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Abstract: 
Studiens syfte är att undersöka vilka strategier lärare i årskurs 1-3 använder för att stötta 
andraspråkselevers lärande och begreppsförståelse i de naturvetenskapliga ämnena. Studiens 
frågeställningar avser att ta reda på de metoder och hjälpmedel lärare använder för att  stötta 
andraspråkselever vid undervisandet av naturvetenskapliga begrepp och vilka 
kommunikationsmöjligheter dessa elever ges i NO-undervisningen. Åtta verksamma lärare som 
alla undervisar i de naturorienterande ämnena intervjuades. Materialet analyserades liknande 
innehållsanalys och fem strategier utmärkte sig i undersökningens resultat; vikten av 
språkinriktad undervisning, stöttning genom visuellt stöd och genom praktiskt arbete, värdet av 
kommunikation och förberedelse inför nya områden.  
 
Den här studien visar att det största hinder andraspråkselever möter i 
naturvetenskapsundervisningen är deras begreppsuppfattning. Därtill är förståelsen för begrepp 
och kommunikation ledande i läroplanens syfte för de naturvetenskapliga ämnena. Kravet på 
landets andraspråkselever kan därmed ses som mycket högt, då de ska nå upp till samma 
kunskapskrav som elever med svenska som förstaspråk. De intervjuade lärarna poängterar 
därför vikten av att andraspråkselever ges möjligheter att samtala, både på sitt modersmål och 
på svenska i naturvetenskapsundervisningen. Genom att stötta andaspråkselever med hjälp av 
olika strategier och göra dessa till en naturlig del av naturvetenskapsundervisningen, skapas 
förutsättningar för eleverna att ta till sig lärandet och utveckla begreppsuppfattningen.  
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:   
Andraspråkselever, Begreppsförståelse, Begreppsuppfattning, Kommunikation, 
Naturvetenskap, Stöttning i No-undervisningen. 
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Inledning 
”The mastery of science is mainly a matter of learning how to talk science” 
     Jay L. Lemke, (1990:153). 
 
Naturvetenskap handlar om att få veta mer om sig själv och världen vi lever i, hur allt fungerar 
och varför saker är som de är. Naturvetenskapen startar i barnens nyfikenhet, förmågan att ställa 
frågor och kommunicera (Skolverket, 2017a:158-189). Under min VFU och mitt arbete i skolan 
har andraspråkselevers svårigheter i undervisningen av de naturorienterande ämnena 
uppmärksammats. Problematiken elever med svenska som andraspråk möter berör främst 
begreppsförståelsen, samt att nå kunskap och ta lärdom av de experiment eller de teman 
eleverna arbetar med. Utan kunskap om ämnets språk begränsas eleverna i samtal och 
diskussioner, därmed blir undervisningen inte tillgänglig för alla elever. Det bekräftas av Ünsal 
(2017:54) där resultatet i hennes doktorsavhandling visar att nyinflyttade elever, med ett annat 
modersmål än svenska samt ett begränsat språkregister, hämmas i många 
klassrumsdiskussioner. 
 
I 3 kap. 3 § av Skollagen (SFS, 2010:800) anges att ”alla barn och elever ska ges den ledning 
och stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål […]”. 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) skriver att skolan 
ska arbeta för en ”likvärdig utbildning”, en skola där ”undervisningen ska anpassas till varje 
elevs förutsättning och behov” (Skolverket, 2017a:8). Förmågan att kommunicera och 
begreppsförståelse är ledande i syftet för de naturvetenskapliga ämnena. Dessutom berör 
samtliga förmågor i de naturvetenskapliga läroplanerna kommunikation (Skolverket, 
2017a:159, 169, 180). Förståelse av naturvetenskapliga begrepp innebär att eleven ges 
möjlighet att delta i klassrumsdialoger, vilket i sin tur fördjupar lärandet (Svanelid, 2014:25). 
Därför avser den aktuella studien att undersöka hur lärare uppfattar och beskriver att NO-
undervisningen kan bedrivas för att i största möjliga mån stödja andraspråkselevers 
begreppsförståelse.  
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Bakgrund 
Följande avsnitt inleds med att presentera delar ur styrdokument, bland annat läroplanen (lgr11) 
och Skollagen (SFS 2010:800), vilka kopplas till de naturorienterande ämnena och belyser 
andraspråkselevers lärande och begreppsuppfattning.  Därefter kommer en beskrivning och 
specificering av betydande begrepp: andraspråkselever, begreppsuppfattning, språkinriktad 
undervisning, vardagsspråk och skolspråk, samt dialog i klassrummet. Slutligen sammanfattas 
tidigare forskning gällande andraspråkselevers lärande, begreppsuppfattning och förståelse i 
NO-undervisningen. 

