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Abstract 

Språket, vare sig det gäller det vardagliga eller vetenskapliga, är centralt för elevers lärande 

i naturvetenskap. Den här studien undersöker elevers språkliga rörelse när de i grupp 

framställer ett kreativt drama med naturvetenskapligt innehåll. Syftet med detta är att vidga 

förståelsen för drama som pedagogiskt hjälpmedel genom att utreda elevers språkbruk vid 

dramabaserad undervisning i de naturorienterande ämnena. För att besvara frågeställningen 

och uppfylla syftet har undervisning videodokumenterats och analyserats utifrån begreppen 

semantiska vågor, semantisk densitet och semantisk gravitation. Resultatet visar att elevernas 

språkliga rörelse mellan ett vardagligt och ett vetenskapligt språkbruk har en begränsad 

räckvidd och framträder i form av olika semantiska vågor. Den begränsade räckvidden går 

att härleda till en kontextbundenhet kopplad till framställandet av drama. Det visade sig även 

att elevernas roller i dramat påverkade deras förutsättningar till språklig rörlighet. Till följd 

av detta blir det därför viktigt för lärare att tydliggöra syftet med dramat så det inte används 

på den språkliga rörelsens bekostnad.  
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Förord 

Att vara lärare kan efterliknas med att vara en skådespelare vars föreställningar huvudsakligen 

utspelar sig på undervisningens scen. På scenen sker möten mellan olika världar som annars 

kanske är skilda åt. Tillsammans med oss på scenen ställde vi drama och naturvetenskap. Även 

om mötet mellan drama och naturvetenskap har mötts av en del ifrågasättanden har vi ändå valt 

att fortsätta. Här har nyfikenhet varit ett centralt drivmedel. Ifrågasättandet är en av 

anledningarna till ordvalet ‘vågad’ i rubriken. Den andra anledningen kommer framgå lite 

senare.  

 

Vi påbörjade studien med inställningen att båda kunde bidra och att ingen skulle behöva dra 

ett tyngre lass. Det är med glädje vi kan meddela att denna vision också blev verklighet. Även 

om vi haft olika styrkor har vår gemensamma insats bidragit till en jämn arbetsfördelning. 

Samtliga delar är därför ett resultat av ett ömsesidigt ansvar och oavbrutet samarbete. Som 

författare vill vi därför tacka varandra. Patricia tackar Kim som ständigt fungerat som en kritisk 

vän och således lyft henne. Att arbeta med Kim har varit extremt lärorikt. Kim tackar Patricia 

för hennes förmåga att omvandla tankar och idéer till en flytande text. Patricia har varit en 

viktig spelare som bidragit med energi som hållit arbetet i rullning. Trots allvaret har vi båda 

bidragit till en avslappnad stämning. 

 

Ett vördnadsfullt tack riktas till alla de extra ögon som läst vårt arbete och lyft det till nya 

höjder. Särskilt tack till de studenter som ingått i vår handledningsgrupp samt våra handledare: 

Pernilla Granklint Enochsson och Annette Johnsson. Slutligen tackar vi våra opponenter och 

medbedömare Ingrid Gyllenlager och Ingrid Svetoft. 

 

Vi hoppas detta blir en trevlig läsning, så sätt dig till rätta, detta blir en vågad föreställning! 

 

Kim Wilhelmsson & Patricia Pålsson  
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1. Bakgrund 

Den här studien är en fortsättning på den resa som i skrivande stund började för ungefär ett 

halvt år sedan. Med siktet inställt på något kreativt och annorlunda påbörjades en fördjupning 

inom estetik i den naturvetenskapliga undervisningen. Nischen blev drama som estetiskt 

uttryckssätt och pedagogiskt hjälpmedel i de naturorienterande (NO) ämnena: biologi, kemi 

och fysik. Från att tidigare ha studerat NO-undervisning med inslag av drama, med fokus på 

naturvetenskapliga begrepp, avses nu att utgå ifrån ett närliggande område, nämligen 

språkbruk. Under det här kapitlet kommer ett problemområde ramas in med argument som 

styrker varför studien är relevant att genomföra. Argumenten presenteras under två avsnitt och 

kommer sedan sammanfattas för att framhäva kärnan i problemet. Detta mynnar sedan ut till 

problemformuleringen med studiens syfte och frågeställning.  

 

1.1 Ingången till den naturvetenskapliga kontexten 

När du läser den här studien kommer du möta ett språk som tillhör en viss genre, nämligen den 

vetenskapliga. Språket i texten skiljer sig exempelvis åt från det i en skönlitterär bok. På samma 

sätt som olika texter har olika språkliga drag är ditt språkbruk säkerligen annorlunda beroende 

på om du pratar med din familj, vänner eller kollegor. Detta innebär att den kontext vi befinner 

oss i efterfrågar ett visst språkbruk och vice versa (jfr. Gibbons, 2013:28–29). En uppdelning 

av språk, inom forskningsfältet som den här studien berör, görs vanligtvis med termerna 

vetenskapligt respektive vardagligt, där det vetenskapliga karaktäriseras av rationalitet, 

precision, formalitet, frihet och objektivitet medan det vardagliga tillskrivs improvisation, 

tvetydighet, informalitet, engagemang och subjektivitet (Warren, Ballenger, Ogonowski, 

Rosebery & Hudicourt-Barnes, 2001:530).  

 

I och med att språkbruket påverkas av den kontext man befinner sig i blir det väsentligt att 

skapa situationer som är gynnsamma för det vetenskapliga språkbruket i klassrummet. Ett sätt 

att skapa en fiktiv kontext där eleverna får möjlighet att imitera det vetenskapliga språket är 

genom drama. Vikten av imitation grundar sig i Vygotskijs (2001:333) argument gällande dess 

centrala roll för språkinlärning och inlärning i allmänhet. Sett till drama har det i pedagogiska 

sammanhang definierats på olika sätt. I läroplanen (Skolverket, 2018) beskrivs drama som en 

estetisk uttrycksform där elever får möjlighet att kommunicera ett naturvetenskapligt innehåll. 

Uttryckandet kan i sin tur göras genom olika dramaformer, exempelvis charader, rollspel, 

forumspel och pjäser (Ekborg, Lindahl, Nilsson & Svensson, 2016:2–4). En annan form och 
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ett sätt att förhålla sig till drama är ‘kreativt drama’, vilket Arieli (2007) definierar som “en 

multidimensionell och improvisatorisk typ av konst, särskilt utformad för utbildningssyfte. Det 

betonar den tänkande och skapande processen snarare än bara produkten” (s. 4, vår 

översättning). Denna definition stödjs även av Hendrix (2011:11–12). Eftersom kreativt drama 

är utformat för utbildningsändamål är det den typen av drama som är utgångspunkten i denna 

studie.  

 

Mängden forskning som finns inom det tvärvetenskapliga området där drama och 

naturvetenskaplig undervisning ingår är begränsad (Dorion, 2011:26; Yoon, 2006:4; Ødegaard, 

2003:78). Vad forskningen handlar om kommer behandlas mer djupgående under nästa avsnitt, 

tidigare forskning. Endast ett inledande argument kommer redovisas för att svara på frågan: 

Varför drama? Utifrån Ødegaards (2003) översikt går det utläsa att drama skapar en social och 

icke-auktoritär atmosfär i klassrummet, där eleverna kan samtala om och med 

naturvetenskapliga begrepp på olika sätt, vilket i sin tur kan utveckla deras kommunikativa 

förmåga med ett vetenskapligt språk. Enligt Areskoug, Ekborg, Lindahl och Rosberg 

(2017:246) är språket ett bärande verktyg för lärande i naturvetenskap. Detta gör det särskilt 

viktigt att ge eleverna goda möjligheter att utveckla sitt vetenskapliga språk. Drama öppnar 

även upp möjligheterna att använda sig av det icke-verbala språket som exempelvis gester, 

rörelser och minspel (Wilhelmsson & Pålsson, 2019). Drama använder således fler dimensioner 

av språket som verktyg.  

 

1.2 En framtidsberedskap och ett verktyg för lärande 

Som lärare är ett av uppdragen att fostra eleverna till aktiva, delaktiga och ansvarstagande 

medlemmar i samhället (Skolverket, 2018). I dagens samhälle pågår ständiga diskussioner och 

debatter i media med naturvetenskapligt innehåll. Mycket fokus läggs exempelvis på negativa 

klimatförändringar och en hållbar utveckling. Dessa diskussioner kräver inte bara en förmåga 

att förstå och tolka naturvetenskapliga kunskaper, utan också en förmåga att uttrycka dem. 

Utvecklandet av elevernas vetenskapliga språk kan därför ses som en framtidsberedskap för att 

eleverna ska kunna delta i offentliga debatter och kunna diskutera samhällsfrågor med 

naturvetenskapligt innehåll (Helldén m.fl., 2005:28).  

 

Enligt syftet för ämnena biologi, fysik och kemi ska elever i grundskolan bli förtrogna med och 

kunna använda sig av ett vetenskapligt språk och dess begrepp på ett ändamålsenligt sätt 
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(Skolverket, 2018). I Skolinspektionens (2017:7–8) granskning av undervisning i NO-ämnen 

framgår det dock att många skolor inte ger tillräckligt utrymme för muntliga aktiviteter. Under 

vissa observationer framkom det att läraren tog det mesta av talutrymmet. Å ena sidan kan 

denna talfördelning göra att läraren blir en förebild från vem eleverna kan imitera det 

vetenskapliga språket (jmf. Vygotskij, 2001:333). Å andra sidan kan den ojämna 

talfördelningen göra att eleverna inte får möjlighet att öva på att kommunicera med det 

vetenskapliga språket. Att enbart lyssna och ha en god förebild är inte tillräckligt, det är genom 

att använda språket som det kan utvecklas (Gibbons, 2013:77). Om målet med undervisningen 

är att öka elevernas förtrogenhet med det naturvetenskapliga språket kan man fråga sig varför 

deras användande i vissa fall begränsas. 

 

En av de bärande undervisningsidéerna i naturvetenskap är att “använda språket som redskap 

för lärande” (Areskoug m.fl., 2017:246). Denna undervisningsidé rimmar med Wellington och 

Osborne (2001:2) jämförelse och insamling av forskningsresultat, från perioden 1970–2000, 

som visar att det vetenskapliga språket är både den viktigaste förutsättningen och det största 

hindret för elevernas lärande. En framstående forskare från den här perioden och framåt är 

Lemke (1990:155). Han argumenterar genomgående för det vetenskapliga språkets betydelse 

för lärande och menar bland annat att det vetenskapliga språket är mer än bara ett ordförråd. 

Vidare lyfter han vikten av att eleverna får nyttja vardagsspråket som de bär med sig för att 

utveckla sitt vetenskapliga språk. 

 

1.3 Sammanfattning av problemområde 

Skolan ska förbereda eleverna för ett liv i framtidens samhälle. Det naturvetenskapliga språket 

är viktigt för att eleverna ska kunna delta i samhällets offentliga debatter med 

naturvetenskapligt innehåll (Helldén m.fl., 2005:28). En granskning av Skolinspektionen 

(2017:7–8) för dock fram att många svenska skolor inte ger muntliga aktiviteter tillräckligt med 

utrymme i NO-undervisningen. Detta är problematiskt eftersom det naturvetenskapliga språket 

framgår som en av de viktigaste förutsättningarna för elevers lärande (Areskoug m.fl., 

2017:246; Lemke, 1990:155; Wellington & Osborne, 2001:2). Men det betyder inte att det 

vardagliga språket kan exkluderas, utan bör ses som en resurs (Lemke, 1990). En undervisning 

som begränsar elevernas möjligheter att använda de två språken begränsar således även deras 

lärande i de naturvetenskapliga ämnena. Det är med andra ord väsentligt att hitta och undersöka 

undervisningsmetoder som skapar förutsättningar för detta. Drama är ett potentiellt hjälpmedel 
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för att eleverna ska kunna använda ett vetenskapligt språkbruk, bland annat genom att det 

skapar sammanhang där språket kan användas (Ødegaards, 2003). Forskningen som finns kring 

dramabaserad NO-undervisning är däremot begränsad (Dorion, 2011:26; Yoon, 2006:4; 

Ødegaard, 2003:78), vilket ökar behovet för mer kunskap inom området. 

