors & Marschark, 2019). Elever med 
hørselsnedsettelse kan derfor møte utfordringer i arbeidet med lesing og tekstskaping. Erkjennelsen 
av disse utfordringer førte til et større utviklingsprosjekt i en tegnspråklig klasse på mellomtrinnet 
der lærerne ønsket å sette søkelys på tekstskaping og begrepslæring. I løpet av prosjektet fikk vi 
imidlertid ikke bare innsikt i utfordringene – vi fikk også innsikt i hvordan lærerne og elevene 
bruker flere språk aktivt i læringsarbeidet. 

Bruk av flere språk i læringsarbeidet kan være hensiktsmessig av flere grunner. Elevene får mulighet 
for å behandle flere tanker og ideer når de ikke begrenses til ett bestemt språk (García & Wei, 2014). 
Dette gjelder for alle elever, og særlig for elever som holder på å bygge kompetanse i det språket det 
jobbes med, som f.eks. skriftlig norsk i vårt tilfelle. I forbindelse med ord- og begrepsarbeid kan 
bruken av flere språk styrke begrepsforståelsen, og forståelsen kan overføres mellom språk (f.eks. 
Cummins, 2017). Dessuten skal alle elever erfare at det å kunne flere språk er en ressurs i skolen 
(Utdanningsdirektoratet, 2020). 

I denne presentasjonen skal vi rette fokus mot de flerspråklige arbeidsmåtene i forskningsklassen 
ved å undersøke følgende forskningsspørsmål: Hvordan bruker en gruppe elever og lærere i en 
tegnspråklig klasse flere språklige ressurser i arbeid med begrep og tekstskaping? Datamaterialet 
består av enkeltintervju og gruppeintervju med lærerne samt klasseromsobservasjoner i norsk 
tegnspråktimer og norsktimer. På bakgrunn av våre analyser skal vi identifisere en rekke 
arbeidsmåter der flere språklige ressurser – både norsk tegnspråk, skriftlig norsk og norsk talespråk – 
brukes aktivt. Vi skal også vise eksempel på bruk av flere språk i samarbeid med foresatte som ikke 
har samme språkbakgrunn som barna eller lærerne. Studien foregår i en tegnspråklig kontekst, men 
funnene lar seg overføre til læringsarbeid i flerspråklige kontekster generelt. Vi ønsker å bidra med 
konkrete eksempel på hvordan lærere og elever bruker flere deler av elevenes språkrepertoar og 
dermed bruker flerspråklighet som en ressurs i opplæringen. 
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3G-1 - Idégenerering som multimodal literacy-praksis i L1. En undersøgelse af hvordan elever 
i 5. klasse udvikler et brætspil om online kommunikation  

Kristine Kabel1 
Lene Storgaard Brok2, Thorkild Hanghøj3 
1 Aarhus Universitet 
2 Nationalt Videncenter for Læsning 
3 Aalborg Universitet 

 Brainstorm-aktiviteter er kreative processer, som dagligt finder sted i grundskolens 
danskundervisning. Vi går tæt på fire elevers idégenereringsproces i et forløb om online 
kommunikation i en 5. klasse (11-12 år) og undersøger, hvordan eleverne gennem etablering af et 
fælles dialogisk rum og brug af forskellige semiotiske ressourcer former en idé fra første åbne 
indfald over et mere færdigt udkast til et spildesign.  Forskningsspørgsmålet er, How does an idea 
emerge and take form through collaborative group work when primary students design board games 
in a L1 classroom? 

Teori 

Studiet trækker på begreber om tidsskalaer (Burgess and Ivaniĉ, 2010; Lemke, 2000), multimodalitet 
(Kress et al., 2005; Mills, 2016) og dialogisk rum (Cook et al., 2019) med henblik på at undersøge 
idégenerering som en kollektiv proces og derigennem udvikle en forståelse af denne form for 
skabende skoleaktivitet. 

Data 

Studiet bygger på etnografiske klasserumsobservationer af et undervisningsforløb gennemført i 
efteråret 2019 i GBL21-projektet (gbl21.aau.dk), som søger at udvikle elevers designkompetencer 
ved at arbejde med spilredskaber. I det specifikke forløb udviklede eleverne et brætspil om online 
kommunikation. Data består af feltnoter og lydoptagelser af klasse- og gruppeaktiviteter, samt fotos 
af elevernes udviklede prototyper. Vi går i analysen tæt på de momenter, der driver den kreative 
proces frem, og hvad der synes at betinge, at eleverne ender med et materielt artefakt, deres udkast 
til et spildesign 

Foreløbige fund 

I undersøgelsen af hvordan fire elever sammen får og former en idé ses, at idégenereringen styres af 
tidligere erfaringer, tegning, klokketid og metaforiske kæder. Gennem de gruppedynamiske 
processer sorteres ideer fra og andre kommer til. Studiet bidrager til sociokulturel literacy-forskning 
ved at belyse en genkommende, men ikke automatisk forekommende betydningsskabende proces i 
L1-klasseværelset. 

Referencer 
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3G-2 - “Hjälp, vi ska göra brädspel!”. Utmaning och designtänkande när 
svensklärarstudenter, F–3 och 4–6, skapar brädspel på lärarprogrammet 

Stina Thunberg1, 2 
1 Märtha Andersson 
2 Caroline Graeske 

 Läroplanen (Lgr11) betonar vikten av kreativitet och lärande i samspel vilket i sin tur bör ha 
betydelse för lärarutbildningens utformning. Med grunden i läroplan och forskning har vi designat 
för lärande i svenskkursen för F–3 och 4–6, genom att använda brädpelsskapande som lärandemiljö 
för att utveckla designorienterat tänkande (Selander, 2017). Brädspel har visat sig ha en potential för 
lärande genom att erbjuda engagerande sociala ytor för kommunikation och dialog, vilket har hög 
relevans för svenskämnesdidaktiken (Bayeck, 2020). Syftet i denna pilotstudie är att stimulera 
designorienterat tänkande och spelbaserat lärande hos grundlärarstudenter. Två centrala 
frågeställningar är: Hur reflekterar blivande lärarstudenter kring brädspel i undervisningen för 
svenskämnet och hur designar de spel för svenskämnets lärandemål?  
      Projektet är inspirerat av educational design research (McKenney & Reeves, 2018) och 
genomfördes på lärarprogrammen för blivande lärare i F–3 och 4–6 under läsåret 2020/21. Totalt 
deltog 62 studenter och designen innehöll en introduktion, två spelworkshoppar och en avslutande 
brädspelstävling. Det empiriska materialet består av PM om spelens didaktiska koncept samt 
reflektioner kring skapandet av spelen. Materialet har analyserats tematiskt (Braun & Clarke, 2021) 
och sedan tolkats utifrån teorier om didaktisk design och spel  (Gee, 2007; Selander, 2017). 
Resultatet visar att lärarstudenterna främst valde att skapa grammatikspel samt att spelskapandet i 
studiegrupperna gav en fördjupad förståelse för komplexiteten i olika lärprocesser kopplat till det 
svenskämnesdidaktiska området. 
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3G-3 - Med dataspill og sosiale medier i norsktimene 

Briten Russdal-Hamre1 
1 Universitetet i Stavanger 

 De aller fleste gutter og jenter i skolealder spiller dataspill (videospill) og er brukere av sosiale 
medier i dag (Medietilsynet, 2020). Både dataspill og sosiale medier krever at brukerne er i stand til 
å tolke og forstå multimodale tekster – for dataspill for å vinne eller avansere i nivå («level»), for 
sosiale medier for å kommunisere med andre og f.eks. være oppmerksom på hvordan publiseringer 
kan påvirke en i uønska retninger. Derfor har studenter i grunnskolelærerutdanningene ved UiS blitt 
oppfordra til å prøve ut arbeid med slike tekster når de har vært i praksis i norskfaget. Det er 
resultater fra slike utprøvinger som danner materialet som analyseres i dette paperet. Tekstene er 
laga i sammenheng med bruk av dataspill, blogg og/eller andre digitale kilder i klasserommet. 