Styrdokument 
I 3 kap. 5 § av Skollagen (SFS 2010:800) anges att, om det misstänks att en elev inte själv har 
möjlighet att ”nå de kunskapskrav som minst ska uppnås”, ska eleven direkt ”ges stöd i form 
av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen”. Likaledes föreskrivs att 
nyanlända elever som tagits emot ska få studiehandledning på modersmålet för att ges en chans 
att ”nå de kunskapskrav som minst ska uppnås” (SFS 2010:800, 3 kap. 12 i §). 
Studiehandledaren är betydande för lärandet genom att hen förtydligar undervisningen. Enligt 
Skollagen, 3 kap. 5 §, ska extra anpassning sättas in till samtliga elever som riskerar att inte 
uppnå de uppsatta målen. Oavsett om studiehandledare ses som extra anpassning eller inte, ska 
en sådan resurs enligt Skollagen finnas tillgängligt (SFS 2010:800).  
I Språklagen (SFS 2009:600) nämns i 5 § att svenska är Sveriges huvudspråk, vilket alla ska 
kunna nyttja och ha tillgång till. 6 § beskriver att det är det ”allmänna som ansvarar för att 
svenskan ska användas och utvecklas”. Skolan bär en stor del av det ansvaret. Vikten av 
studiehandledare för att göra undervisningen tillgänglig för andraspråkselever belyses i 
Språklagen 14 §. Där står det att den elev som har ett annat modersmål än svenska ska ges 
möjlighet att använda sitt eget hemspråk. Fast (2013:26) menar att samtal på modersmålet ökar 
förståelsen för innehållet i undervisningen. Det är betydelsefullt att eleverna får diskutera på ett 
språk de bemästrar istället för att hämmas i lärandet (ibid). I NO-undervisningen med alla 
begrepp och experiment är det därför extra viktigt att andraspråkseleverna får möjlighet att 
samtala på sitt förstaspråk. Genom diskussioner på modersmålet tillsammans med 
klasskamrater och studiehandledare förtydligas undervisningen samt underlättar 
begreppsförståelsen ytterligare (Esquierdo & Almaguer 2012:46). 
 
I kommentarmaterial till kursplanen för de skilda ämnena i naturvetenskap (Skolverket, 2017b, 
2017c, 2017d) belyser syftet för samtliga områden (biologi, fysik, kemi) vikten av att ”använda 
begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara […] samband […]”. För att kunna 
beskriva och förklara samband behöver eleverna, via en tillgänglig och produktiv verksamhet, 
bli bekanta med definitioner och modeller. Genom att resonera om och tolka resultat i 
undersökningar ökar likaså begreppsuppfattningen. De olika kursplanerna beskriver även 
vikten av att eleverna får ”samtala om, tolka och framställa texter[…]”. Genom att samtala om 
det man läser ökar förståelsen för ämnesinnehållet (Skolverket, 2017b:8-9, 2017c:8-9, 2017d:8-
9). Syftet redogör även för ”nyfikenhet, intresse och att ställa frågor” och poängterar värdet av 
att eleven ska kunna ”formulera egna och granska andras argument” (Skolverket, 2017b:5-7, 
2017c:5-7, 2017d:5-7).  
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Skolverket (2017a) nämner tre förmågor som undervisningen av de naturorienterande ämnena 
ska utveckla: 

• använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor 
• genomföra systematiska undersökningar  
• använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband (Skolverket, 

2017a:159, 169, 180). 
 