 

1.4 Syfte och frågeställning 

Med hänsyn till det problemområde som formulerats ovan blir syftet att vidga förståelsen för 

drama som pedagogiskt hjälpmedel genom att utreda vilket språkbruk elever använder vid 

framställning av drama i NO-undervisning.  

 

Frågeställningen som ska besvaras är: 

● Hur framträder elevernas språkliga rörelser mellan det vardagliga och vetenskapliga 

språket när de framställer ett kreativt drama med naturvetenskapligt innehåll? 

 

2. Tidigare forskning och teoretiskt perspektiv 

Detta kapitel kommer redogöra för relevant forskning som berör studiens tvärvetenskapliga 

område. Kapitlet kommer även rama in studiens syn på lärande med hjälp av ett teoretiskt 

perspektiv på lärande. Tidigare forskning har delats upp i två kategorier: “Vardagligt och 

vetenskapligt språk” och “Kreativt drama i den naturvetenskapliga undervisningen”. Eftersom 

frågeställningen berör både drama samt det vardagliga och vetenskapliga språket är det relevant 

att ha med forskning om dem. Uppdelningen är gjord eftersom sökning efter forskning som 

både berör dramabaserad NO-undervisning och språklig rörlighet mellan ett vardagligt och 

vetenskapligt språk inte kunde hittas (se bilaga 1–2). 

 

2.1 Vardagligt och vetenskapligt språkbruk 

Som tidigare nämnts i bakgrunden görs det inom den naturvetenskapliga didaktiken vanligen 

en uppdelning av det vardagliga och vetenskapliga språket (Warren, m.fl., 2001:530). Det finns 

olika uppfattningar om hur språken relaterar till varandra och vad de har för betydelse för 

elevernas lärande och undervisning i naturvetenskap. I bakgrunden till en fallstudie på två 

elever, där Warren m.fl. (2001:530) försökte skapa sig en uppfattning om hur eleverna skapar 

mening om naturvetenskapliga fenomen, förklarar forskarna att det inte är ovanligt att det 

vetenskapliga och vardagliga ses som dikotomier. De menar att en sådan uppdelning medför 
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att det vardagliga språket ses som ett hinder för lärandet och strävan i undervisningen blir att 

ta eleverna från det vardagliga till det vetenskapliga. Nygård Larsson (2011:309) ser däremot 

ett behov av att båda språken samarbetar i klassrummet. I sin etnografiska studie där hon bland 

annat intervjuat, observerat och samlat in texter från 28 gymnasieelever, framför hon att det är 

i rörligheten mellan språken som potentialen för lärande finns. Istället för att det vardagliga 

språket utgör ett hinder som Warren m.fl. (2001:503) skriver, blir det vardagliga språket enligt 

Nygård Larsson (2011:309) en resurs. Även Blown och Bryce (2016:649) argumenterar, utifrån 

intervjuer och frågeformulär från 539 elever, för det vardagliga och vetenskapliga språkets 

samexistens och menar att det vardagliga språket kan användas som utgångspunkt varifrån det 

vetenskapliga utvecklas. I båda perspektiven är det vetenskapliga språket önskvärt. Det är 

främst synen på det vardagliga språket som skiljer dem åt. Dock är det i arbetet med drama 

varken trovärdigt eller önskvärt att endast begränsa sig till ett språk. Därför utgår den här 

studien från det sistnämnda perspektivet. Dessutom, eftersom det är elevernas idéer och 

skapande som står i fokus vid arbete med kreativt drama (Arieli, 2007; Hendrix, 2011), blir det 

svårt att utesluta det vardagliga språket som resurs. Forskningen som följer i detta avsnitt 

kommer därför inte tala om det ena språket som mer ideellt än det andra, utan lyfta en ömsesidig 

och dubbelriktad rörelse mellan dem. 

 

Lemke (1990:229) har analyserat ljudinspelningar, fältanteckningar och intervjuer från cirka 

40 olika klasser där elever i åldrarna 11–17 år och lärare samtalat om naturvetenskap. Häri 

kunde han bland annat urskilja att elever vanligtvis uttrycker sig med ett vardagligt språk 

eftersom det vetenskapliga språket inte ingår i deras modersmål. Lärandet av det vetenskapliga 

språket är därför jämförbart med att lära sig ett främmande språk (Lemke, 1990:172). När 

eleverna håller på att utveckla sitt vetenskapliga språk blir deras språk vad Lemke (1990:173) 

kallar ett “interlanguage”, vilket på svenska kan översättas till hybridspråk (Olander, 

2009:105). Användandet av hybridspråket blir ett sätt för eleverna att skapa en brygga för att 

öka sin förtrogenhet med det naturvetenskapliga språket. Enligt Lemke (1990:173) är en viktig 

del i utvecklandet av det vetenskapliga språket därför att låta eleverna regelbundet, både 

muntligt och skriftligt, översätta från ett vardagligt till ett mer formellt och vetenskapligt språk 

och vice versa. Det dubbelriktade översättandet blir en form av växling mellan språken. 

Forskningen som presenterats här är relevant för vår studie eftersom den visar att det finns ett 

mellanläge mellan det vardagliga och vetenskapliga språket, vilket bör beaktas i analysen.  
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Växlandet mellan det vardagliga och vetenskapliga språket sker i alla åldrar (Blown & Bryces, 

2016:647). Resultatet i Blown och Bryce (2016) studie visar att växlandet är som störst i 

åldrarna 6–8 år, men börjar sedan minska med stigande ålder. I åldrarna 9–12 år sker växlandet 

fortfarande, för att sedan bli mer sällsynt i åldrarna 13–18 år (Blown & Bryce, 2016:644). Detta 

åskådliggör en progression i elevernas utveckling och lärande av det naturvetenskapliga 

språket. Därtill drar Blown & Bryce (2016:649) slutsatsen att det finns en risk att lärare 

underskattar elevernas kunskaper om de endast ser till elevernas förmåga att uttrycka sig 

vetenskapligt korrekt. Studien är relevant utifrån två avseenden. För det första pekar resultatet 

på att elever, i de åldrar som omfattas av vår studie, verbalt växlar mellan ett vardagligt och 

vetenskapligt språk. För det andra visar en av deras slutsatser att elevers naturvetenskapliga 

kunskaper kommer till uttryck på fler sätt än genom ett renodlat naturvetenskapligt språk. Detta 

kan vara bra att ta hänsyn till, eftersom drama utnyttjar fler dimensioner av språket 

(Wilhelmsson & Pålsson, 2019:32). 

 

Det finns olika strategier elever kan använda sig av när de försöker göra sig förstådda och växla 

mellan det vardagliga och vetenskapliga språket. Brown och Spang (2008) genomförde en 

etnografisk studie, där de undersökte språkliga mönster och strategier i en årskurs fem 

bestående av 27 elever och deras lärare. Med hjälp av den insamlade empirin, som bestod av 

videoinspelningar, kunde de konstatera att både läraren och eleverna använde sig av vad de 

kallar för “double talk”. Double talk beskrivs som en språklig strategi där man, i det här fallet 

läraren och eleverna, ger två versioner av samma term (Brown & Spang, 2008:721). Strategin 

används ofta i sammanhang där den som talar förväntar sig att den som lyssnar inte är bekant 

med det som sägs. Ett exempel på double talk är: “en groda är en amfibie, den kan leva i vatten 

och på land” (Brown & Spang, 2008:721). Här följs termen ‘amfibie’ av ett förtydligande på 

ett mer vardagligt sätt. Även Nygård Larsson (2011:212) kunde i sin studie se hur en lärare 

använde sig av “double talk” som en form av stöttning när lärobokens innehåll förmedlades till 

eleverna. Hon lyfter fram en fördel med “double talk” som innebär att språket behåller sin 

ämnesrelevans, samtidigt som det förenklas och görs mer tillgängligt. Genom dessa två studier 

framgår det att det vardagliga och det vetenskapliga språket med fördel kan samspela. Studierna 

här är relevanta för vår forskning eftersom de beskriver en språklig strategi som kan hjälpa 

elevernas växlande och rörelse mellan de två språken. Eftersom studien avser att undersöka 

rörelserna mellan det vardagliga och vetenskapliga språket kan forskningen ovan dessutom 

hjälpa vid kategorisering och värdering av det eleverna säger. Det kan bidra till en bättre 
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uppfattning om var på spektrumet mellan det vardagliga och vetenskapliga språket eleverna 

befinner sig.  

 

2.2 Kreativt drama i den naturvetenskapliga undervisningen 

I ett flertal studier har det framgått att kreativt drama skapar en kontext i vilket 

naturvetenskapliga begrepp kan användas och förstås (ex. Arieli, 2007; Dorion, 2011; Hendrix, 

2011). Eftersom begrepp behöver sättas in i ett sammanhang och kommer till liv genom det 

naturvetenskapliga språket (Lemke, 1990:98) är det relevant att redogöra för dessa studier. 

Idealiskt hade varit att presentera forskning som berört kreativt drama och hur det påverkar 

växlingen mellan det vardagliga och vetenskapliga språket. Dessvärre finns inte sådan 

forskning (se avsnitt 2), och därför utgör forskningsläget en bredare bild än vad som avses att 

undersökas i denna studie.  

 

Gemensamt för studierna som ska presenteras är att de talar om en ökad kommunikation 

(Arieli, 2007; Dorion, 2009, 2011; Hendrix, 2011; McGregor, 2012; Varelas m.fl., 2010). 

Utifrån lärarintervjuer och klassrumsobservationer gjorda i fem klasser bestående av elever i 

åldrarna 12–16 år, kunde Dorion (2009:2264) urskilja ett resultat som visar att i förberedandet 

och framträdandet av det naturvetenskapliga dramat skapades en lärandemiljö som 

uppmuntrade dialog. En av slutsatserna Dorion (2009:2268) drar är att drama kan användas för 

att främja naturvetenskapligt lärande i form av dialog där dialog vanligtvis inte används. 

Tecken på en ökad verbal aktivitet framgår även av Arieli (2007) och McGregor (2012). 

Genom observationer genomförda på 130 elever i årskurs fem kunde Arieli (2007:109) se att 

eleverna blev mer verbalt aktiva kring det naturvetenskapliga innehållet som behandlades, 

bland annat genom att besvara frågor och hjälpa klasskamrater som inte förstod. Via 

frågeformulär kunde McGregor (2012:1160) utläsa att eleverna höll med om att drama hade en 

positiv inverkan på deras naturvetenskapliga lärande. Av 206 elever i åldrarna 5–7 år var det 

nästan 60% som ansåg att diskussioner i samband med drama hjälpte deras lärande.  

 

Dorion (2009:2263) såg att när drama användes i lektionen blev det ett bättre samspel i det 

fördelade ordet då läraren bland annat bjöd in eleverna genom frågor. När drama inte användes 

tenderade läraren att använda mer av talutrymmet, bland annat genom föreläsningar. Varelas 

m.fl., (2010:313) uppmärksammade också en uppdelning av auktoriteten mellan lärare och 

elever i samband med drama. Läraren utmanade och stöttade eleverna med frågor och lät dem 
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utforska det utvalda kunskapsområdet. Resultatet av Varelas m.fl. (2010) har tagits fram genom 

anteckningar och observationer i sex olika klasser i förskoleklass samt årskurserna 1–2 som 

genomförde dramatiska framställningar av naturvetenskapliga begrepp och fenomen.  