Formålet med analysene er å avdekke hvordan elevene bruker ulike modaliteter, sett i forhold til de 
oppgavene de har fått. Med utgangspunkt i sosialsemiotikk (Kress, 2010) og i sammenheng med 
skrivedidaktisk forskning fra prosjekta SKRIV (Smidt et al., 2011), NORM (Berge et al., 2019) og 
LISA (Blikstad-Balas & Roe, 2020) presenteres og analyseres et knippe multimodale tekster som 
elever på barnetrinnet har laga digitalt i norskundervisninga. Jeg forventer å finne at det er 
verbalteksten som bærer hovedtyngden av informasjonen i teksten, men at verbalteksten understøttes 
av de øvrige modalitetene som er inkludert i teksten. 

Berge, K. L., Skar, G. B., Matre, S., Solheim, R., Evensen, L. S., Otnes, H. & Thygesen, R. (2019). 
Introducing teachers to new semiotic tools for writing instruction and writing assessment: 
consequences for students’ writing proficiency. Assessment in Education: Principles, Policy & 
Practice, 26(1), 6-25. https://doi.org/10.1080/0969594X.2017.1330251 

Blikstad-Balas, M. & Roe, A. (2020). Hva foregår i norsktimene? Utfordringer og muligheter i 
norskfaget på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget. 

Kress, G. (2010). Multimodality. A social semiotic approach to contemporary communication. 
Routledge. 

Medietilsynet. (2020). Barn og medier 2020.En kartlegging av 9–18-åringers digitale medievaner. 
https://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/barn-og-medier-
undersokelser/2020/201015-barn-og-medier-2020-hovedrapport-med-engelsk-summary.pdf 

Smidt, J., Tønnessen, E. S. & Åmotsbakken, B. (2011). Tekster i bevegelse: Tekster, tegn og 
grunnleggende ferdigheter. I J. Smidt, E. S. Tønnessen & B. Åmotsbakken (Red.), Tekst og tegn: 
Lesing skriving og multimodalitet i skole og samfunn (s. 7-34). Tapir Akademisk Forlag.  
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3H-1 - Medstudentrespons i grunnskolelærerutdanningen 

Pål Lundberg1 
Lisbeth Elvebakk1 
1 OsloMet - storbyuniversitetet 

 Flere studier peker mot at medstudentrespons har stor betydning for læring, og i 
skrivepedagogikken trekkes særlig skriverens delaktighet i vurderingsprosessen fram som 
betydningsfullt for skriveutviklingen. I denne studien undersøker vi bruk av medstudentrespons i 
grunnskolelærerutdanningen med bakgrunn i teori om utvikling av tekstkompetanse (se referanser). 
 Vi ønsker å belyse følgende forskningsspørsmål: Hva kjennetegner studentenes tilbakemeldinger til 
hverandre? Hvordan bruker studentene tilbakemeldingene i det videre arbeidet med egne tekster? 
og Hvordan vurderer studentene verdien av medstudentrespons? 

Studiens empiriske materiale er hentet fra et prosjekt gjennomført med grunnskolelærerstudenter ved 
OsloMet studieåret 2019/20, og omfatter studenttekster, medstudentrespons og refleksjonstekster. I 
tillegg har studentene besvart to spørreundersøkelser – en i forkant av prosjektet (N=60) og en etter 
gjennomføring (N=49). Undersøkelsene ble gjennomført digitalt og bestod av både lukkede 
spørsmål med svaralternativer og åpne spørsmål der studentene selv kunne formulere svar. 

Prosjektet har fått godkjenning gjennom NSD for innsamling og lagring av studentenes progresjon. 

Referanser:    

Boud, D. (2000). Sustainable assessment: rethinking assessment for the learning society. Studies in 
continuing education, 22(2), 151-167 

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research methods in education (7. utg.). London; 
NewYork: Routhledge 

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 
81-112. http://columbia.edu/~mvp19/etf/feedback.pdf

Liu, N. F., & Carless, D. (2006). Peer feedback: the learning element of peer assessment. Teaching 
in Higher education, 11(3), 279-290. 

Morris, M. M. (2008). Evaluating university teaching and learning in an outcome-based model: 
replanting Bloom. University of Wollongong 

Rijlaarsdam, G., Braaksma, M., Couzijn, M., Janssen, T., Raedts, M., Steendam, E., . . . Bergh, H. 
(2008). Observation of peers in learning to write: Practice in research. Journal of Writing Research, 
1(1), 53-83. doi:10.17239/jowr-2008.01.01.3 
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utility. I M. Segers, F. Dochy, & E. Cascallar (Red.), Optimising new modes of assessment: In 
search of qualities and standards (ss. 55-87). Dordrecht: Springer.  
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3H-2 - Bruk av videobasert veiledning for systematisk utvikling av norsklæreres scaffolding-
praksiser. Effekter av et to-årig etterutdanningsprosjekt.  

Marte Blikstad-Balas1 
Camilla Magnusson1 
1 Universitetet i Oslo og NCoE QUINT (Quality in Nordic Teaching) 

 Anbefalinger fra nyere forskningsgjennomganger fremhever at læreres etterutdanning er på sitt mest 
fruktbare dersom det faglige innholdet a) innebærer samarbeid mellom lærere, b) er forankret i 
situasjoner fra et konkret fag og c)  skjer over tid (f.eks. Darling-Hammond et al., 2018). Det er også 
flere nye studier som peker på potensialet video kan spille dersom en ønsker at lærere skal reflektere 
over – og systematisk utvikle – egen praksis sammen (Kohen & Borko, 2019). I denne 
presentasjonen vil vi rapportere fra et forsøk på å utvikle læreres scaffolding-praksiser i 
klasserommet, satsingen Video To Support Excellence in Teaching, der 38 norsklærere over en 
periode på to år jobbet systematisk sammen med L1-forskere for å forbedre sin norskfaglige praksis. 
Prosjektet er teoretisk forankret i tidligere forskning på undervisningkvalitet (Klette et al, 2017) og 
da spesielt undervisningkvalitet i morsmålsfaget (Grossman, 2015), samt i sosiokulturelle teorier om 
utvikling av profesjonsfellesskap (Darling-Hammond et al 2017). Metodisk kombinerer prosjektet 
bruk av videoopptak, veiledning av lærere, skåring av undervisning og spørreskjemadata, samt 
intervjuer med lærere. 

Et mål med VIST-satsningen var å øke og forbedre lærernes bruk av såkalt stillasering eller 
«scaffolding». Dette dekker lærernes bruk av tilbakemeldinger, læringsstrategier og modellering. 
 Tidligere norsk forskning fra det omfattende videoprosjektet LISA (Linking Instruction and Student 
Achievement) viser at dette er et område mange lærere ikke utnytter potensialet i (Klette et al., 2017; 
Magnusson, Roe & Blikstad-Balas, 2019). I motsetning til mer generelle satsinger, starter VIST med 
å kartlegge hvordan lærerne faktisk underviser ved å filme dem, og all videre veiledning tar 
utgangspunkt i dette. Samtalene i VIST foregikk både med en VIST-veileder og i profesjons-
fellesskapet på skolen, og observasjonsmanualen PLATO (Grossman et al., 2015) ble brukt for å 
vurdere lærernes praksis og strukturere samtalene mellom forskere og lærere. 

I presentasjonen undersøker vi effekten deltagelse i VIST har på lærernes bruk av scaffolding. Funn 
fra studien viser for det første at alle lærerne som deltok i VIST skåret betydelig høyere på 
scaffolding målt med PLATO-manualen enn de nær 50 norsklærerne som deltok i den omfattende 
studien LISA. Videre viser surveydata fra 21 av lærerne at 95% mente de hadde hatt god nytte eller 
svært god nytte av å delta i satsningen. Det de fremhevet som spesielt givende, var muligheten for å 
se seg selv i undervisningssituasjoner og få tilbakemelding fra en ekstern veileder, samt en 
bevisstgjøring og refleksjon rundt egen undervisning.  Implikasjoner av funnene for 
utdanningsforskere i morsmålsfaget vil bli diskutert.  
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3H-3 - Observation och återkoppling för utvecklad läsundervisning. Effekter och utmaningar i 
ett ämnesdidaktiskt nätverkssamarbete. 

