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Introduktion

Klyftan mellan vardagsspråk och språkbruket i en naturvetenskaplig disciplin, som t.ex. fysik, kan upplevas som problematisk av den som inte har tillägnat sig 

det aktuella vetenskapliga språket. Detta blir extra tydligt om betydelsen av ordet ’språk’ även innefattar andra ’semiotiska resurser’ (se t.ex. Lemke, 1993) än 

talad och skriven text: t.ex figurer, grafer, ekvationer och andra ’artefakter’ (Säljö, 2000) såsom laboratorieutrustning. (Se äv. Airey och Linders (2009) definition 

av ”disciplinary discourse”.) Insikt i de roller olika ‘semiotiska resurser’ spelar i en vetenskaplig disciplin, som t.ex. fysik, är därför viktig ur ett pedagogiskt

perspektiv. Målet att undersöka dessa roller är här exemplifierat med en fysikdiskussion mellan grundutbildningsstudenter, och vi tolkar resultatet genom att
använda ett ‘social-semiotic’ (Kress, 2010; (Kress, Jewitt, Ogborn, & Tsatsarelis, 2001) perspektiv. 

Metod
Vi vill undersöka en fysikdiskussion, där tre studenter förklarar fenomenet refraktion, med avseende på de semiotiska resurser studenterna producerar och
använder. Men semiotiska resurser förekommer sällan eller aldrig ensamma, utan snarare i ”kluster” (se äv. Baldry & Thibault, 2005). För att analysera 

studenternas användande av semiotiska resurser har vi videofilmat och transkriberat diskussionen, och sedan använt, och utökat, Lemkes (1993) analytiska 

verktyg ”thematic pattern”, (detta verktyg bygger i sin tur på Hallidays (se t.ex. Halliday & Matthiessen, 2004) lingvistiska analys.), för att visa annat än talad text. 

Från andra liknande gruppdiskussioner finns data i form av papper, där deltagarna fått anteckna sina resultat, samt ljudupptagningar och fältanteckningar.

Refraktion (se fig. 1) är ett fysikaliskt fenomen som innebär att exempelvis ljus ändrar riktning, bryts, när det går från ett medium till ett annat, i vilka 

ljushastigheterna är olika. Denna riktningsändring ger upphov till att en rak pinne som är delvis i luften och delvis nedsänkt i vatten, ser ut att böjas vid 

vattenytan. Detta fenomen kan beskrivas av en rad olika semiotiska resurser, som olika typer av diagram och ekvationer. 
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Resultat
Där den presenterade analysen börjar har studenterna just ritat ett diagram med en ljusstråle som bryts vid vattenytan (Se fig. 3) 

på svarta tavlan. Därefter ägde den diskussion rum som refereras till I figurerna 4 och 5.
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Figur 1. Refraktion.
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Figur 2. Vågfrontsdiagram. Figur 3. Bruten ljusstråle.

Figur 4. Utökat ’thematic pattern’.

Figur 5. Kronologisk utveckling av diskussionen. A, B och C i ’Tal’-
kolumnen avser de tre studenterna. Punkterna A-F i ’Bild’-kolumnen 
avser A-F i Figur 3.

Diskussion
Resultatet visar hur intrikat sammanflätade de olika semiotiska resurserna är. Vilken semiotisk resurs som gör vilket meningsskapande arbete kan variera från
en diskussion till en annan. Det är därför viktigt i undervisningssammanhang att den meningsskapande och –förhandlande processen övas, med tillgång till 
olika semiotiska resurser. Fortsatt analys av det vetenskapliga språket kan visa möjliga fallgropar som undervisande lärare kan fokusera extra på. Ett exempel
kan vara att inte ta för givet om en ljusstråle bryts åt det ena eller andra hållet när den byter medium. Vågfrontsdiagrammet (se fig. 2) t.ex. ger en tydlig
fingervisning, även om det inte behövs för att beräkna de olika vinklarnas storlekar.