 

I sin explorativa avhandling, där Dorion (2011:351) intervjuat och observerat hur interaktioner 

under dramabaserade lektioner sett ut i åtta klasser i årskurserna 5–9, kunde han se ett resultat 

som ställer sig i kontrast till övriga studier, nämligen att grupper i årskurs fem inte använde sig 

av ett utvidgat naturvetenskapligt språk i förberedelserna och framförandet av sitt drama. I 

årskurserna sju och åtta var detta dock inte ett problem, där använde sig eleverna av det 

naturvetenskapliga språket i förberedelserna. Dorion (2011:374) hade förhoppningar om att 

mycket av talrummet skulle utgöras av det naturvetenskapliga språket. Resultatet i studien 

framhävde dock att de äldre eleverna talade naturvetenskapligt i viss omfattning, medan de 

yngre endast hade inslag av det naturvetenskapliga språket och uttryckte sig istället mer icke-

verbalt. 

 

Det finns sammanfattningsvis flera studier som visar på det kreativa dramats förmåga att locka 

fram elevernas kommunikativa förmåga. Samtliga studier har därför relevans för vår studie 

eftersom den undervisning som undersöks och är avsedd att framkalla samtal är baserad på 

kreativt drama. 

 

2.3 Teoretiskt perspektiv på lärande 

Den här studien tar avstamp i och ramas in av det sociokulturella perspektivet. Perspektivet har 

sin grund i Vygotskijs utvecklingspsykologi, där människans lärande kan förstås utifrån vilka 

kulturella och språkliga verktyg hon använder (Jakobsson, 2012:2). I perspektivet ryms flera 

begrepp, men i denna studie kommer störst vikt läggas på appropriering. Appropriering är 

lämpligt för studien som ett begrepp för att rama in den syn studien har på lärande. Säljö 

(2015:98) beskriver appropriering rent allmänt som en gradvis process där man successivt 

vänjer sig vid att utföra en handling och/eller använda ett redskap. Han illustrerar processen 

genom att beskriva hur det kan gå till när ett barn lär sig cykla: (1) barnet leder cykeln, (2) 

cyklar med stödhjul, (3) cyklar utan hjälp av vuxen eller stödhjul och (4) behärskar 

självständigt cyklandets alla delar (s. 98). Men den här studien handlar inte om att lära sig 

cykla, utan fokuserar på elevers lärande och framförallt användande av det vetenskapliga och 

vardagliga språket som verktyg för lärande. Att lära sig det naturvetenskapliga språket är i detta 
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perspektivet en fråga om att appropriera den kunskap och erfarenhet som andra människor har 

av det. Ett utbyte som sker med hjälp av språket genom att eleverna görs delaktiga i en social 

gemenskap där de samspelar och samhandlar i samband med framställandet av ett kreativt 

drama med naturvetenskapligt innehåll (jfr. Säljö, 2015:103). 

 

3. Metod 

Studien avser att besvara hur elever rör sig mellan det vardagliga och vetenskapliga språket när 

de skapar ett kreativt drama med naturvetenskapligt innehåll. Studien har således en kvalitativ 

forskningsansats, vilket innebär att syftet inte är att samla in kvantifierbara data, utan att studera 

kvaliteter i en aktivitet för att bättre förstå den (Bjereld, Demker & Hinnfors 2009:118). För att 

besvara frågeställningen samlades empiri in genom videoinspelning av situationer där elever 

skapar kreativt drama i grupp. Empirin har analyserats med ett analysverktyg framtaget av 

Larsson Nygård och Jakobsson (2017). Eftersom vi utifrån en färdig begreppsapparat 

analyserar och beskriver praktiken samt drar slutsatser med hjälp av denna blir studien deduktiv 

(jfr. Svensson, 2015:218).  

 

3.1 Insamlingsmetod 

Under detta avsnitt kommer en beskrivning av studiens insamlingsmetod. Först beskrivs 

populationen som valts och vilka förutsättningar denna har. Därefter beskrivs hur 

undervisningen planerats för att kunna samla in empiri. Avsnittet som följer därefter beskriver 

dokumentationsmetoden.  

 

3.1.1 Urval och förutsättningar 

Studien genomfördes i samband med ett utvecklingsarbete under tre veckors 

verksamhetsförlagd utbildning på två skolor i södra Sverige. Valet av skolor var därför 

förutbestämt och studien genomfördes i de klasser som fanns till hands, vilket innebär att 

urvalet är ett så kallat bekvämlighetsurval. Nackdelen med denna urvalstyp är enligt Bryman 

(2011:194) att den inte ger ett generaliserbart resultat, eftersom det inte går att säga vilken 

population stickprovet är representativ för. Med hänsyn till Brymans (2011:195) resonemang 

gällande generaliserbarhet utgör studiens resultat därför huvudsakligen en länk till befintliga 

resultat från närliggande forskning. Syftet med denna studien är dock inte att framkalla en 

generaliserbar bild, utan att vidga förståelsen av drama i NO-undervisningen. Vidgandet gör 
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oss därför beroende av existerande resultat, vilket innebär att syftet kan uppnås trots en 

begränsande urvalstyp. 

 

Skolorna kommer benämnas med de fiktiva namnen Höökskolan och Örnskolan. Höökskolan 

är en årskurs 4–9 skola med cirka 340 elever. Klassen från Höökskolan som deltog i studien är 

en årskurs 5 som består av 21 elever, varav 16 fick lov att delta i dokumentationen. Örnskolan 

är en mindre skola med cirka 210 elever i årskurserna F-6. På den här skolan bedrevs studien i 

en årskurs 6 med 22 elever och två klasslärare. Från den här skolan var det 17 elever som fick 

delta i dokumentationen. Undervisningen i de naturorienterande ämnena (NO) bedrevs av oss 

under studiens gång. På Höökskolan lärde sig eleverna om grundläggande kemi, medan 

eleverna på Örnskolan fick undervisning om ljud, hörsel och örats delar. Dramaaktiviteter ingår 

inte i elevernas ordinarie NO-undervisning vilket kan påverka resultatet. 

 

3.1.2 Datainsamling 

Empirin samlades in i samband med en undervisning där syftet var att förbättra elevernas 

förståelse och användande av naturvetenskapliga begrepp. För att uppnå den avsedda 

utvecklingen planerades en undervisning där eleverna först fick ett faktaunderlag inom det 

valda ämnesområdet. Eleverna hade under hela arbetsområdet tillgång till ett häfte där de bland 

annat kunde ta del av förslag på olika drama och en lista över begrepp som skulle förklaras. De 

skapade varsitt kreativt drama i mindre grupper om centrala begrepp som sedan framfördes. 

Efter varje framfört drama diskuterades det vetenskapliga innehållet i helklass. En stor del av 

undervisningen bestod alltså av gruppsamtal med fokus på naturvetenskapliga begrepp och hur 

dessa kan framföras med hjälp av kreativt drama som estetisk uttrycksform, vilka 

dokumenterades med ljud- och bildinspelning. Det visade sig att eleverna genomgående 

använde naturvetenskapliga begrepp, men den största muntliga aktiviteten skedde under 

framställningen av ett kreativt drama. Däri sågs ytterligare potential att använda den insamlade 

empirin för att vidare undersöka elevernas språkbruk och språkliga rörelse vid framställandet 

av ett kreativt drama. 

 

3.1.3 Dokumentationsmetod 

Dokumentationen har fokuserat på elevernas samtal i anslutning till kreativa dramaaktiviteter 

i NO-undervisning. Valet av dokumentationsmetoder landade därför på filmning (ljud- och 

bildinspelning). Ett flertal anledningar ligger bakom detta beslut. Bjørndal (2018) argumenterar 
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för att “kombinationen av ljud- och bildinspelningar är den mest komplexa och noggranna 

formen av registrering av verkligheten som vi har tillgång till” (s. 90). I denna studie hade 

ljudinspelning varit fullt tillräckligt för att kunna genomföra analysen, men eftersom de 

pedagogiska situationerna som ska registreras omfattar drama, där det icke-verbala kan vara 

viktigt, valdes både ljud- och bildinspelning. Dessutom är det vid analysen av empirin lättare 

att särskilja vem som pratar om situationen är filmad eftersom rösten får ett ansikte. Detta 

möjliggörs eftersom filmning konserverar en del av en händelse (Bjørndal, 2018:84). Vidare 

menar Bjørndal (2018:84), likt Eidevald (2015:115), att det filmade materialet kan studeras 

flera gånger och ge nya infallsvinklar vid varje analys. Under framställandet av dramat var 

eleverna ibland fördelade i flera rum. Filmandet gjorde därför att dokumentation kunde 

genomföras utan att vi var närvarande. På så sätt kunde situationer som annars skulle missats 

fångas och analyseras. Det är dock viktigt att belysa att filmning endast erbjuder en 

konservering av en begränsad sekvens som tolkas och värderas vid analysarbetet (Bjørndal, 

2018:84, 88).  

 

Filmandet skedde under korta sekvenser (ca. 5–10 minuter) och gjordes med en stationärt 

placerad smartphone och surfplatta. En uppdelad filmning gjordes främst på grund av en 

begränsad mängd enheter att filma med i kombination med simultana elevsamtal. Valet att 

använda smartphone eller surfplatta gjordes eftersom de är lätta att använda och utgör ett 

mindre störningsmoment med tanke på att elever generellt är vana vid deras närvaro. Kameran 

placerades så att fokus låg på en dramagrupp i taget, vilket minimerade risken för att elever 

som inte fick delta i dokumentationen kom med. Placeringen har därmed främst påverkats av 

etiska skäl.  

 

3.2 Analysmetod 

Under detta avsnitt kommer en redogörelse för analysverktyget göras. För att uppnå en 

förståelse för analysverktyget kommer dess ursprung kort att delges och tillhörande begrepp 

förklaras och definieras. Avsnittet kommer att avslutas med en beskrivning av hur empirin har 

bearbetats och analyserats. 

 

3.2.1 Analysverktyg 

I analysen av elevernas språkliga rörelse mellan det vetenskapliga och vardagliga språket 

används ett analysverktyg utvecklat av Nygård Larsson och Jakobsson (2017). Analysverktyget 
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har sina rötter i och nyttjar begrepp från Legitimation Code Theory (LCT) grundat av Karl 

Maton (Legitimation Code Theory, u.å.). Nygård Larsson och Jakobsson (2017:20) använder 

verktyget i samband med att elever i årskurs nio gruppvis samtalar om och besvarar en PISA-

uppgift.  

 

Figur 1 visar hur analysverktyget är uppbyggt. Tanken är att placera hela eller delar av ett 

samtal längst en horisontell kontinuerlig skala för att visualisera hur elevernas språkliga rörelse 

framträder i form av semantiska vågor. Semantiska vågor är ett begrepp som kan användas för 

att modellera övergångar i språkanvändning och samtal (Maton, 2013:14). Övergångarna kan 

beskrivas som en dubbelriktad vågliknande rörelse på en kontinuerlig skala mellan ett 

kontextbundet, vardagligt och konkretiserat språkbruk och ett mer förtätat, ämnesspecifikt och 

abstrakt språkbruk (Nygård Larsson & Jakobsson, 2017:19, 22; Maton, 2013:11). Den 

semantiska vågrörelsen bestäms av styrkan i två underliggande begrepp: semantisk gravitation 

och semantisk densitet.  

Figur 1. Analysverktyg av Nygård Larsson och Jakobsson (2017:22). 

 

Semantisk densitet är enligt Maton (2013:11) ett begrepp som går att använda för att synliggöra 

graden av kondenserad mening inom sociokulturella praktiker, oavsett vilka språkliga uttryck 

(exempelvis symboler, ord, yttranden, gester) som omfattas. En hög semantisk densitet (+) 

innebär ett informationstätt språkbruk som påminner om det skriftspråkliga (Nygård Larsson 

& Jakobsson, 2017:19). En låg semantisk densitet (-) karaktäriseras av det motsatta, det vill 

säga ett mindre informationstätt språkbruk (ibid.). En rörelse från hög till låg semantisk densitet 

handlar alltså om ett språkbruk där meningen har “packats upp” och blivit mer konkret. 