Michael Tengberg1 
Marie Wejrum1, Malin Granström2, Elin Berggren2, Emelie Forsman2, Ulrika Guldbrandsson2, Sara 
Jonasson2 
1 Karlstads universitet 
2 Eda kommun 

 Praktikutvecklande forskning i skolan har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren (Darling-
Hammond et al., 2020). Nya former av kunskapsproduktion och professionsutveckling prövas i 
samarbete mellan lärare och forskare i syfte att utveckla undervisningskvalitet och höja elevers 
måluppfyllelse i skolan (Skolforskningsinstitutet, 2020; SOU 2017/18). Den här studien undersöker 
möjliga effekter och begränsande faktorer i ett långvarigt ämnesdidaktiskt nätverkssamarbete där 
lärare, forskare, rektorer och utvecklingspedagoger samarbetat för att utveckla läsundervisningen i 
mellan- och högstadiet. 

            Studien bidrar med ökad kunskap dels om potentialen i standardiserade 
observationsmanualer för professionsutvecklingssyfte, dels om potentialer och utmaningar i 
kollaborativt forsknings- och utvecklingsarbete i skolan. I linje med tidigare försök att stötta lärares 
undervisningsutveckling genom feedback utifrån observationsmanualer (Cohen et al., 2016) används 
i den här studien sex element (undervisningsfaktorer) från ett i flera empiriska studier validerat 
observationssystem (PLATO, Grossman et al., 2013) för att observera och ge feedback till lärare på 
deras läsundervisning. Lärare har tränats i att själva använda instrumentet i avsikt att stimulera en så 
småningom forskningsbaserad men lärarstyrd professionsutveckling. 

            Lärarna har videofilmats för att kunna observera sig själva, observerats av 
utvecklingspedagoger och fått feedback på utvalda undervisningsfaktorer. Dessutom har de 
analyserat och planerat lektioner tillsammans i skolbaserade grupper (4–8 lärare). Successivt har 
lärarna fått ta större ansvar för att observera och ge feedback till varandra i avsikt att de så 
småningom ska kunna sprida utvecklingsarbetet och stötta nya kollegors utvecklingsprocess. 

            Data i studien inkluderar observationer och inspelningar dels från lektioner, dels från 
feedbackmöten efter genomförda lektioner, intervjuer med lärare och utvecklingspedagoger samt 
enkätsvar från lärare och deras elever efter programmets slut. En pilotstudie genomfördes med fyra 
lärare från en skola. I huvudstudien deltog ca fyrtio lärare från fyra kommuner, fem 
utvecklingspedagoger samt rektorer från de åtta deltagande skolorna. 

            Preliminära resultat indikerar att kvalitetsdimensionerna i PLATO hjälper lärare att urskilja 
ämnesspecifika och klassrumsrelevanta områden för undervisningsutveckling och att specificiteten i 
feedbacken är en kritisk komponent. Utvecklingspedagogerna utgör en nyckelresurs för att över tid 
upprätthålla engagemang och ämnesmässig fördjupning i det lokala arbetet på skolorna. 

 Studien har genomförts inom ramen för ULF-projektet och i nära samarbete med en parallell 
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studie i Oslo (Videos to Support Excellence in Teaching). De två studierna involverar olika 
lärarkategorier och använder delvis olika metoder, men har samma observationsmanual som 
utgångspunkt för feedback till lärarna. I presentationen medverkar lärare från en av de deltagande 
kommunerna för att specifikt beskriva erfarenheterna av projektet från ett lärarperspektiv.  
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3H-4 - Språkhandledares gränsarbete: Upplevda dilemman i språkhandledningssamtal vid 
svenska lärosäten 

Ann-Marie Eriksson1 
Camilla Grönvall Fransson1, 2, Ingrid Lennartson-Hokkanen2, 3, 4, Marie Nelson4, Andreas Nord2, 5 
1 Göteborgs universitet 
2 Karlstads universitet 
3 Mittuniversitetet 
4 Stockholms universitet 
5 Uppsala universitet 

 Skriv- och språkhandledares gränsarbete: Upplevda dilemman i handledningssamtal vid 
svenska lärosäten 

Vid de flesta svenska universitet och högskolor finns numera text-, studie- och/eller språkverkstäder, 
med uppdraget att stötta studenternas utveckling av akademiska skriftpraktiker. Skriv- och 
språkutvecklande handledning på alla utbildningsnivåer betonas som regel, men ibland förekommer 
även undervisning i akademiskt skrivande och kompetensutveckling för universitetspersonal. Trots 
att uppdraget har en stark koppling till lärosätenas kärnverksamhet, dvs. utbildning och forskning, 
förläggs dessa slags verksamheter  i allmänhet som service- eller stödfunktioner vid sidan av 
utbildning och forskning (Bjernhager & Grönvall Fransson, u.å.). Trots en marginaliserad ställning 
(Lennartson-Hokkanen, 2016) är det tydligt att det under det senaste decenniet inletts en 
professionalisering, synlig bl.a. i ökande grad av institutionalisering och utveckling av nationella 
nätverk för erfarenhetsutbyte. 

I föredraget redovisas resultat från den första delstudien inom ett projekt som syftar till att öka 
kunskaperna om hur svenska skriv- och språkverkstäder organiseras och organiserar sig, hur den 
pågående professionaliseringen av verksamheten ser ut samt hur handledningen beskrivs och bedrivs 
i praktiken. Delstudien utgår från data från sju gruppsamtal mellan totalt 22 språkhandledare från 
fyra svenska lärosäten insamlade under en kompetensutvecklande heldagsworkshop. I samtalen 
diskuterar deltagarna egna exempel på handledningssituationer, särskilt sådana som upplevs 
problematiska. Samtalen har analyserats tematiskt utifrån hur deltagarnas erfarenheter synliggör det 
”gränsarbete” (Liljegren, 2008) som behöver genomföras för att hantera arbetet. 

Preliminära resultat visar att många erfarenheter delas över de olika lärosätena och att deltagarna 
visar en hög grad av samsyn i fråga om hur arbetet i skriv- och språkverkstäder hanteras. 
Gränsarbetet handlar särskilt om att definiera och förhandla språkhandledarrollen i relation till 
studenter, ämneslärare och organisatoriska förutsättningar och detta görs både av de enskilda 
språkhandledarna i mötet med studenter och genom fastställda regelverk på de enskilda lärosätena. 
Återkommande rapporterade gränsproblem grundas i asymmetrier mellan vad handledarna å ena 
sidan kan erbjuda och vad studenter, och ibland även personal vid lärosätet, förväntar sig och säger 
att de behöver. En iakttagelse är också att verksamheternas grundval är en språksyn som betraktar 
språk som avgränsat från ämnesinnehåll. Detta särhållande ses som problematiskt, samtidigt som det 
också blir en resurs för att göra uppdraget avgränsat och därmed genomförbart. 
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3I-1 - Elevenes bruk av digitale margkommentarer i online skriveprosesser 

Siv Ellen Frost Østrem1 
1 Siv Ellen Frost Østrem 

 Abstract (stipendiat) 

Elevenes bruk av digitale margkommentarer underveis i online skriveprosesser 

Formålet med studien er å undersøke hvordan elever på mellomtrinnet bruker digitale 
margkommentarer og revideringsstrategier underveis i online skriveprosesser innenfor norskfaget. 
Mer presist betyr det at undersøkelsen legger vekt på elevenes bruk av digitale tilbakemeldinger som 
elevene får simultant med at de skriver fram tekstene sine (ikke mellom tekstutkast) samt få et 
innblikk i hvilke revideringsstrategier som kan spores i elevtekstene. Studien følger to syvende 
klasser ved én skole i løpet av to skrivehandlinger innenfor argumenterende skriving. 