Samtliga förmågor berör kommunikation och begreppsförståelse, vilket innebär att 
begreppsförmågan är ledande i syftet för de naturorienterande ämnena (Skolverket, 2017a:159, 
169, 180). Dessutom fokuserar kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3, 
i samtliga naturvetenskapliga ämnen, på att samtala, berätta och beskriva (Skolverket, 
2017a:173, 184, 194).  

Centrala begrepp 

Andraspråkselever 
Elever som läser svenska som andraspråk benämns andraspråkselever, vilket innebär att 
modersmålet utgör deras förstaspråk och svenskan andraspråket. Elever som talar mer än ett 
språk betecknas flerspråkiga elever (Gibbons, 2010:33, Löthagen, Lundenmark & Modigh, 
2008:10). Flerspråkiga elever är inte någon homogen grupp, menar både Gibbons (2010:33) 
och Skolverket (2012:9). Elevernas kunskaper och förutsättningar till lärande i det svenska 
språket varierar. Dock har de något gemensamt; kravet att lära sig ett ämnesinnehåll på ett språk 
de ännu inte behärskar (ibid). 
 
I studien används begreppen andraspråkselever, flerspråkiga elever och elever med svenska 
som andraspråk synonymt. 

Vardagsspråk och skolspråk 
Jim Cummins (2017:47, 48), en framstående forskare inom flerspråkighet, menar att det finns 
en skillnad mellan vardagsspråk och skolspråk. Det ena, BICS (Basic Interpersonal 
Communicative Skills) mognar genom vardaglig kommunikation, och avser förmågan att 
kommunicera inom vardagliga situationer. Kaya (2016:35) och Löthagen m.fl. (2008:12) 
utvecklar begreppet vardagsspråk (BICS) ytterligare; för andraspråkselever kan det handla om 
ett enkelt samspel, till exempel att umgås med kompisar och göra sig förstådd i matbutiken. 
Kroppsspråket kan även nyttjas för att öka förståelsen i interaktionen (Ibid). CALP (Cognitive 
Academic Language Proficiency) menar Cummins (2017:52) är en färdighet elever bör 
utveckla för att förstå och ta till sig akademiska kunskaper. CALP, kopplas ihop med 
skolsammanhang och omfattar det språk elever bör behärska för att klara av varje årskurs (ibid). 
Skolspråket är mer abstrakt och kräver dessutom kommunikation genom både tal och skrift 
(Kaya, 2016:35, Löthagen m.fl. 2008:12). För en elev som under skolåldern flyttat till Sverige 
kan det ta ungefär två år att lära sig den kommunikativa språkförmågan, medan den kognitiva 
språkförmågan tar mellan två till åtta åt att bemästra (Löthagen m.fl., 2008:12, 13). Enligt 
Aukerman (2007:626) hävdar Cummins dessutom att andraspråkselever som inte, varken på 
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sitt modersmål eller som i det här fallet på svenska, besitter den kognitiva språkfärdigheten 
(CALP) kan få det extra svårt med inlärning av ett ämnesbaserat språk.  
 
I studien används begreppen skolspråk och vardagsspråk enligt förklaringen ovan. 

Begreppsförståelse 
Svanelid (2014:23) beskriver att en av de mest förekommande förmågorna i Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) är begreppsförmågan. 
Författaren (2014:25) menar att utan begreppsförståelse är det svårt att delta i ett samtal kopplat 
till ett specifikt ämne, i det här fallet naturvetenskap. Förstår eleven inte begreppet korrekt kan 
det uppstå missförstånd, vilket i sin tur hindrar kommunikationen och lärandet (ibid). Forskning 
har visat att det största hindret med att lära sig naturvetenskap är det svåra ämnesbaserade 
språket. Undervisning som fokuserar på ämnets specifika språkbruk ökar kvaliteten på 
skolornas naturvetenskapsundervisning (Wellington & Osborne, 2001:1).  
 