Exempelvis är det hög semantisk densitet i uttrycket “Gröna växter genomför fotosyntesen” 

och lägre semantisk densitet i “I löven på ett bokträd används energi från solljus för att 

omvandla koldioxid och vatten till syre och druvsocker”. I det andra exemplet har gröna träd 

packats upp till bokträd och delar från fotosyntesens process har skrivits ut.  
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Semantisk gravitation synliggör rent allmänt hur kontextbundet och generaliserbar meningen 

är (Maton, 2013:11). Definitionen av hög respektive låg semantisk gravitation i relation till 

språkbruk ska förstås på följande sätt: Hög semantisk gravitation (+) innebär ett kontextbundet 

språkbruk med tydlig förankring i det konkreta, medan ett språkbruk med låg semantisk 

gravitation (-) kännetecknas av lägre kontextualisering och högre abstraktionsnivå (Nygård 

Larsson & Jakobsson, 2017:19). Återanvänds jämförelsen ovan, mellan uttrycken “Gröna 

växter genomför fotosyntesen” och “I löven på ett bokträd används energi från solljus för att 

omvandla koldioxid och vatten till syre och druvsocker”, framgår det att det förstnämnda 

omfattas av en hög abstraktionsnivå och är generaliserat över ett växtrike (gröna växter) och 

en kemisk process (fotosyntesen). I det sistnämnda uttrycket är kontexten bunden till ett löv på 

en specifik trädart (bok) och det abstrakta begreppet ‘fotosyntes’ har packats upp och blivit 

förankrat i något mer konkret. 

 

Sammanfattningsvis handlar semantisk densitet om språkets grad av kondensering och 

semantisk gravitation om språkets grad av kontextbundenhet (Nygård Larsson & Jakobsson, 

2017:19; Maton, 2013:11). I styckena ovan där begreppen beskrivs framgår en relation mellan 

dem. Informationstätheten i hög semantisk densitet går att koppla till den svaga semantiska 

gravitationens höga abstraktionsnivå. Omvänt gäller för den låga semantiska densitetens 

“uppackade” språkbruk och den höga semantiska gravitationens kontextbundenhet och 

konkretisering. I ett klassrum innebär en rörelse från höger (en låg semantisk gravitation och 

hög semantisk densitet) till vänster (hög semantisk gravitation och låg semantisk densitet) på 

skalan att den som talar “packar upp” idéer, förklarar och gör dem mer konkreta; en rörelse 

som är typisk under instruerande undervisning. En rörelse i andra riktningen, från vänster till 

höger på skalan, betyder att den som talar drar slutsatser samt “packar ner” och gör kunskapen 

mer abstrakt; en mer konstruktivistisk pedagogik. En dubbelriktad rörelse mellan dessa två ger 

upphov till semantiska vågor.  

 

3.2.2 Bearbetning och analys av empirin 

Innan den fullständiga analysen genomfördes en provanalys för att säkra att analysverktyget 

gick att bruka. Sedan gjordes en övergripande analys av 18 filmklipp på totalt ~70 minuter. 

Delar av 15 filmklipp som innehöll samtal kring naturvetenskapligt innehåll och en språklig 

rörelse och således kunde besvara frågeställningen, transkriberades för att skapa en bättre 
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överblick och därigenom erbjuda möjligheter för en djupare analys. I analysen framkom det att 

eleverna kommunicerade mycket under sitt skapande. Dock saknades relevans att transkribera 

allt eleverna sa. Delar som inte transkriberades var till exempel när eleverna pratade om 

uppdelning av roller eller strukturella delar som saknade anknytning till NO-innehållet. Efter 

analysen valdes fem semantiska vågrörelser ut för att visa framträdandet av elevernas olika 

språkliga rörelser.  

 

Eftersom det naturvetenskapliga språket innehåller många tekniska termer och abstrakta 

begrepp (Nygård Larsson & Jakobsson, 2017:18) är vår generella uppfattning att de 

ämnesspecifika begreppen spelar stor roll om språket är mer vardagligt eller vetenskapligt. 

Användandet av naturvetenskapliga begrepp kan således resultera i att samtalet når högre 

semantisk densitet och har lägre semantisk gravitation. Däremot räcker det inte att eleverna 

använder ett eller flera begrepp för att språkanvändandet ska klassas som vetenskapligt. Hänsyn 

tas till hur begreppen används och i vilket sammanhang. De naturvetenskapliga begreppen är 

alltså viktiga riktningsgivare men är inte avgörande. Därtill, likt Nygård Larsson och Jakobsson 

(2017:22), använder vi ‘hybridspråk’ (Lemke, 1990; Olander, 2009) och ‘double-talk’ (Brown 

& Spang, 2008) för att placera elevernas yttranden i mitten av skalan. Därifrån används sedan 

semantisk gravitation och semantisk densitet för att bestämma riktningen mot ett vardagligt 

alternativt vetenskapligt språkbruk. 

 

3.3 Etiska principer 

Vid planeringen och genomförandet av studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) 

fyra forskningsetiska principer. Elever och vårdnadshavare fick innan dokumentation ta del av 

en etikblankett som kortfattat beskrev syftet med arbetet och hur empiri skulle samlas in och 

behandlas. I denna blankett gavs elevernas vårdnadshavare möjlighet att skriftligt godkänna 

eller avböja att deras barn ingick i dokumentationen. Eleverna blev innan starten informerade 

om hur och varför deras undervisning skulle dokumenteras. Genom etikblanketten och muntlig 

information tillgodoses informations- och samtyckeskravet. Skolorna och eleverna som 

deltagit i studien har avidentifierats och getts fiktiva beteckningar. All dokumentation som 

samlats in har enbart använts i forskningssyfte och har lagrats på externa minnen för att 

minimera risken för oönskad delning, vilket uppfyller nyttjande- och konfidentialitetskravet. 
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3.5 Metoddiskussion 

I detta kapitel kommer studiens insamlingsmetod, analysverktyg och vår roll som forskande 

lärarstudenter diskuteras och problematiseras.  

 

3.5.1 Diskussion om insamlingsmetod 

Studien har för avseende att undersöka hur elevers språkliga rörelser mellan det vardagliga och 

vetenskapliga språket framträder när elever skapar kreativt drama med naturvetenskapligt 

innehåll. Analysverktyget som valts ut har skapats för att beskriva och underlätta förståelsen 

för elevers språkanvändning (Nygård Larsson & Jakobsson, 2017:20). Stringensen mellan 

frågeställning och analysverktyg ökar validiteten eftersom analysverktyget bidrar till att 

generera ett resultat som svarar på frågeställningen. Validiteten kan dock påverkas av att det 

finns viss skillnad i syftet mellan sammanhanget där empirin samlades in (begrepp) och denna 

studiens syfte (språkbruk). Argument till varför denna undersökning ändå är giltig att 

genomföra med den insamlade empirin grundar sig på den ömsesidiga relationen mellan det 

naturvetenskapliga språket och dess begrepp som framträder av bland annat Nygård Larsson 

och Jakobsson (2017:18) och Lemke (1990:98).  

 

Tidigare i metodavsnittet (4.1.1) nämndes att studien inte kan ge ett generaliserbart resultat på 

grund av urvalet som gjorts. Detta kan påverka studiens trovärdighet, vilket brukar anses vara 

ett generellt problem med kvalitativa studier (Svensson & Ahrne 2015:26). Svensson och 

Ahrne (2015:27) föreslår att kvalitativa studier kan generaliseras om de jämförs med liknande 

studier eller genom att studera ytterligare en miljö och jämför resultaten. Den unika kontexten 

i samband med ett nytt analysverktyg försvårar möjligheten att generalisera med en jämförelse. 

Även om harmonin mellan studien och presenterad tidigare forskning inte är ideell har de ändå 

bidragit med ett underlag för jämförelse och diskussion. Däremot har studien genomförts på 

två olika skolor som genererat liknande kvalitativa mönster, vilket ökar generaliserbarheten 

något.  

 

Att vara transparent i sin beskrivning ökar en studies trovärdighet enligt Svensson och Ahrne 

(2015:25). Transparensen påverkar även reliabiliteten. Ett centralt mål med ett metodavsnitt är 

att någon utomstående ska kunna genomföra en liknande studie och få fram resultat med 

liknande kvalitativa mönster. Uppnås detta kan reliabiliteten anses vara hög. Därför har målet 
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med metodkapitlet varit att tydligt redovisa studiens design och genomförande med 

intersubjektiva begreppsdefinitioner.  

 

3.5.2 Problematisering av analysverktyget 

Under analysarbetet upptäcktes att begreppssystemet (semantiska vågor, semantisk densitet, 

semantisk gravitation) och dess definitioner kan vara svåra att använda. Riktningsgivare som 

‘hybridspråk’ (Lemke, 1990; Olander, 2009) och ‘double-talk’ (Brown & Spang, 2008) har 

underlättat kodandet. Utan dessa kan semantiska vågor, semantisk densitet och semantisk 

gravitation med andra ord upplevas som teoretiskt betingade med ett lågt praktiskt värde. Om 

detta beror på bristande erfarenhet eller begreppens karaktär är svårt att besvara. Argument för 

det sistnämnda återfinns i utmaningen som kommer av att de semantiska vågorna rör sig på en 

kontinuerlig skala (se Nygård Larsson & Jakobsson, 2017:22; Maton, 2013:11). Styrkan av 

semantisk gravitation och semantisk densitet i olika uttalanden kan därför vara svår att gradera 

och illustrera. Detta gör att analysverktyget lämnar utrymme för tolkningar och kan ha en 

negativ inverkan på reliabiliteten. Utrymme för tolkning är nödvändigtvis inget problem då det, 

enligt Bryman (2011:15), är en naturlig del av kvalitativa forskningsstrategier. Däremot 

innebär det att vårt sätt att tolka och koda elevernas språkliga rörelse måste ses utifrån den här 

studiens kontext och förutsättningar. 

 

3.5.3 Att vara forskande lärarstudenter 

Faktumet att vi som genomfört studien är forskande lärarstudenter för med sig vissa 

begränsningar. Utifrån problematiseringen av analysverktyget framgår det att begreppen har 

varit svåra att använda, vilket kan ha påverkat kodandet av empirin. Detta kan kopplas till en 

avsaknad erfarenhet att använda analysverktyget. Däremot framgår en förhoppning i Nygård 

Larssons och Jakobssons (2017:30) diskussion om att analysverktyget ska kunna brukas av 

lärare och lärarstudenter som ett didaktiskt verktyg i språkutvecklande sammanhang. Eftersom 

vi som genomfört studien och använt deras analysverktyg är forskande lärarstudenter genererar 

detta ett värde i sig. Bland annat framgår det att användandet är möjligt, men att det sannolikt 

krävs övning innan ett optimalt användande kan ske. 

 

Eftersom undervisningen bedrevs av oss finns det didaktiska och pedagogiska faktorer som 

spelar in. I en studie av Braund, Ekron och Moodley (2013:12), där lärarstudenter ansvarade 

för undervisningen, visade det sig att NO-undervisning med inslag av drama ställer krav på 
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pedagogisk ämneskompetens i såväl drama som naturkunskap. I vårt fall fanns god pedagogisk 

kompetens inom NO-ämnena, men lägre gällande drama som pedagogiskt hjälpmedel. Därmed 

hade utfallet kunnat bli annorlunda om studien bedrivits av mer erfarna forskare med andra 

resurser.  

 

4. Resultat 

Resultatet är uppbyggt av fem avsnitt som representerar olika profiler av semantiska vågor. 

Under varje avsnitt kommer ett utdrag från en transkription av elevernas samtal skrivas fram i 

tabellform för att visualisera den semantiska vågen. I transkriptionerna har elever getts 

beteckningen E, följt av ett nummer. Samma sak gäller för lärare men då med bokstaven L. 

Utöver detta, se bilaga 3 för transkriptionsnyckel. Tabellen ska avläsas från vänster till höger 

utan hänsyn till de streckade linjerna. Dessa linjer är endast till för att illustrera gränser mellan 

de olika språken (eller styrkan av semantisk gravitation och densitet) för att underlätta både 

kategoriseringen och läsningen. Ibland kommer en siffra skrivas inom parentes för att 

tydliggöra vilken rad ett referat/citat hänvisar till. Avslutningsvis sammanställs resultatet i 

avsnittet “Forskningsresultat”. 