For å samle inn tilstrekkelig informasjon til å kunne utforske og tolke viktige trekk ved elevenes 
revideringsarbeid, er empiri samlet inn i form av elevtekster, observasjoner og elevintervjuer. 
Informantenes tekster blir analysert ved hjelp av versjonsloggen i Google Dokumenter. Ved bruk av 
dette verktøyet kan man fastslå når i prosessen elevene gjør de tekstlige revideringene og hvilke 
endringer som blir gjort. Videre blir observasjon brukt for å få et innblikk i hva som skjer i 
klasserommet underveis i skriveprosessene. Observasjon gir verdifull informasjon om eventuelle 
misforståelser eller spørsmål som elevene stiller muntlig til læreren. Et vesentlig perspektiv som 
ikke kommer fram i lyset ved dokumentanalyse og observasjon, er elevenes stemmer. For å få et 
innblikk i elevenes opplevelser og erfaringer med bruk av digitale margkommentarer og 
revideringsstrategier, brukes elevintervjuer. 

Det teoretiske fundamentet for prosjektet er innenfor sosiokulturell læringsteori. Rammeverket er 
inspirert av Bakhtins tenkning omkring dialog (Bakhtin, 1998 [1979]) og Vygotskijs teori omkring 
læring og utvikling (Vygotskij, 1978). Det teoretiske rammeverket er ellers knyttet til 
prosessorientert skriving (Hoel, 1990) og argumenterende skriving (Andrews, 1995). 

Foreløpige funn viser at informantene setter pris på og bruker de digitale margkommentarene 
underveis i skrivearbeidet. Tendensen er at tilbakemeldingene blir brukt kort tid etter at de er skrevet 
inn i dokumentmargen. Et interessant funn er at en del elever initierer til margsamtale i 
dokumentmargen dersom de trenger en forklaring eller presisering av lærerresponsen. Videre viser 
studien at tilføying er den hyppigst brukte revideringsstrategien basert på lærerresponsen. 

Referanser: 
Andrews, R. (1995). Teaching and learning argument. London: Cassell. 
Bakhtin, M. M. (1998 [1979]). Spørsmålet om talegenrane. Oversatt og med etterord av R. T. 
Slaattelid. Bergen: Ariadne.  
Hoel, T. L. (1990). Skrivepedagogikk på norsk: Prosessorientert skriving i teori og praksis. Oslo: 
Landslaget for norskundervisning (LNU)/Cappelen. 
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3I-2 - Å vere språkhistorisk aktør: podkast som undervisingsform i norsk språkhistorie 

Kirsti Lunde1 
Jorunn Simonsen Thingnes1 
1 Høgskulen på Vestlandet 

 Å vere språkhistorisk aktør: podkast som undervisingsform i norsk språkhistorie 

Språkhistorie alltid har vore ein del av norskfaget, men ein har knapt drøfta kva eller korleis ein bør 
undervise (Hårstad, 2016a, s. 2). I presentasjonen vil vi drøfte korleis ein kan nytte podkast for å la 
studentar bli aktørar i den historiske og samtidige språksituasjonen. Datamaterialet er podkastar 
produserte av grunnskulelærarstudentar i 2020, og studentane sine svar på ei spørjeundersøking om 
arbeidet med podkastane. 21 studentar deltok med 8 podkastar. I analysen av materialet har vi nytta 
posisjoneringsteori (sjå t.d. Van Langenhove & Harré, 1999). 

Hårstad (2016a, s. 4) syner at det finst lite forsking på kva og korleis lærarar underviser i 
språkhistorie, men læreplanen i norsk etter 2013 seier at elevane skal kunne «forklare bakgrunnen 
for at det er to likestilte norske målformer […]» og «gjøre rede for norsk språkdebatt og 
språkpolitikk på 1800-tallet» (Utdanningsdirektoratet, 2013). Vi venta difor at studentane var prega 
av eit sentralt kunnskapssyn i historiedidaktikk: Læring er memorering og reproduksjon av 
faktakunnskap (Lund, 2020, s. 17). Samstundes ynskte vi å utfordre dette synet med 
undervisingsopplegget. 

Podkastane studentane laga, skulle innehalde dialog om eit språkhistorisk emne. Gjennom å 
diskutere og ta stilling til fagstoffet, kunne studentane få erfare korleis menneske både påverkar og 
vert påverka av historia. Slik skiftar perspektivet frå å vere observatør av historiske hendingar til 
aktør i dei (Hårstad, 2016b, s. 13). Det kan skape medvit om samanhengen mellom historiske 
hendingar og den norske språkstoda i dag og i framtida. 

Spørjeundersøkinga syner at studentane opplevde perspektivskiftet som lærerikt, fordi dei måtte 
førebu seg godt og gjere fagstoffet til sitt eige. Analysen av podkastane syner at studentane ikkje 
berre vidareformidla fagstoffet, men at dei tek stilling til hendingane dei snakka om. I 
presentasjonen vil vi særleg legge vekt på at studentane gjennom podkasten uttrykte eit endra syn på 
nynorsk. Dette er interessant for språkhistorieundervisinga, og for statusen til nynorsk i skulen og 
samfunnet elles. 

Hårstad, S. (2016a). “[…] en enkel og saklig innføring i norsk språkhistorie” Språkhistorie som  
 norskdidaktisk emne – et faghistorisk utsyn. Acta Didactica Norge, 10(3). 

 https://doi.org/https://doi.org/10.5617/adno.2852 

Hårstad, S. (2016b). Læring om normering. Erfaringer fra et språkhistorie-didaktisk eksperiment 
i         lærerutdanninga. Acta Didactica Norge, 10(3).            
https://doi.org/https://doi.org/10.5617/adno.3870 
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Utdanningsdirektoratet. (2013). Læreplan i norsk (NOR1-05). Henta frå 
                                                           https://www.udir.no/kl06/nor1-05# 
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3I-3 - Nya skills för svenskämnet? Svensklärares uppfattningar och förhållningssätt till 
digitala läromedel för gymnasieskolan 

Caroline Graeske1 
1 caroline.graeske@ltu.se 

 Läromedel som stöd för lärande har funnits i olika former under olika epoker. Flera undersökningar 
visar emellertid att digitala lärresurser successivt får allt större utrymme i såväl grund- som 
gymnasieskola (Sjödén 2015; Kempe & Grönlund 2019; Danielsson & Selander 2021). Denna 
utveckling, från den tryckta läroboken till lärresurser på skärm, gör att vi vidgar vår syn på vad text 
är och kan vara, något som i sin tur påverkar både läromedels utformning och användning men också 
ämenskonceptioner, vilket gör att det är angeläget att studera lärares uppfattningar och 
förhållningssätt till läromedel och läromedelsbruk (jfr Widholm 2020). 

I detta föredrag presenteras några tentativa resultat från en studie om digitala läromedel i 
svenskämnet på gymnesieskolan. Syftet med studien är att undersöka svensklärares förhållningssätt 
till digitala lärresurser. Vilka möjligheter och vilka utmaningar ser de med digitala läromedel? 
Studien, som är inspirerad av aktionsforskning (Kemmis 2016 et al.; Andrée et al., 2020), och 
genomförd tillsammans med verksamma lärare, gjordes läsåret 2020/21 i en av Sveriges större 
gymnasieskolor och den inkluderar även intervjuer och enkäter med lärare. 

Resultatet visar att lärarna ser vissa mervärden med digitala läromedel, som interaktion och 
kollaborativt lärande, men det finns även många utmaningar, som ekonomi och teknikproblem. 
Tidigare forskning har också visat att det finns olika skol- och ämneskulturer som påverkar synen på 
digitala läromedels legitimitet i svenskundervisningen (jfr. Graeske 2021), vilket också diskuteras i 
denna studie. 

Key words: aktionsforskning, digitala lärresurser, lärare, läromedel, svenskämnet 

Referenser 

Andrée, M., Danckwardt-Lillieström, K., Wiblom, J. (2020). Ethical Challenge of Symmetry in 
Participatory Science Education. Research Proposing a Heuristic for Ethical Reflection. In K. Otrel-
Cass, M. Andrée, M. Ryu (Eds.),  Examining Ethics in Contemporary Science Education Research: 
Being Responsive and Responsible, s. 123–141. Berlin: Springer. 

Danielsson K. & Selander S. (2021). Multimodal Texts in Disiplinary Education. A Comp-rehensive 
Framework. Springer. 

Graeske C. (2021, in print). Läromedelsbruk i skolan. En kunskapsöversikt – perspektiv och 
forskning. Bilaga till utredningen Stärkta skolbibliotek och läromedel, dir. 2019:91, Stockholm: 
Regeringskansliet. 

Kemmis S., McTaggart R., Nixon, R. (2016). Action Research Planner. Singapore: Springer Verlag. 



 

205 

 
Kempe, A-L., & Grönlund, Å. (2019). Collaborative digital textbooks – a comparison of five 
different designs shaping teaching and learning. Education and Information Technologies: Official 
Journal of the IFIP technical committee on Education, 24(5), s. 2909-–941. 
 
Sjödén, B. (2015). What makes Good Educational Software? Diss. Lund: Lunds universitet. 
 
Widholm, T. (2020). Läromedel i praktiken: Läromedelsbruk i religionskunskap på gymnasiet. Diss. 
Linköping: Linköpings universitet.  
 
 



206 

När: 2021-11-25, 12:00 - 12:30, Var: Lokal: 24:103 

3I-4 - Högstadieelevers läsförståelse av multimodala argumenterande texter 

Marie Wejrum1 
1 Marie Wejrum 

 I ett föränderligt textlandskap där den visuella bilden har fått en allt större betydelse (Kress, & Van 
Leeuwen 2006) behövs ökad kunskap om hur elevers läsförståelse och meningsskapande ser ut 
utifrån ett multimodalt perspektiv. Av särskilt vikt ur ett demokratiskt perspektiv är elevers förmåga 
att kunna identifiera och kritiskt granska tes, argument och bevis i texter som är skapade i avsikt att 
påverka läsare.  

Presentationen behandlar hur elever i årskurs åtta visar förståelse och skapar mening (Jewitt 2011) 
under och efter läsning av multimodala argumenterande texter. I en delstudie har elevers förmåga att 
tolka och syntetisera mening från flera modaliteter i en debattartikel från en kvällstidnings 
nätupplaga, i utdrag från två vloggar och i ett Instagraminlägg studerats. Eleverna har läst och tittat 
på texterna på skärm och arbetat med uppgifter enskilt, i par och i grupp. Materialet består av 
elevernas skriftliga svar på arbetsuppgifter kopplade till texterna, av ljudinspelningar av elever 
medan de löser uppgifterna samt transkriptioner från semistrukturerade elevintervjuer. Analys av 
inspelningarna har gjorts genom användande av Intertextual Content Analysis (ICA) (Hallesson & 
Visén 2018). 

Preliminära resultat visar att bilderna får en sekundär betydelse då eleverna identifierar tes, argument 
och bevis i en debattartikel. Det är först vid direkta frågor om bilden som majoriteten av eleverna 
börjar fundera kring bilderna. När eleverna lägger märke till bilderna har de svårt att tala om och 
tolka bildernas betydelsepotentialer.  Däremot är bilden central i läsning av Instagraminlägg liksom 
den rörliga bilden i vloggar och elever kan identifiera bilden som bevis i argumentationen. Eleverna 
är dock ovana vid att samtala om och analysera bilder i samband med textläsning och tycks sakna 
verktyg och metaspråk för sådan analys. 

Hallesson, Y., & Visén, P. (2018). Intertextual content analysis: an approach for analysing text-
related discussions with regard to movability in reading and how text content is handled, 
International Journal of Research & Method in Education, 41:2, 142-155, DOI: 
10.1080/1743727X.2016.1219981 

Jewitt, C. (2011). Different approaches to multimodality I: C. Jewitt, (red.), The Routledge 
Handbook of Multimodal Analyses. Routledge: London. 

Kress, G.R., & Van Leeuwen, T. (2006). Reading images: the grammar of visual design (2 uppl.). 
London: Routledge. 

Keywords: läsförståelse; multimodalitet; argumentation 



 

207 

 
 



 

208 

 

4D - Svenskämnets innehåll 

2021-11-25 
13:30 - 15:30 

4D - Svenskämnets innehåll 



209 

När: 2021-11-25, 13:30 - 14:00, Var: Lokal: 12:020 

4D-1 - Kunskaper om språk i skolans svenskämne 

Fredrik Olsson1 
1 Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet 

 Ungdomsskolans svenskämne kan sägas utgöra ett slags legering av ämnen som historiskt sett hör 
till olika akademiska discipliner, främst litteraturvetenskap och språkvetenskap. Att tala, lyssna, läsa 
och skriva är språkliga färdigheter, eller kunskaper i ett språk, som idag har en till synes oomtvistad 
plats inom skolans svenskämne. I de språkvetenskapliga discipliner (svenska språket och nordiska 
språk/nordistik) som kan sägas utgöra grunden för språkdelen av skolans svenskämne ligger 
tyngdpunkten oftare på kunskaper om språk, men sådana kunskaper förefaller få begränsat med 
uppmärksamhet i svenskämnesdidaktisk forskning och offentligt förda didaktiska diskussioner om 
svenskämnet (Holmberg 2018; Pettersson 2014). 

I mitt avhandlingsprojekt intresserar jag mig för de kunskaper om språk som ingår i ungdomsskolans 
svenskämne. De aktuella ämnesområdenas vad- och varför-frågor, det vill säga vad som ska tas upp 
i undervisningen och varför det ska tas upp, behandlas utifrån analyser av styrdokument, läromedel 
och artiklar i Svensklärarföreningens tidskrift Svenskläraren (tidigare Vårt modersmål). Frågorna 
behandlas med ett diakront perspektiv i syfte att genom en belysning av ämnets genealogi bidra med 
kunskap om och förståelse för hur olika aktörers svar på dessa ämnesområdens vad- och varför-
frågor utvecklats över tid. 

I min presentation fokuseras språkhistoriska kunskaper som ett exempel på kunskaper om språk som 
ingår i skolans svenskämne. I en diskussion om vad som motiverar språkhistoriska kunskapers plats i 
svenskundervisningen menar Pettersson (2014) att de kan bidra till en språklig medvetenhet där 
dåtidstolkning, samtidsförståelse och framtidsförväntan i samspel utvecklar elevens förmåga att 
förhålla sig till språket som system och språkriktighet, språkbruk och språklig variation samt 
språkets politiska dimension. Vad språkhistorieundervisning i skolans svenskämne faktiskt 
innehåller, och hur innehållet legitimeras, är dock frågor som i mycket begränsad omfattning 
behandlats i forskning på området. 

I min presentation redovisar jag preliminära resultat från en i huvudsak synkron del av 
undersökningen av ovan nämnda materialtyper. Det som fokuseras är stoffurval i och legitimering av 
språkhistorieundervisning. Vidare berörs bland annat frågor om förhållandet mellan ämnesområden 
som grammatik, språksociologi och språkhistoria i styrdokument och läromedel för gymnasieskolan. 
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4D-2 - Språkhistoria i läroböcker för gymnasiekursen Svenska 3: innehåll och förklaringsdjup 

Helena Wistrand1 
1 Högskolan i Gävle, Avdelningen för humaniora 

 Till den svenska gymnasieskolans uppdrag hör att anlägga ett historiskt perspektiv i undervisningen 
(Skolverket u.å.a). Inom svenskämnet konkretiseras detta perspektiv bland annat genom följande 
centrala innehåll i gymnasiekursen Svenska 3: ”Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling 
och släktskapsförhållanden. Språkförändring.” (Skolverket u.å.b). Det kunskapskrav som utgår från 
ovanstående innehåll uttrycker att eleven översiktligt (betyget E), utförligt (C) respektive utförligt 
och nyanserat (A) ska kunna ”redogöra för några aspekter av det svenska språkets 
släktskapsförhållanden och historiska utveckling” (ibid.). För betyget A ska eleven därutöver kunna 
”dra relevanta generella slutsatser om språkförändring” (ibid.). 