 

4.1 En kort semantisk våg 

I utdraget nedan ingår fyra elever i en grupp som tillsammans ska skapa ett drama om det 

kemiska begreppet ‘grundämne’. Gruppen har precis samlats i klassrummet och det är första 

arbetstillfället.  

 

Rad VARDAGLIGT SPRÅK 

Semantisk gravitation (+) 

Semantisk densitet (-) 

 VETENSKAPLIGT SPRÅK 

Semantisk gravitation (-) 

Semantisk densitet (+) 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

 

  

E2: Jag vet inte. 

E3: Okej… Det är typ när… 

E4: Osäkra, läs på s. 88.  

Vänta, hämta din, hämta din 

NO! 

(E3 hämtar sin bok, gruppen 

pratar om irrelevanta saker. E4 

läser tyst i boken) 

E4: Då får vi se.                                                                                                   

 

 

 

 

 E1: Vad är ett grundämne? 

 

tre molekyler -- 

 

 

 

 

 

 

Okej, vad är ett grundämne? 

Du får svara på grundämne. 

E3: Det är tre molekyler.                                                            

Tre atomer som är samma och 

blir en molekyl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Semantiska vågor i elevsamtal 1 
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8 

9 

 

10 

 

11 

E2: Va? 

E1: Nej, det kan vara två  

eller fler! 

                                                         

 

 

 

E2: Det kan vara två eller fler 

molekyler som blir... Atom. 

E1: Grundämne. 

 

 

 

 

 

Fortsättning figur 2. 

 

 

Samtalet inleds med att E1 frågar vad ett grundämne är. Även om begreppet grundämne är ett 

vetenskapligt begrepp med hög informationstäthet och hög semantisk densitet används det i ett 

sammanhang som gör det svårt att avgöra hur kontextbundet det är. E2 och E3 uttrycker en 

osäkerhet kring vad ett grundämne är. E4 läser då instruktionerna till uppgiften och upptäcker 

att de kan läsa i sin NO-bok om de blir osäkra. Här använder sig eleverna av ett mer vardagligt 

språkbruk, deras uttryck är konkreta och kontextbundna eftersom de ännu inte kan förklara 

begreppet grundämne. De är först när E4 läst lite och ställer frågan på nytt som elevernas 

uttryck börjar röra sig mot ett mer vetenskapligt (6). Sättet de uttrycker sig på är dock inte helt 

korrekt. De pratar om att atomerna tillsammans “blir” molekyler (7). Ett mer vetenskapligt sätt 

att uttrycka sig hade varit att atomerna binds samman till molekyler. Detta tolkas som att 

eleverna använder sig av ett hybridspråk, där de försöker förstå och förklara det ämnesspecifika 

begreppet ‘grundämne’ med hjälp av ett mer vardagligt språkbruk. I detta samtal når eleverna 

inte högre än till mitten av skalan. Deras språk tar sig inte vidare från hybridspråket.  

 

Grundämne, molekyl och atom verkar finnas i elevernas ordförråd. Utifrån samtalet tolkas det 

dock som att de ännu inte har full förståelse för ämnesbegreppen och förväxlar dem med 

varandra. Detta framgår i det E3 säger: “Det är tre molekyler. Tre atomer som är samma och 

blir en molekyl” (7). Här blandar eleven ihop begreppen molekyler och atomer. Samma sak 

gäller vid ett senare tillfälle när E2 säger: Det kan vara två eller fler molekyler som blir... Atom 

(10). Det E2 säger går att tolka på flera sätt. Det kan tolkas som att E2 antingen menar att flera 

molekyler blir en atom, eller att hen försöker rätta sig själv och menar att det är två eller fler 

atomer som blir, vad E1 fyller i, ett grundämne. Denna osäkerhet verkar påverka elevernas 

förmåga att uttrycka sig eftersom eleverna inte tar sig hela vägen till det vetenskapliga språket.  

 

Sammantaget visar den korta semantiska vågen att eleverna rör sig mellan det vardagliga 

språket och hybridspråket. Även om ämnesspecifika begrepp används förklaras de med uttryck 

som inte är vetenskapliga. För att eleverna skulle nå till det vetenskapliga språkbruket hade de 

exempelvis behövt uttrycka att molekyler är sammanbundna atomer, inte att de “blir” en 
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molekyl. Eleverna använder sig alltså av det vardagliga språket som en resurs för att förstå och 

förklara begrepp de ännu inte har en fullständig uppfattning om.  

 

4.2 En ofullständig semantisk våg 

Likt utdraget ovan (5.1) är det första gången elevgruppen här planerar sitt drama. Det centrala 

innehållet i uppgiften handlar om hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat. 

Dramagruppen avser att framföra det naturvetenskapliga innehållet genom TV-programmet 

‘Vem vet mest?’1 och har precis börjat fundera över vilka frågor de ska ställa och vem som ska 

besvara dem. Dramagruppen består av sex elever, varav fyra deltar i samtalet nedan. 

 

Rad VARDAGLIGT SPRÅK 

Semantisk gravitation (+) 

Semantisk densitet (-) 

 VETENSKAPLIGT SPRÅK 

Semantisk gravitation (-) 

Semantisk densitet (+) 

1 

 

2 

 

 

 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

 

8 

9 

 

10 

11 

E1: Men frågor. Vad finns det 

för frågor?               

E2: Den första frågan kan väl 

vara: Vad kommer efter trum- 

hinnan. Och så kan typ E3 va 

jättesnabb på denna frågan. 

E3: Jag kan inte. 

E2: Nej men vi får ju öva upp 

det. Jag tror det är väl -- 

L1: Har ni förslag på frågor från 

häftet? 

 

 

 

 

 

 

E3: Aaaa. 

 

 

 

(längre avbrott för att diskutera 

om frågorna ska ge pengar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E3: Ja, ehh. Hur hörs ljud... 

eller hur blir ett ljud? 

E4: Kommer inte snäckan? 

(börjar läsa på ett papper). 

Hörselbenen E3, kommer du 

ihåg det?  

 

E2: Efter trumhinnan 

kommer… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E4: Hörselbenen. 

Figur 3. Semantiska vågor i elevsamtal 2. 

 

Samtalet inleds med en fråga om vilka frågor som ska ställas och språkanvändningen som följer 

befinner sig uteslutande på en nivå av hög semantiska gravitation och låg semantisk densitet, 

det vill säga ett vardagligt språk. E2 ger ett förslag på en fråga samt vem av dem som ska 

besvara den. E3 som föreslås att svara säger dock att hen inte kan. E2 stöttar sin gruppmedlem 

                                                 
1
 Ett frågesportprogram för barn. 
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och börjar formulera ett svar på frågan men blir avbruten av läraren (4). Samtalet har hittills 

kännetecknats av vardagliga uttryck, bortsett från ett abstrakt ämnesbegrepp (trumhinnan), och 

varit kontextbundet till dramaframställandet. E3 följer upp lärarens fråga och ger förslag på en 

ämnesrelaterad fråga. De andra eleverna verkar inte uppmärksamma det nya som sägs utan 

fortsätter fokusera på vad som kommer efter trumhinnan. E4 hittar svaret genom att läsa på ett 

papper och delger svaret till E3. Både E3 (6) och E4 (7) når en något högre abstraktionsnivå. 

Det ämnesspecifika begreppet ljud är i E3s fråga ordet omgivet av en vardaglig formulering 

“hur blir ett ljud”, istället för det mer vetenskapliga: hur uppstår ljud. E4s svar är fortfarande 

bundet till sammanhanget, den semantiska gravitationen är fortfarande hög. Däremot används 

flera abstrakta begrepp (snäckan, hörselbenen) i språket vilket ökar den semantiska densiteten. 

Utdraget av samtalet avslutas med en återupprepning av frågan och svaret. 

 

Sammanfattningsvis är samtalet som visats ovan tydligt förankrat i det vardagliga språket. När 

eleverna förhandlar om vilket innehåll de ska ha i sitt drama verkar dramat ta fokus från att 

samtala naturvetenskapligt. Det är tydligt att eleverna ännu inte anammat det vetenskapliga 

språk som krävs för att samtala inom det valda kunskapsområdet. Även om delar av samtalet 

rört sig till ett hybridspråk och i ett fall ett vetenskapligt språk är detta inte tillräckligt för att 

det ska uppstå en semantisk våg. Informationen bearbetas inte, utan begrepp nämns endast utan 

vidare mening. Följaktligen är den språkliga rörelsen enkelriktad vilket medför att den 

semantiska vågen blir ofullständig. 

 

4.3 En semantisk våg med snabba rörelser 
 

I utdraget som kommer att presenteras nedan har tre elever i en dramagrupp skapat ett drama 

om örats olika delar. Gruppen har färdigställt sitt manus och har nu börjat öva inför sitt 

framförande. E1 föreställer programledare, E2 har fått rollen som okunnig och skämtsam 

medan E3 ska framstå som smart och allvetande. 

 

Rad VARDAGLIGT SPRÅK 

Semantisk gravitation (+) 

Semantisk densitet (-) 

 VETENSKAPLIGT SPRÅK 

Semantisk gravitation (-) 

Semantisk densitet (+) 

1 

 

 

2 

 

E1: Första frågan! 

(två elever slår händerna i 

bordet) 

E1: Sofia Solros [E2]. Din tur 

att svara. 

Vad kommer efter trumhinnan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Semantiska vågor i elevsamtal 3. 
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3 

4 

 

5 

 

 

 

6 

 

7 

8 

9 

 

 

10 

E2: T-r-r-r-r-r-trumvirveln! 

E1: Fel. Frågan går över till  

Sven Svensson. 

 

 

 

 

E1: Det är rätt! Fråga nummer 

två: 

(E3 slår handen i bordet) 

E1: Sven Svensson! 

 

 

 

E1: Rätt! 

 

 

 

E3: Först kommer då 

hammaren, efter det kommer 

städet och sen kommer 

stigbygeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur uppstår ljud? 

 

 

E3: Det är när är ett objekt 

börjar vibrera och då kommer 

det ljudvågor. 

  

 

Dramat börjar med att E1, som programledare, ställer en fråga och delar ut ordet till en av de 

tävlande eleverna. Svaret som E2 ger framstår som ett komiskt inslag och ett medvetet fel, 

vilket gör att ordet går över E3 istället. Hittills har samtalet legat på den vardagliga sidan i 

analysverktyget. Språket eleverna använt har varit konkret och vardagligt och har således haft 

låg semantisk densitet och hög semantisk gravitation. Först när E3, vars roll är allvetaren, får 

svara på frågan påbörjas en våg i samtalet som för språkbruket mot en högre semantisk densitet 

och en lägre semantisk gravitation (5). Anledningen till att E3 inte når hela vägen till det 

vetenskapliga språket beror på att svaret är kontextbundet. Uttalandet är ett fullgott svar på 

frågan som ställs och är välpackat med mening, svaret har en hög semantisk densitet, men 

saknar den låga semantiska gravitationen. Vågen går sedan tillbaka till det vardagliga när E1 

bekräftar svaret, ställer en ny fråga och delar ut ordet. Här sker en våg i samtalet när frågan 

besvaras av E3 med ett mer förtätat och abstrakt språkbruk (9). Resten av samtalet, som inte 

ingår i utdraget, har samma struktur: E1 ställer frågor och de andra svarar.  

 

Eleverna upplevs här vara mer förtrogna med ämnesbegreppen. De försöker inte skapa mening 

ihop utan förmedlar snarare innehållet. Ser man till samtalets helhet är det väldigt bundet till 

kontexten, det vill säga TV-programmet ‘Vem vet mest?’, vilket gör att samtalet till stor del 

har stark semantisk gravitation. Det finns olika perspektiv på huruvida frågorna här är en resurs 

eller ett hinder. Å ena sidan gör upplägget fråga-svar att växlandet mellan det vardagliga och 

vetenskapliga språkbruket upplevs bli väldigt hårdraget och att det inte skapas en relation 

mellan dem. Å andra sidan kan frågorna ses som en potentiell brygga, som kan möjliggöra 

vetenskapliga eller hybridspråkliga svar. Det finns en antydan till att en semantisk våg sker. 