Mot bakgrund av kunskapskravet och innebörden i dess progressionsuttryck avser föreliggande 
undersökning att redogöra för vad ett urval av läroböcker utformade för Svenska 3 behandlar i sina 
språkhistoriekapitel samt hur de olika delinnehållen framställs avseende förklaringsdjup. De frågor 
som undersökningen söker besvara är dessa: 

• Vilka slags släktskapsförhållanden, historiska språkdrag och språkförändringar dominerar i
läroböckernas språkhistoriekapitel?

• Med vilket förklaringsdjup förmedlas olika släktskapsförhållanden, historiska språkdrag
och språkförändringar i läroböckernas språkhistoriekapitel?

För att besvara den första frågeställningen används en kvalitativ innehållsanalys (Boréus & Kohl 
2018) där språkhistoriekapitlens innehåll avgränsas i analysenheter som kodas och sammanställs. 
För att besvara den andra frågeställningen kategoriseras analysenheterna utifrån Ammerts (2011) 
typologi för hur läromedelsinnehåll kan förmedlas: konstaterande, förklarande, 
reflekterande/analyserande respektive normativ framställningstyp. 

Presentationen redovisar undersökningens tentativa alternativt definitiva resultat. Resultaten kan 
ligga till grund för en diskussion om språkhistoriekapitlens innehåll i relation till forskning om 
läroböckers varierande roll i undervisningen, exempelvis där läroboken utgör den huvudsakliga 
kunskapskällan och betraktas som en försäkran om att kunskapskraven uppfylls, eller där läroboken 
genom sitt stoffurval används för att stödja och strukturera undervisningen, eller där läroboken 
används som referens och komplement till annat undervisningsmaterial (se t.ex. Englund 2006, 
Svensson 2011). 
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4D-3 - Berättelsen i centrum: Att vandra genom olika uttrycksformer 

Therése Haglind1 
1 Jönköping University 

 I dagens medietäta landskap omges barn av berättelser i olika former, berättelser som också används 
i skolan för att främja deras skriv- och läskunnighet, vilket betonas i styrdokumenten för ämnet 
svenska i grundskolans tidigare år. Det framkommer också att eleverna i undervisningen i svenska 
ska ”stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer” (Skolverket, 2018). Den 
undervisningsdesign som ligger till grund för och tillämpas i studien tar fasta på att eleverna 
möter en berättelse i olika former och medier och att de sedan använder olika estetiska uttryck för att 
(om-) skapa, och därigenom visa sin förståelse för, berättelsen. I ett samhälle som är i ständig 
förändring och där flexibilitet och kreativitet värdesätts allt högre finns behov av en skola som 
förstår och möter samtida behov och utbildar för framtida behov (Craft, 2005). 

Förståelse för berättelser och berättelsevärldar bland elever i lågstadiets årskurs ett utgör huvudfokus 
för den föreliggande studien som sätter kreativt lärande i centrum. Syftet med studien är att 
undersöka didaktiska implikationer av att arbeta med en undervisningsdesign som främjar arbete 
med olika uttryckssätt genom att kreativt (om)skapa berättelser, re-presentationer, av Ronja 
Rövardotter, Alfons Åberg och Mio min Mio. 

I studien tillämpas en undervisningsdesign som är skapad i samarbete mellan forskare och lärare 
med mål att ge eleverna möjlighet att sätta berättelsen och sin förståelse för den i centrum genom att 
arbeta med estetiska och kreativa lärandeprocesser. I linje med designbaserad forskning, design-
based research (DBR) syftar studien till att överbrygga klyftan mellan forskning och skolans praktik 
samt till att utveckla praktiken (Anderson & Shattuck, 2012). Det är således viktigt för DBR att 
forskningsfrågorna är situerade i en pågående undervisningspraktik. 

Det empiriska materialet består av elevproducerat material i form av illustrerade dikter, 
akvarellmålningar, bilder, teater och dans. Studien visar att eleverna når en fördjupad förståelse för 
berättelsen när de stannar länge i, och erbjuds flera ingångar till, berättelsen, samt när de erbjuds 
möjlighet att jämföra olika versioner av samma berättelse – ett kontrastivt perspektiv. 
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4D-4 - Kontrastivt lärande: Fördjupad och vidgad förståelse för berättelser 

Anette Svensson1 
1 Jönköping University 

 Dagens medietäta samhälle erbjuder berättelser i olika versioner och i olika medier (jfr Statens 
medieråd, 2019a; 2019b) vilket innebär att barn kommer i kontakt med en berättelse på många olika 
sätt. Därför utgör förståelse för berättelser och berättelsevärldar bland elever i lågstadiets årskurs ett 
till tre huvudfokus för det föreliggande projektet. I projektet tillämpas en undervisningsdesign som 
sätter berättelsen och dess olika mediala uttrycksformer samt elevers receptiva och produktiva 
färdigheter i centrum. Dessa färdigheter betonas i styrdokumenten för ämnet svenska i grundskolans 
tidigare år där det framkommer att undervisningen ska ”syfta till att eleverna utvecklar förmåga att 
skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra” (Skolverket, 2018). Med 
utgångspunkt i både berättelsen och i svenskämnet med fokus på att läsa och förstå berättelser är 
syftet med studien att undersöka hur en undervisningsdesign som sätter kreativt och kontrastivt 
lärande i centrum kan generera språkutveckling samt en fördjupad och vidgad förståelse för 
berättelsen. 

Den undervisningsdesign som tillämpas i projektet har iscensatts och justerats i tre omgångar och 
resultatet av projektet visar att eleverna utvecklar sin identitet genom att arbeta med kontraster som 
synliggör hur livet består av ljus och mörker och att båda är nödvändiga; om man vill ha ljus i sitt liv 
behöver man också ha mörker, som en elev berättar (Svensson & Haglind, 2021). Arbetet med 
kontraster synliggör också elevernas förståelse för sin egen lärandeprocess. Eftersom det visat sig 
under iscensättningarna att elevernas identitetsskapande, deras lärandeprocesser och även deras 
förståelse för den egna lärandeprocessen blir synliggjorda genom att arbeta med kontraster har det 
kontrastiva lärandeperspektivet utvecklats och förstärkts inför projektets tredje och sista 
iscensättning. Detta kontrastiva lärandeperspektiv är en av förtjänsterna med projektet enligt de 
medverkande lärarna. I presentationen redogörs för analyser och lärdomar från hela det treåriga 
projektet med fokus på de resultat som har framkommit.Det empiriska materialet består av 
kvalitativa semistrukturerade gruppintervjuer med elever och lärare, samt av elevproducerat material 
i form av illustrerade dikter, akvarellmålningar, bilder, teater och dans. 
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4E-1 - ”Jeg skriver faktisk overhovedet ikke” – om udfordrede unge voksnes skrivning i det 
gymnasiale danskfag 

Peter Heller Lützen1 
Bonnie Vittrup2 
1 Nationalt Videncenter for Læsning Danmark 
2 Københavns Professionshøjskole 

 I et interviewstudie med otte elever på to danske Voksen Uddannelsescentre (VUC) undersøges: 

Hvad kendetegner udfordrede unge voksnes skriveridentitet omkring skrivning i fritid og skole, og 
hvad kendetegner deres møde med det gymnasiale danskfags skrivekrav? 

Studiets empiriske grundlag er tre interviewrunder med i alt otte elever på to danske VUC’ers 
gymnasieuddannelse gennemført i perioden 2018-2019. De interviewede var i 2018 mellem 17 og 34 
år gamle, de fleste mellem 20 og 25. De er interviewet tre gange hver, og interviewsene er 
gennemført som semistrukturerede interviews og som talk-around-text-samtaler med tekster valgt af 
eleverne selv. Fokus er her ikke på teksternes eventuelle mangler eller kvaliteter, men på selve det at 
skrive i faget, og hvordan faglige tekster bliver til. 

Materialet er analyseret ud fra Roz Ivanic’s begreb om skriveridentitet med særligt fokus på ”the 
autobiographical self” og ”the possibilities of self-hood” (Ivanic 1998). Analyserne fokuserer på 
skrivernes selvbillede og biografiske forståelse af sig selv som skrivere, dvs. tidligere 
skriveerfaringer, skrivning i fritiden, elevernes oplevelser af danskfagets fagsproglige diskurs og 
deres muligheder for faglig deltagelse i fagets skriftlige elementer. 

I materialer ser vi, at: 

• De interviewede har meget negative erfaringer med skrivning i dansk i tidligere skoler.
• De skriver meget lidt uden for skolen og undviger så vidt muligt skriftlig interaktion eller

søger kompensatoriske strategier.
• De udtrykker ønsker om støtte og stilladsering i undervisningen, men får den ikke. De

peger specielt på behov for støtte i skriveprocessen.
• De oplever danskfaget som meget begrebsrigt og oplever en kløft mellem deres eget sprog

og fagets sprog. De oplever også danskfagets fordring om personligt sprog som mere
udfordrende end andre fags mere eksakte skriveidealer.

• Hvis de skriver i undervisningen, fx i form af noter, bruger de det som understøttelse af
mundtlighed (typisk eksamensforberedelse) og ikke som muligt led i skrivning af længere
tekster. Når de skal skrive opgaver i faget, bygger de ikke på undervisningens skrivning,
men begynder forfra.

• Skrivning opleves for flere dem som så stor en udfordring, at de ikke gennemfører
uddannelsen.
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4E-2 - Att skriva med stöd av lexikala profiler 

Elisabeth Ohlsson1 
1 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet 

 I en interventionsstudie prövades användningen av lexikala profiler, där ord visas med färger utifrån 
förekomst och frekvens vilket kan bidra till en ökad förståelse för vokabulä-ranvänd-ning vid 
skriftlig produktion (Anthony 2021, Ohlsson 2021). Undervisning med den här sor-tens mjukvara 
kallas Data-Dri-ven Learning, DDL (Anthony 2019) och har visats utveckla kogni-tiva och 
meta-kogni-tiva förmågor (Chen et al. 2019, jfr Gombert 1992, Halliday 1993). Arbetet med lexikala 
profiler innebär nya metodologiska möjligheter och har inte tidigare prövats i svensk 
under-visnings-kontext. De olika färgerna som visas i texter gör att texter även kan be-traktas som 
multimo-dala då de har flera kommunikationsformer, både som skriftspråk och som bildspråk (jfr 
Kress 2003). Studien utgick från frågor om hur man didaktiskt kan arbeta för att utveckla yngre 
elevers akademiska skrivande genom tilläg-nelse av språkliga och grammatiska val. 

Studien genomfördes i fem gymnasieklasser i årskurs 2 (N= 74). Inledningsvis skrev ele-verna en 
uppgift liknande de svenska nationella proven. Därefter genomfördes en intervention i två av 
klasserna med ett innehåll som utifrån teorier om meningsskapande undervisning fokuse-rade 
språkliga strukturer, grammatiska kon-struktioner och specifik vokabulär relaterade till akademisk 
skriftspråks-kompetens (Ask 2007, Halliday 1993, Myhill et al. 2018). Slutli-gen fick eleverna i de 
fem klasserna omarbeta sina ur-sprungliga texter som ett eftertest. Tex-terna undersöktes med 
kvantitativa, kor-puslingvistiska metoder samt som lexikala profiler. Resul-taten visar att 
in-terventionsgruppen (n=28) signifikant ökat fem av sex variabler jämfört med kontrollgrup-pen 
(n=46). I de deltagande elevernas och lä-rarnas utsagor uttrycktes ett stort intresse samt uppskattning 
av de lexikala profilerna. 
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4E-3 - Elevtekstar i retorisk krysspress 

Eli Bjørhusdal1 
Britt Iren Nordeide1 
1 Høgskulen på Vestlandet 

 Vi vil presentere ein retorisk elevtekstanalyse under arbeid. Det sentrale metodologiske omgrepet er 
retorisk handling, som vi definerer som den sosiale, adresserte handlinga teksten gjer (Juuhl, 2014; 
Miller, 1984). Ei retorisk handling må forståast i lys av den retoriske situasjonen, som vi ser på som 
ein situasjon som krev ei svarande ytring (Bitzer, 1968), og som utgjer tekstens tildriv («exigence» 
(Bitzer, 1968, s. 6; Miller, 1984, s. 157)). 

Materialet er 52 tekstar av 52 elevar på 10. årstrinnet på ein skule på Vestlandet i Noreg. Tekstane er 
interessante fordi dei spring ut av ein ikkje uvanleg, men krevjande «dobbeltbotna retorisk 
situasjon» (Juuhl, 2014, s. 385). Den institusjonelle retoriske situasjonen er instruksen frå læraren: å 
reflektere over metaforen ‘rådebank’ (ein urovekkjande ulyd i ein bilmotor og dessutan tittelen på 
ein populær norsk TV-serie som tematiserer psykisk helse). Men i tillegg er elevane utstyrte med ein 
inautentisk retorisk situasjon: Dei skal late som at teksten skal publiserast på ein nettstad om psykisk 
helse for ungdom. 

Førebelse observasjonar frå materialet viser at det kan vere utfordrande for elevar å handle i slike 
doble retoriske situasjonar. Derfor vil vi først undersøkje kva for retoriske handlingar tekstane gjer 
for deretter å kunne diskutere kva for retoriske situasjonar som utgjer tekstane sine tildriv. 

Inntrykket vårt er at dei reflekterande og utgreiande handlingane som møter krava i den 
institusjonelle retoriske situasjonen og som er adresserte læraren, ikkje møter krava i den illuderte 
retoriske situasjonen – og vice versa: Dei oppfordrande og argumenterande handlingane som møter 
krava i den illuderte retoriske situasjonen og som er adresserte jamaldringar, møter ikkje krava i den 
institusjonelle retoriske situasjonen. Såleis svarer eit fåtal av elevane på skriveinstruksen i 
konvensjonell forstand. Likevel demonstrerer dei skrivekompetanse i form av retoriske handlingar 
som viser at dei har definert sine eigne retoriske situasjonar og føremål (Miller, 1984; Juuhl, 2014; s. 
139). Vi håpar studien kan bidra med kunnskap om kva elevar retorisk lukkast med sjølv om dei 
‘mislukkast’ med å svare på oppgåva, og om kvifor dei retoriske handlingane deira er som dei er. 

Referansar: 
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4E-4 - Design för kontextualiserad grammatikundervisning 

Agnes Strandberg1 
1 Författare 

 De senaste åren har en kontextualiserad, deskriptiv och utforskande grammatikundervisning fått 
genomslag i forskning inom förstaspråksämnet (Kabel & Bjerre, 2020; Myhill, Watson & Newman, 
2020). Den här presentationen rapporterar om ett projekt där en design för kontextualiserad 
grammatikundervisning skapades, testades och utvecklades i iterativa cykler tillsammans med 
verksamma svensklärare (jfr McKenney & Reeves, 2019). Syftet med studien är att bidra med 
kunskap om hur design för grammatikundervisning, som syftar till att utveckla elevers 
metalingvistiska förståelse, kan gestaltas och vad som kan vara betydelsefullt i undervisningen för 
att ge elever möjlighet att utveckla sådan förståelse. I analysen står lärarnas iscensatta undervisning 
och elevers representationer i fokus, liksom det undervisade innehållet. Ett par övergripande 
frågeställningar är därför: Vilka förutsättningar skapar designen för att utveckla elevers 
metalingvistiska förståelse? Vilka föreställningar rörande grammatikens ’varför’ kommer till uttryck 
i lärarnas reflektioner och vilka didaktiska implikationer kan dessa medföra? 