Frågorna som ställs i dramat styr vågens riktning och den sista frågan gör att E3 uttrycker sig 

Fortsättning figur 4.  
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mer vetenskapligt kring hur ljudvågor uppstår. Överlag är de språkliga rörelserna i denna våg 

väldigt snabba. Eleverna behandlar inte innehållet utan ställer enbart frågor och besvarar dem. 

 

4.4 En flyktig semantisk våg 

I det här utdraget ingår fyra elever. Gruppen har bestämt att de ska ha frågesport om olika 

kemiska begrepp samt vilka roller de ska ha. E1 ska vara den som ställer frågorna, E2 och E3 

har ett varsitt ämnesbegrepp att förklara och E4 ska förklara vad som är skillnaden mellan 

dessa. I utdraget har gruppen precis börjat bestämma hur de ska besvara frågorna. 

 

Rad VARDAGLIGT SPRÅK 

Semantisk gravitation (+) 

Semantisk densitet (-) 

 VETENSKAPLIGT 

SPRÅK 

Semantisk gravitation (-) 

Semantisk densitet (+) 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

 

9 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

(avviker och börjar prata om 

placering under framförandet) 

E3: Amen jag är ju dålig på att 

förklara kemisk förening. 

E1: Amen, då kan du ju göra så 

här. Vi kan ju ha som typ som så 

här som lappar som vi (visar 

med händerna hur de kan byta 

lapparna). 

E3: Ja, men jag ska ju förklara 

kemisk förening. 

 

 

 

 

 

 

E2: Två eller flera. 

 

 

 

för det ska ju E4 svara på! 

E2: Ja, men här är ju två stycken 

(pekar på bilder av kemisk 

förening och grundämne). 

 

 

 

E1: Okej, E3 vad är en kemisk 

förening? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eh. När det är två olika… 

 

E3: Ja, när två olika atomer sitter 

ihop. 

 

E1: Du kan ju inte säga att 

grundämne är motsatsen till kemisk 

förening 

 

 

 

 

 

E1: Ja, men du kan ju säga att det är 

när samma sitter ihop och så kan E4 

säga att skillnaden mellan kemisk 

förening och grundämne är. Alltså 

att den är samma. Eller ett 

grundämne är samma och kemisk 

förening är olika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E2: Kemisk förening är 

ju... 

 

E4: Grundämne är ju -- 

 

 

 

 

Figur 5. Semantiska vågor i elevsamtal 4. 
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Samtalet börjar med att E1 ställer en fråga till E3, vilket öppnar möjligheterna för E3 att välja 

om hen vill uttrycka sig vardagligt eller vetenskapligt. Istället för att svara ger E3 uttryck för 

en misstro till sin egen förmåga. Det abstrakta ämnesspecifika begreppet “kemisk förening” 

nämns, men används endast för att uttrycka en osäkerhet (5). I ett försök att hjälpa sin 

klasskamrat ger E1 förslag på att E3 kan använda sig av ett stödmaterial, lappar. Det är tydligt 

att språket är vardagligt. Kombinationen av vardagliga uttryck som “amen” och gestikulationer 

visar att språket är kontextbundet till situationen och mer vetenskapliga uttryck utöver ‘kemisk 

förening’ används inte. E3 fortsätter med det vardagliga språket genom sitt påpekande att hen 

ska kunna förklara begreppet. E2 påbörjar en förklaring att “Kemisk förening är ju… Eh. När 

det är två olika” (6). Förklaringen påbörjas med ett vetenskapligt språk, men en osäkerhet gör 

att den semantiska densiteten minskar och förklaringen av ‘kemisk förening’ blir mer 

vardaglig. Här verkar E4 påbörja ett nytt spår med en förklaring av ämnesbegreppet 

‘grundämne’, vilket vänder den semantiska vågen till det vetenskapliga språket (7). E4 blir 

dock avbruten av E3 som bekräftar och fyller i E2s svar genom att lägga till att det är “två olika 

atomer [som] sitter ihop” (8). Den semantiska vågen har nu börjat röra sig från det 

vetenskapliga språket till hybridspråket. Uttalandet är inte informationstätt eftersom det är en 

konkretisering av och är kontextbundet till ‘kemisk förening’. När E1 påpekar att E2 och E3 

inte kan förklara att kemisk förening och grundämne är motsatser, eftersom det är E4s uppgift, 

rör sig vågen återigen mot ett hybridspråk. I E1s uttryck ges ny information, som talar för en 

tolkning av begreppen grundämne och kemisk förening som motsatser. Även om uttrycket inte 

är helt sant tillhör det hybridspråket, eftersom E1 försöker argumentera och skapa mening kring 

begreppen med hjälp av kontextbundna och vardagliga uttryck som “sitter ihop”. Ett mer 

vetenskapligt uttryck hade istället varit att atomerna är bundna till varandra. Samtalet avslutas 

med att E1 ger förslag på vad E2 och E4 kan säga. I sin förklaring utelämnar E1 centrala 

begrepp, exempelvis säger hen: “Ja, men du kan ju säga att det [kemisk förening] är när samma 

[atomer] sitter ihop” (12). Enligt vår tolkning förväntar sig E1 antingen att gruppmedlemmarna 

ska förstå, eller så har E1 inte förtrogen med begreppen och kan inte nyttja dem fullt ut. Detta 

gör inte bara att hens språkbruk har en lägre semantisk densitet, utan även att den semantiska 

gravitationen är högre.  

 

Den delen av samtalet som behandlar naturvetenskapligt innehåll äger till stor del rum med 

hjälp av hybridspråket och lite med det vetenskapliga språket. Elevgruppen verkar ha ett behov 

att “packa upp” begreppen med hög semantisk densitet och göra dem tillgängliga. Elevernas 

har fått de vardagliga och vetenskapliga språken att samarbeta på ett sätt som påminner om 
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double-talk. I detta utdrag börjar eleverna sina förklaringar av ämnesbegreppen ‘kemisk 

förening’ och ‘grundämne’ på ett naturvetenskapligt sätt, men avbryter sig själva eller blir 

avbrutna av någon annan. Gemensamt för avbrotten är att de gör språkbruket mer 

kontextualiserat och mindre kondenserat. Sammantaget visar utdraget på att det sker en 

komplett vågrörelse, men det vetenskapliga språket används flyktigt. 

 

4.5 En förkroppsligad semantisk våg 

Följande utdrag äger rum i en dramagrupp bestående av fyra elever, varav en inte yttrar sig 

under utdraget. De har precis börjat fundera över vad för drama de kan skapa om de tre 

aggregationsformerna, fast, flytande och gasform. Detta är andra dramat gruppen skapar ihop. 

 

Rad VARDAGLIGT SPRÅK 

Semantisk gravitation (+) 

Semantisk densitet (-) 

 VETENSKAPLIGT SPRÅK 

Semantisk gravitation (-) 

Semantisk densitet (+) 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

E1: Men kan vi inte typ göra så 

här att vi kan låtsas vara sådana. 

För då förklarar man ändå på ett 

bra sätt. 

E2: Om vi säger att vi tre går 

jämte varandra och så står du 

där och typ, typ som-- 

E1: Hej jag är fast, eller så här, 

och så förklarar du vad fast 

betyder. 

E2: Och så säger jag: vad är 

det? 

E1: Jag är fast form och det 

betyder att… Det är det och det. 

Och så kommer du ut. Och så 

kommer någon ut och hjälper. 

Eller någonting. 

E2 Fast form. Nej, jag är fast 

form! 

E1: Nej men hörrni, hur ska vi 

förklara? 

E3: Jag är fast form, och så kan 

E1 bara komma och: 

 

 

och så kommer E2 där och bara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aa, jag är flytande form!  

(rör sig och gestikulerar med 

armarna likt vågor.)  

Jag är gasform (hoppar och 

viftar snabbt med armarna) 

E2: Nej, jag vill vara fast form. 

Så kan man typ bara stå där och 

(visar hur hen sitter helt still). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Semantiska vågor i elevsamtal 5. 
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Detta samtal är ett gott exempel på hög semantisk gravitation. Utdraget börjar med att E1 

föreslår att de ska göra förkroppsligande modeller av “sådana” (1). Vår tolkning är att med 

sådana menar E1 de tre aggregationsformerna. Istället för att bruka ett mer vetenskapligt 

korrekt begrepp nyttjar E1 ett kontextbundet ord, vilket sätter krav på gruppkamraternas 

närvaro i sammanhanget. E2 tar avstamp i vad E1 säger och ger förslag på hur de kan röra sig 

i klassrummet. De två gruppmedlemmarna fortsätter prata om framförandet och nämner några 

gånger det ämnesspecifika begreppet ‘fast form’ (5–6). Abstrakta ämnesbegrepp kondenserar 

informationen i det som sägs. Däremot är det inte tillräckligt för att det ska ske en rörelse då 

övriga uttryck i samband med begreppen är kontextbundna till dramat och har låg 

informationstäthet. Efter ett tag vill E1 få ett förtydligande på hur de ska förklara (7). Den 

hittills tysta E3 börjar delta i samtalet och föreslår att E1 ska spela rollen som flytande form 

och visa detta genom kroppsliga rörelser. Det krävs ett verbalt förtydligande och ett 

sammanhang för att kroppsspråket ska förstås, vilket höjer graden av semantisk gravitation. 

Dock har det skett en förskjutning av den semantiska densiteten: kroppsspråket innehåller 

information om hur flytande form kan representeras (8). E3s rörelser kan det tolkas som att 

flytande form innebär att något rör sig. E3 fortsätter sin förklaring genom att berätta vem som 

ska få rollen som gasform och vad denne kan göra, nämligen hoppa och vifta med armarna. 

Återigen hjälper kroppsspråket till att föra samtalet mot en högre semantisk densitet, i och med 

att kroppsspråket ger mycket information förpackat. Samtalet avslutas med att E2 förkunnar 

att hen vill vara fast form och visar för gruppen hur det kan gå till genom att “frysa” sina 

rörelser. 

 

I detta samtal har vågrörelserna inte skett som följd av de verbala uttrycken, utan på grund av 

kroppsspråket. Det icke-verbala språket ger mycket information om hur eleverna i den här 

gruppen tolkat ämnesbegreppen de ska göra ett drama om. Detta avsnitt visar däremot inte ett 

exempel på en semantisk våg eftersom den språkliga rörelsen endast rör sig åt ett håll. Det som 

händer är att eleverna demonstrerar att det kroppsliga språket är kondenserat med information, 

vilket möjliggör en förkroppsligad rörelse mot hybridspråket. 

 

4.6 Forskningsresultat 

Resultatet visar att elevernas språkliga rörelser mellan ett vardagligt och vetenskapligt språk i 

dramaframställningar är begränsade. Eleverna språkliga rörelser framträder i form av olika 

semantiska vågor: en kort semantisk våg, en ofullständig semantisk våg, en semantisk våg med 
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snabba rörelser, en flyktig semantisk våg och en förkroppsligad semantisk våg. Majoriteten av 

dessa vågor återkom i empirin, vilket synliggörs i tabellen nedan. Endast den förkroppsligade 

vågen är unik, men inkluderades ändå eftersom den bidrar med att svara på frågeställningen 

och har tydlig anknytning till drama. 

 

Tabell 1. Återkommande semantiska vågor. 

Våg Kort Ofullständig Snabba 

rörelser 

Flyktig Förkroppsligad 

Frekvens per 

skola 

Höökskolan: 3 

Örnskolan: 2 

Höökskolan: 1 

Örnskolan: 3 

Höökskolan: 1 

Örnskolan: 2 

Höökskolan: 2 

Örnskolan: 0 

Höökskolan: 1 

Örnskolan: 0 

Totalt 5 4 3 2 1 

 

Elevernas besök i det vetenskapliga språkbruket var kortvariga, en stor del av samtalen har 

kännetecknats av hög kontextbundenhet och låg informationstäthet. Det vill säga hög 

semantisk gravitation och låg semantisk densitet. Mycket av det vardagsrelaterade språket hade 

stark dragning till dramat, eleverna visar bland annat en osäkerhet kring innehållet och 

diskuterar hur de ska framföra det. Oftast har det varit en ökning i den semantiska densiteten, 

vanligen med hjälp av ämnesspecifika begrepp, som fått samtalet att röra sig mot det 

vetenskapliga språket. I många fall har dramakontexten haft för stark dragningskraft på 

samtalet, vilket gjort att det inte rört sig längre än till ett hybridspråk.  

 

Rörelserna i elevernas språkbruk kan härledas till hur de talade med varandra. I många fall var 

det frågor som initierade en språklig rörelse. Eleverna fyllde även i varandras meningar vid 

längre avbrott, i form av “uppackade” förklaringar till innehållsrika ämnesbegrepp. I 

“uppackningarna” användes sällan ett vetenskapligt språkbruk, utan eleverna förklarade det 

naturvetenskapliga innehållet med ett mer bekant och hybridliknande språk. Vidare uttryckte 

sig eleverna även med hjälp av kroppsspråket, vilket gav upphov till en högre semantisk 

densitet, men också en högre semantisk gravitation. Det framgår tydligt att eleverna ännu inte 

är bekväma med att nyttja det vetenskapliga språket. 

 

Samtalen är produktiva i den meningen att de bidrar till att skapa ett drama. Men med avseende 

på elevernas utveckling av det vetenskapliga språket framstår samtalen som mindre fruktbara. 

Detta grundar sig på att resultatet visar på en stor andel samtal med hög semantisk gravitation. 
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Kontextbundenheten till framställningen av drama tycks begränsa räckvidden på elevernas 

språkliga rörlighet till att huvudsakligen ske mellan ett vardagligt språkbruk och ett 

hybridspråk.  

 

5. Diskussion 

I den här studien har elevernas språkliga rörelser mellan det vardagliga och vetenskapliga 

språket undersökts när de skapar ett kreativt drama med naturvetenskapligt innehåll. Genom 

att dokumentera olika elevgruppers samtal och analysera dessa med fokus på den språkliga 

rörligheten har olika profiler av semantiska vågor kunnat identifieras och beskrivas. De 

semantiska vågorna har skapats med hjälp av begreppen semantisk gravitation (kontextbundet) 

och semantisk densitet (kondensation). Analysverktyget och dess begrepp har bidragit med att 

generera ett resultat som tillför kunskap och förståelsen för drama i NO-undervisningen. I linje 

med Blown och Bryce (2016) och Nygård Larsson och Jakobsson (2017) visar resultatet att 

eleverna är kapabla att språkligt röra sig mellan ett vardagligt språk och ett vetenskapligt språk. 

Resultatet bidrar dessutom med kunskap om hur dessa rörelser kan se ut i dramabaserad NO-

undervisning. Nedan kommer denna kunskap och förståelse diskuteras och kopplas till tidigare 

forskning. 

 

Nygård Larsson och Jakobsson (2017:23) redovisar i sitt resultat en semantisk våg som de 

kallar en ändamålsenlig vågrörelse. I deras exempel börjar eleverna resonera och drar en 

slutsats med ett vardagligt förankrat språkbruk. Därefter sker en växling från det konkreta till 

det abstrakta och innehållet i samtalet omformuleras till mer förtätat. Slutligen återknyter 

eleverna i vardagliga termer. En tydlig efterliknelse av en sådan våg kunde inte hittas i denna 

studiens analys. En tänkbar orsak är att den fiktiva kontexten som eleverna skapade vanligtvis 

var någon form av frågesport, vilket har en karaktär som vanligtvis inte uppmuntrar 

sammanhängande resonemang där språken kan samarbeta och växla på ett produktivt sätt. 

Frågan om vad som kommer efter trumhinnan (5.2) är ett tydligt exempel på detta eftersom det 

räcker att svara ‘hörselbenen’. Eleverna i 5.4 bearbetar också en faktaorienterad fråga (Vad är 

en kemisk förening?). Samtalet påvisar dock en osäkerhet hos eleverna kring vad en kemisk 

förening är. Detta verkar bidra till att skapa en mer naturlig och meningsfull semantisk våg.  

Enligt Nygård Larsson och Jakobsson (2017:32) tycks samtal där eleverna språkligt rör sig 

mellan vardagliga och vetenskapliga uttryckssätt kunna åstadkomma en utveckling av ett 

ämnesspecifikt språk, något som går att stödja i tidigare forskning av Lemke (1990:173) och 
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Nygård Larsson (2011:309). Om man använder ändamålsenlig språklig rörelse som ett mått på 

ett fruktbart samtal, i språkutvecklande mening, kan dess begränsade närvaro tolkas som att 

samtalen i den här studien får ett lägre språkutvecklande värde. Detta kan framstå som 

problematiskt eftersom ett syfte med undervisningen i NO-ämnena är att utveckla elevernas 

förtrogenhet med det naturvetenskapliga språket och dess begrepp (Skolverket, 2018). Med 

förtroget menas inte att eleverna ska kunna uttrycka sig som en verksam naturvetare, utan det 

naturvetenskapliga språket ska kunna användas som ett redskap för lärande, där ett av målen 

är att kunna delta i samhällets debatter. 

 

I samband med uppdelningen av ett vardagligt och vetenskapligt språk framkommer olika 

förhållningssätt gällande det vardagliga språkets roll för lärandet (Warren, m.fl., 2001:530). 

Det kan både anses vara ett hinder och en resurs (Warren, m.fl., 2001:530; Nygård Larsson, 

2011:309). Eleverna i denna studie använde sig främst av ett vardagsspråk (låg semantisk 

densitet och hög semantisk gravitation) eller ett hybridspråk, med kortvariga besök hos det 

vetenskapliga språket (hög semantisk densitet och låg semantisk gravitation). Ett obalanserat 

användande av språken och rörelsen däremellan kan bero på en rad olika faktorer. För det första 

kan det bero på att elever har en högre förtrogenhet i användandet av vardagsspråket och därför 

väljer att uttrycka sig mer vardagligt (Lemke 1990:172). Detta talar för att det vardagliga 

språket har medfört vissa begränsningar i elevernas språkliga rörelse. För det andra framstår 

utvecklingen av ett vetenskapligt språk sammantaget som en lång och utmanande process 

(Lemke, 1990; Wellington & Osborne, 2001). Utifrån detta, med tanke på att eleverna går i 

femte- och sjätteklass, blir ett rimligt antagande att eleverna fortfarande befinner sig i en 

utvecklingsfas. Ytterligare stöd för detta kommer av elevernas frekventa användande av ett 

hybridspråk, vilket enligt Lemke (1990:173) är vanligt förekommande längst vägen mot ett 

mer renodlat vetenskapligt språk. Kopplas detta till den gradvisa processen av appropriering 

håller eleverna på att vänja sig vid att använda det vetenskapliga och vardagliga språket som 

redskap. Detta gör de tillsammans i en social gemenskap genom att utbyta kunskap och 

erfarenheter (jfr. Säljö, 2015:103). Häri framkommer det att det vardagliga språket, trots sina 

begränsningar, har varit en resurs för eleverna. 

 

Forskning som hittills har använts i diskussionen berör en utveckling av ett vetenskapligt språk 

generellt. Vår studie är däremot nischad och ramas in av en dramabaserad NO-undervisning. 

När femteklassare i Dorion (2011:351) studie framställde drama, där deras kroppar skulle 

simulera partiklar, framkallades inte ett meningsfullt vetenskapligt språk och eleverna 
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engagerade sig inte i ett vetenskapligt språk i någon större utsträckning. En konsekvens av att 

ett vetenskapligt språk inte framkallas blir att den språkliga rörelsen begränsas eller uteblir. I 

denna studie har samma fenomen skett genom att eleverna främst använt sig av ett vardagligt 

språk och ett hybridspråk. Däremot visar resultatet att kroppsspråket möjliggjorde en rörelse 

mot vad vi väljer att kalla ett multimodalt hybridspråk, det vill säga en hybridaktig 

språkanvändning där utbytet mellan det vardagliga och vetenskapliga språket inkluderar mer 

än det rent verbala (se avsnitt 5.5). Även om det vetenskapliga språket verkar begränsas av 

drama, var det fullt möjligt för eleverna att uttrycka sina kunskaper. Verksamma lärare bör inte 

enbart bedöma eleverna på vad de uttrycker med ett vetenskapligt språkbruk, då finns risken 

att elevernas kunskapsnivå felbedöms (Blown & Bryce, 2016). Exempelvis visar eleverna i 

utdrag 5.5 förståelse för de olika aggregationsformerna (fast, flytande och gas) även om de 

uttrycker sig i termer av att personligen anta en viss form och förkroppsligar molekylernas 

rörelser.  

 

En central del i den här studiens problemområde härstammar i argument för språkets avgörande 

roll i elevers naturvetenskapliga lärande (Areskoug m.fl., 2017:246; Lemke, 1990:155; 

Wellington & Osborne, 2001:2) i samband med brister kopplat till låg muntlig aktivitet och 

obalanserad talfördelning mellan lärare och elever i NO-undervisningen (Skolinspektionen, 

2017). Utgångspunkten är att språket bör användas om det ska utvecklas (Gibbons, 2013:77) 

och att användandet kan framkallas med hjälp av dramabaserad undervisning. Stöd för detta 

hämtas i resultatet från tidigare studier som pekar på att drama i NO-undervisningen bidrar 

med en ökad muntlig aktivitet hos eleverna (Arieli, 2007; Dorion, 2009; Hendrix, 2011; 

McGregor, 2012). Som förväntat bidrog dramat till en ökad muntlig aktivitet, däremot går det 

att ifrågasätta kvaliteten i denna. I denna studie är det möjligt att kvaliteten bland annat har 

påverkats av att dramaaktiviteter inte ingår i elevernas ordinarie NO-undervisning. Detta kan 

ha bidragit till dramats starka dragningskraft på elevernas språkbruk, det vill säga eleverna 

yttranden var ofta bundna till dramat. Dessutom, beroende på vilken roll eleverna fick (eller 

antog), ställde det olika krav på deras språkliga förmåga. Exempelvis uppmuntrades och 

förväntades eleven med rollen som allvetare (E3, 5.3) att svara på fler frågor och använda ett 

mer vetenskapligt språkbruk än programledaren (E1, 5.3). Rollsättningen skapar med andra ord 

olika förutsättningar för eleverna, både vad det gäller språklig kvalitet och kvantitet. Utifrån 

tidigare forskning av Dorion (2009:2263) och Varelas m.fl., (2010:308–309) framstår drama 

som en potentiell lösning på problemet gällande det obalanserade talutrymmet, genom att den 
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kan skapa en jämnare talfördelning. Men i den här studien, med avseende på rollernas inverkan 

på talfördelningen, förflyttades problemet från lärare-elever till elev-elev. 

 

6. Konklusion, implikationer och lärdomar 

Studiens sista kapitel kommer inledningsvis binda ihop resultatet och diskussionen till en 

slutsats. Därefter diskuteras studiens implikationer både för skolverksamheten och vidare 

forskning. Avslutningsvis kommer våra egna lärdomar av studien framföras. 

 

6.1 Slutsats 

Resultatet och diskussionen bidrar med en relativt kritisk bild av hur elevers språkliga rörelse 

kan framträda i samband med framställningen av kreativt drama i NO-undervisning. Slutsatsen 

är att språkbruket som föds i samband med framställningen av ett kreativt drama präglas av 

semantiska vågor med kort räckvidd, ofta mellan ett vardagligt språkbruk och ett hybridspråk. 

Även om begreppen gravitation och densitet tillsammans med semantik ska tolkas 

språkvetenskapligt, kan vi inte undvika att göra en liknelse av slutsatsen där begreppen används 

ur ett mer naturvetenskapligt perspektiv: En del elever som fick gynnsamma roller eller frågor, 

använde den starka gravitationen från drama för att slungas, likt en rymdfarkost som accelererar 

med hjälp av gravitationen från en stor himlakropp, på väg mot ett avlägset mål, in i ett 

vetenskapligt språk, medan övriga elever fastnade i dess omloppsbana.  