Studien genomfördes tillsammans med sex svensklärare på en gymnasieskola. Datamaterialet består 
primärt av fokusgruppssamtal med de deltagande lärarna under hela designprocessen, men också 
videoinspelningar av några elevgruppers metalingvistiska aktiviteter under designens tre cykler. I 
presentationen visas och diskuteras några exempel på hur ett designteoretiskt perspektiv kan fungera 
när forskare och lärare samverkar kring en kontextualiserad grammatikundervisning (Sandoval, 
2014; Selander & Kress, 2010). 

Kabel, K., & Bjerre, K. (2020). Kontekstualiseret grammatikundervisning – hvad er det? Viden om 
Literacy 27, 20–28. 

McKenney, S. & Reeves, T.C. (2019). Conducting educational design research. (Second edition). 
London: Routledge. 

Myhill, D., Watson, A., & Newman, R. (2020). Thinking differently about grammar and 
metalinguistic understanding in writing. Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & 
Literature, 13(2), e870–e870. 

Sandoval, W. (2014). Conjecture mapping: An approach to systematic educational design research. 
Journal of the learning sciences, 23(1), 18–36. 

Selander, S. & Kress, G. 2010: Design for lärande. Ett multimodalt perspektiv. Stockholm: 
Norstedts.  
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A  

af Geijerstam, Åsa        4A-1 

B  

Berge, Maria Kjosås        2I-1 

Berggren, Elin        3H-3 

Bernardini, Petra        2D-2 

Berthelin, Signe Rix        3F-3 

Bjellås, Petter        3D-3 

Björklund, Siv        3C-1 

Bjørhusdal, Eli        4E-3 

Blikstad-Balas, Marte        3H-2 

Blomqvist, Per        1G-2 

Breivega, Kjersti        1H-3 

Bremholm, Jesper        1I-3 

Brennhaug, Christine        1F-3 

Brok, Lene Storgaard        3G-1 

Brøseth, Heidi        1F-3, 2G-2 

Bueie, Agnete        1G-1 

Bundsgaard, Jeppe        1I-3 

C  

Carlsen, Dorthe        2H-2, 3D-2 

Cederholm, Pia        2I-2 

D  

Duek, Susanne        2I-3 

E  

Eiksund, Hjalmar        1H-2 

Elf, Nikolaj        3B-1 

Elvebakk, Lisbeth        3H-1 

Eriksson, Ann-Marie        3H-4 

F  

Febring, Linda        1D-2 

Fogt, Jan Mikael Alstrup        2G-3 

Folkeryd, Jenny        3A-1 
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Forsman, Emelie        3H-3 

Frønes, Tove Stjern        3A-1 

Fägrell, Jack        1G-3 

G  

Gourvennec, Aslaug Fodstad        1C-1 

Graeske, Caroline        3I-3 

Granström, Malin        3H-3 

Grönvall Fransson, Camilla        3H-4 

Grønsveen, Marthe Hatlen        2B-1 

Guldbrandsson, Ulrika        3H-3 

H  

Haglind, Therése        4D-3 

Hanghøj, Thorkild        3G-1 

Hansen, Jens Jørgen        2A-3 

Hansen, Kenneth Reinecke        2G-3 

Hansen, Thomas Illum        3B-1 

Hauer, Kristiane        4B-1 

Heilä-Ylikallio, Ria        3C-1 

Heller Lützen, Peter        4E-1 

Helming Gustavsson, Maria        2B-3 

Henry, Alastair        1D-2 

Hjalmarsson, Anna        1C-2 

Hoem, Toril Frafjord        1I-2 

Hugo, Heléne        1E-1 

Hundal, Anne Kathrine        1F-2 

Håkansson, Camilla        1E-3 

Höglund, Heidi        2E3, 2F-1 

Høegh, Tina        3B-1 

J  

Johansson, Jonas        2C-1 

Johansson, Maritha        1B-2 

Jonasson, Sara        3H-3 

Jusslin, Sofia        2F-1, 3F-2 

Juvonen, Päivi        Plenar-2 

K  
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Kabel, Kristine        1I-3, 3G-1 

Kindenberg, Björn        1C-2 

Kolstrup, Kirsten Lundgaard        1A-3 

Kompelien, Vilde Strand        1I-1 

Kronkolm, Annette        3C-1 

L  

Lennartson-Hokkanen, Ingrid        3H-4 

Liberg, Caroline        Plenar-1 

Lindh, Christina        1E-2 

Lindholm, Anna        2I-3 

Lundberg, Pål        3H-1 

Lunde, Kirsti        3I-2 

Lundqvist, Mattias        4C-1 

Lundström, Stefan        Plenar-3 

Lyngfelt, Anna        4C-1 

M  

Magnusson, Camilla        3H-2 

Magnusson, Petra        2F-2 

Magnusson, Ulrika        3C-1 

Matre, Synnøve        3D-1 

Melin, Åsa        2C-3 

Myklebust, Hege        2G-1 

Myran, Iris Hansson        3D-1 

N  

Nelson, Marie        3H-4 

Nemeth, Ulrika        1A-2 

Nilsberth, Marie        1A-1 

Nissen, Anna        3E-2 

Norberg, Anna-Maija        1C-2 

Nord, Andreas        3H-4 

Nordberg, Olle        4C-1 

Nordeide, Britt Iren        4E-3 

Nordenstam, Anna        1B-2 

Nordman, Cristina        2D-1 

Norendal, Audhild        2E1 

Nygård, Mari        1F-2, 2G-2 
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O  

Ohlsson, Elisabeth        4E-2 

Oksbjerg, Marianne        4B-1 

Olin-Scheller, Christina        2C-3, 3E-1 

Olofsson, Hans        2C-3 

Olsson, Fredrik        4D-1 

Ottesen, Siri Hovda        2E2 

P  

Palmér, Anne        1F-1 

Paul, Enni        1C-2 

Pettersson, Torsten        4C-1 

R  

Raanes, Eli        3F-3 

Rasmussen, Marie Dahl        4B-1 

Rejman, Katarina        3C-1, 1B-1 

Reusch, Charlotte Folkmann        2A-2 

Riis-Johansen, Marit        3D-1 

Rogne, Magne        2H-3 

Rosvall, Camilla        3C-1 

Russdal-Hamre, Briten        3G-3 

S  

Samuelsson, Johan        2C-3 

Sandblom, Elisabet        1E-1 

Skaar, Håvard        1B-3 

Skaftun, Atle        4B-1 

Skarstein, Dag        2C-2 

Skillermark, Stina-Karin        3E-3 

Skov, Lene Illum        3D-2 

Slotte, Anna        3C-1 

Solheim, Randi        3D-1 

Stavem, Gro Marie        1B-3 

Steffensen, Tom        3B-1, 1A-3 

Strandberg, Agnes        4E-4 

Sturk, Erika        3C-1 

Ståhlberg, Gunilla        2B-2 
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Stål, Eva-Lena        1D-1 

Sundby, Anniken Hotvedt        2H-1 

Svensson, Anette        4D-4 

Söderberg, Eva        1B-1 

Sønneland, Margrethe        4B-1, 1C-1 

T  

Tengberg, Michael        3H-3 

Thingnes, Jorunn Simonsen        3I-2 

Thunberg, Stina        3G-2 

Tjernberg, Catharina        2A-1 

Torvatn, Anne Charlotte        3F-3 

Tysvær, Aasfrid        2E2 

V  

Valtonen, Maria        3F-1 

Vittrup, Bonnie        4E-1 

Vuorenpää, Sari        1B-1 

W  

Wagner, Åse Kari Hansen        1I-2 

Walldén, Robert        1E-2 

Wejrum, Marie        3H-3, 3I-4 

Westman, Maria        1D-1 

Winlund, Anna        1D-3 

Winzell, Helen        1H-1, 1H-1 

Wistrand, Helena        4D-2 

Z  

Zetterholm, Elisabeth        2D-2 

Å  

Åkerholm, Katrina        2E3 

Ø  

Østrem, Siv Ellen Frost        3I-1 

 