 

6.2 Implikationer för skolverksamheten 

Hur undervisningen organiseras skapar olika förutsättningar för elevernas lärande. Den 

övergripande bilden av elevernas språkliga rörelser som framträder indikerar att det kreativa 

dramat sätter en tydlig prägel. Den största inverkan på utfallet går att härleda till den kontext 

som skapades och antagandet av olika roller.  

 

Kreativt drama skapar visserligen en kontext för naturvetenskapligt innehåll att bearbetas, 

men har en stark dragningskraft och begränsar räckvidden på de semantiska vågorna. 

Som det framgår i studiens bakgrund har kontexten stor betydelse för vilket språkbruk som 

används (Gibbons, 2013). Drama skapar en fiktiv kontext, där eleverna får möjlighet att 

bearbeta naturvetenskapligt innehåll och använda både det vardagliga och vetenskapliga 

språket, men har sina begränsningar. Som lärare är det därför av vikt att skapa tydliga ramar 

och mål för denna fiktiva kontext. Eleverna behöver förstå vad som förväntas av dem i 
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framställandet. Ska drama användas i ett språkutvecklande syfte är det alltså viktigt att eleverna 

är medvetna om avsikten och förväntningarna. Med tanke på att drama inte ingick i elevernas 

ordinarie undervisning är det troligt att problem relaterat till ovana har förekommit. Förslagsvis 

kan detta lösas genom att våga ge mer tid åt dramabaserad undervisning för att som lärare 

kunna reflektera kring dess utfall och göra lämpliga anpassningar för sin elevgrupp. Dessutom 

bidrar ett ökat användande till att vänja eleverna vid arbetssättet. Det här är egentligen inga 

didaktiska implikationer unika för den här typen av undervisning, men blir extra viktig för att 

motverka dramats starka dragningskraft. 

 

Elevernas rollfördelning i framställning av kreativt drama har en betydande inverkan på 

språkanvändningen och den språkliga rörelsen. 

Tidigare har rollfördelningens inverkan på talutrymmet i klassrummet och inom elevgruppen 

diskuterats. Risken finns att vissa elever inte ges samma möjlighet att språkligt röra sig mot det 

vetenskapliga språket. Det är tydligt att det vetenskapliga språket måste få en naturlig plats i 

NO-undervisningen (Areskoug m.fl., 2017; Wellington & Osborne, 2001; Lemke, 1990). 

Därför blir det viktigt för ansvarig lärare att tillse en gynnsam rollfördelning för alla 

medverkande.  

 

6.3 Implikationer för vidare forskning 

Under studiens gång har det vuxit fram en del frågor som inte kunde besvaras eller som inte 

7har varit önskvärda att svara på utifrån studiens syfte och frågeställning: 

 

Hur stor del av elevernas yttranden i kreativa draman är ett imitativt språkbruk? 

Med imitativt språkbruk menar vi yttranden som kommer av memorerade sekvenser från 

exempelvis läromedel, lärare eller andra elever. I bakgrunden framgår en avsikt att använda 

drama för att skapa en fiktiv kontext där eleverna får möjlighet att imitera det 

naturvetenskapliga språket - inte för att kunna undersöka imitationen utan för att öppna upp för 

en språklig rörelse. Enligt Vygotskij (2001:333) bygger språkinlärning i stor utsträckning på 

imitation. Däremot uppmärksammar han olika typer av imitation: en intellektuell och medveten 

imitation samt en automatisk kopiering. Situationer i den här studien som talar för att ett 

imitativt språkbruk är inblandat visar sig genom att eleverna använder en bok eller ett texthäfte 

(5.1, 5.2), övar med manus (5.3) eller ger varandra förslag på repliker: “Du kan ju säga att [...] 
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(E1, 5.4). Vidare forskning skulle med andra ord kunna undersöka den presenterade frågan 

utifrån medveten imitation kontra automatisk kopiering. 

 

I vilka kontexter, skolämnen alternativt årskurser är analysverktyget av Nygård Larsson och 

Jakobsson (2017) lämpligt att använda? 

I studien har ett analysverktyg använts som är relativt nytt och obeprövat. Detta innebär att det 

finns kunskapsluckor kring verktygets lämplighet och potential i bland annat olika kontexter, 

skolämnen och årskurser. Denna studie har bidragit med forskning som har påbörjat ifyllandet 

av denna lucka, men fler studier är nödvändiga för att skapa en bredare förståelse och 

uppfattning av analysverktyget. Begreppsapparaten i analysverktyget (semantiska vågor, 

semantisk gravitation och semantisk densitet) behöver inte vara bundet till de 

naturvetenskapliga ämnena. Därför hade det varit intressant att testa analysverktyget i andra 

ämnen med ett ämnesspecifikt språkbruk, som exempelvis de samhällsorienterande ämnena 

(geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap). 

 

Vad anser eleverna som mest meningsfullt i framställningen av kreativt drama med 

naturvetenskapligt innehåll? 

Anledningen till varför valet gjordes att analysera den språkliga rörligheten i framställningen 

är för att centrala moment i kreativt drama, enligt Arieli (2007) och Hendrix (2011), ligger i 

processen snarare än slutprodukten. Men, bara för att eleverna informeras om detta, finns inga 

garantier att det anammas. Drama har relativt genomgående problematiserats. Men frågan är: 

ser elever användandet av ett naturvetenskapligt språk eller framställandet av ett för dem bra 

drama, som mest meningsfullt? Frågan synliggör vikten av ett elevperspektiv, i termer av 

mening, för att vidare utreda den starka dragningskraften från kreativt drama. 

 

6.4 Avslutande kommentarer 

Studien kan ses som den sista etappen av den resa som presenterades i bakgrunden, vilket 

innebär att resan nu börjar närma sig sitt slut. I diskussionen och konklusionen lyfts studiens 

mer övergripande lärdomar och bidrag fram. Som avslutning kommer blicken därför vändas 

inåt och några avslutande kommentarer kommer delges för att synliggöra våra egna lärdomar 

av studiens genomförande och resultat.  
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Tidigare forskning om dramabaserad undervisning i NO-ämnena ger uttryck för dramats goda 

potential i ett språkligt sammanhang (Arieli, 2007; Dorion, 2009, 2011; Hendrix, 2011; 

McGregor, 2012; Varelas m.fl., 2010). Risken finns att detta kan ha haft en inverkan på våra 

ställningstaganden samt hur vi värderat och tolkat empirin. Således finns det en risk att drama 

får en förskönad bild. Något som motverkat detta är att vi som forskande lärarstudenter har haft 

olika perspektiv på drama. Den ene var mer kritisk, medan den andre var något mer godtrogen 

till den positiva bilden. Detta skapade förutsättningarna för en balanserad framställning och 

tolkning av empirin. 

 

Studiens nisch har fört med sig en lärdom: det är svårt att bidra med ny kunskap när det inte 

finns mycket äldre kunskap att utgå från. Visserligen har problemet delvis lindrats genom att 

studien utgår från en bredare forskning än vad som avsågs att undersökas. Faktum kvarstår 

dock att existensen av mer närliggande studier hade bidragit med mer stöd i tolkning och 

tänkande.  

 

Den undervisning som låg till grund för empirin lämnade utrymme för språklig rörlighet men 

efterfrågade det inte aktivt. Därav har tankar väckts om en medveten språklig rörlighet i 

klassrummet. Eftersom eleverna i studien använde sig mycket av ett vardagsspråk och ett 

hybridsspråk blir det alltså av vikt för oss som lärare att packa upp kondenserat, 

naturvetenskapligt innehåll för att göra det tillgängligt. Men för att utmana dem vidare i deras 

lärande är det även viktigt att innehållet sedan packas ner igen. 
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common core and next generation 

science standards 
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Thomas 
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Student Perceptions of Using Games to 
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literacy instruction. 
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Describing students' talk about physical 
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Rural Primary School Students’ 

Experiences of a University Science 
Outreach Programme: Explorations of a 
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and the Chemistry Outreach Programme 

Gloria Penrice   x Elevernas erfarenheter. 

Everyday science & science every day: 

Science-related talk & activities across 

settings 

Heather Zimmerman   x Hur elevers erfarenheter påverkade elevers deltagande i 
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Primary Science for Trainee Teachers 

Judith Roden, James 
Archer 

    Mer allmänt om naturvetenskap 

The Effects Of The Vocabulary Think 
Chart Strategy On Seventh-grade 

Students' Scientific Vocabulary 

Paloma Ferreira   x Undersöker effekterna av att använda en särskild typ av tankekarta. 
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Knowledge: A Mixed-method Study. 

Difficulties encountered by the grade 

ten township learners with respect to the 

concept of electricity 

Gilbert Dolo     Svårigheter i inlärning 

Student discourse in a natural science 
classroom : a case study of high school 

teaching in Swaziland 

Vusi Friday Sitsebe     Diskurs i ett naturvetenskapligt klassrum. 

Elementary Teachers' Perspectives on 

Teaching Science to Socio-culturally 
Diverse Students 

Janice Gayle     Lärares perspektiv på undervisning i naturvetenskap. 

Exploring the effect of a Dialogical 

Argumentation Instructional Model in 

enhancing grade two learners' 
understanding of the day and night cycle 

Florence February   x Varken drama eller språklig växling. 

The Politics of Metaphor: 

Biotechnology and Biodiversity in the 

Media 

Iina Hellsten     Berör inte undervisning. 

Effect of Vee-diagramming on grade 10 
township learners understanding of 

some electrical concepts 

Khalipha Ramahlape     Nämner en studie av Braund, i övrigt inget om drama 

Verbal and social interaction patterns 

among elementary students during self-
guided “I wonder projects” 

Tracy Lynn Hyziak     Uppmuntrar elevers naturvetenskapliga kommunikation. 

Full issue EJPAE 02 2017 vol 2 

Lee Beavington Magne 

Espeland Kari Holdhus 
Sven Bjerstedt 

    Tre artiklar, varav ingen berör drama eller vardagligt språk (således 

ingen växling) 

JOURNAL OF PHYSICS TEACHER 

EDUCATION ONLINE 

Carl J. Wenning     Flera artiklar, ingen berör drama eller språklig växling. 

Different images of science - a study of 
how science is constituted in exhibitions 

Eva Davidsson     Varken drama eller språklig växling 

Can we teach children to be good? Basic 

issues in moral. Personal and social 

education 

Roger Straughan     Bok, mer moraliskt inriktad 
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Undersökande arbetssätt i NO-

undervisningen i grundskolans tidigare 

årskurser 

Annie-Maj Johansson   x Undersökande arbetssätt I NO-undervisningen. (Hänvisar till 

Odegaard) 

Drama i kemisalen: En designbaserad 
studie av hur kreativt drama kan stödja 

gymnasieelevers lärande av kemisk 

bindning 

Kerstin Danckwardt-
Lillieström 

X   Hur drama kan stödja lärande av kemiska bindningar. Nämner 

språklig växling hastigt i studiens bakgrund. 

The influence of the mass media on 
Australian primary students' 

understandings of genes and DNA 

Jennifer Donovan     Varken drama eller språklig växling. 

When Does Literacy Professional 

Development Work? Understanding 
How Instructors Learn to Teach Writing 

in their Disciplinary Classrooms. 

Danielle M. Lillge x x Det är inte drama som orsakar den språkliga växlingen, utan en skriv-

för-att-lära uppgift. 

Lärandet i den verksamhetsförlagda 

delen av lärarutbildningen: 
Yrkeslärande, lärlingsprocesser och 

handledarskap 

Glenn Hultman, Jan 

Schoultz, Ann-Sofi 
Wedin, Per Lindqvist, 

Ulla-Karin Nordänger, 

Henrik Hegender, 

  x Nämner en relation mellan det vardagliga och vetenskapliga, men 

inget drama. 

PORTADAHSCI2009 V2.cdr 
  x   Konferensbidrag 
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