Ordet begrepp beskrivs av Nationalencyklopedin (2018) som ett ”abstrakt innehåll hos en 
språklig term”. Att det inte endast gäller det nämnda ordet utan även de konkreta och abstrakta 
ting som begreppet innebär eller tillämpar. Förmågan att förstå beskrivs som att kunna ta till 
sig innehållet i exempelvis det som sägs (Nationalencyklopedin, 2018). Begreppsförståelse kan 
därigenom tolkas som något eleven har uppnått när hen kan förstå ett begrepps hela innebörd, 
tillika bekräfta det genom att sätta ordet i olika sammanhang.  
 
Naturvetenskapens begrepp kan jämföras vid ett speciellt språk, det menar både Svanelid 
(2014:54) och Wellington och Osborne (2001:5). Utan ämnets säregna termer är det svårt att 
samtala om läroämnet och dess innehåll. Detta ökar vikten av att elever får möta 
naturvetenskapens begrepp tidigt. Språkbruket kan liknas vid verktyg som används för att förstå 
och ta till sig kunskap (Svanelid, 2014:54). Förståelsen för ämnets karakteristiska språk ökar i 
samband med att eleverna får möta begreppen på skilda vis. Dessutom tar eleverna till sig 
kunskapen bäst om orden sätts in i meningsfulla kontexter. En undervisning om skog, träd och 
blad gör sig bäst ute i naturen (Svanelid, 2014:57).  Författaren (Svanelid, 2014:54) förklarar 
att det kan vara stor skillnad på begrepp. De som är mest användbara är de mest abstrakta 
begreppen, vilka även är de svåraste att lära sig (ibid). Sjøberg (2010:80) i likhet med Svanelid 
(2014), framhåller att vardagligt språk är mer naturligt att lära sig. Fenomenet gäller likaledes 
individer med svenska som andraspråk (Enström, 2004:186). Enström (2004) menar att 
konkreta ord lättare översätts mellan språken, de går att illustrera och beskriva på enklare vis 
och har oftast en mer exakt betydelse. Wellington och Osborne (2001:5) påpekar ännu ett stort 
problem; många av de abstrakta vetenskapliga orden betyder en sak inom NO-undervisningen, 
medan de i vardagen kan betyda en helt annan sak. Därför anser Enström (2004:187) att 
undervisningen bör fokusera mest på de abstrakta begreppen. De konkreta talas ofta i andra 
sammanhang (ibid). Som lärare är det viktigt att inte överösa eleverna med nya begrepp, utan 
att i början hålla nere antalet, vilket underlättar lärandet (Svanelid, 2014:58). Något som dock 
kan skapa gynnsammare förutsättningar för andraspråkselevers begreppsförståelse är om det i 
undervisningen även ges tillfällen att samtala på modersmålet (Hajer & Meestringa, 2014:16). 
Likväl kan kodväxling nyttjas som en resurs för att öka förståelsen för det naturvetenskapliga 
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språket och deras begrepp. Kodväxling innebär att elever använder både sitt första och andra 
språk för att integrera vardags- och skolspråk i naturvetenskapsundervisningen (Karlsson, 
Nygård Larsson & Jakobsson, 2016:1).  
 
I den här rapporten används begreppen begreppsförståelse och begreppsuppfattning som 
synonymer. 

Språkinriktad undervisning 
Språkinriktad undervisning främjar användandet av det språk som karaktäriserar ett specifikt 
ämne. Lärarens kunskaper att planera undervisningen har stor betydelse vid språkinriktad 
undervisning eftersom elever med svenska som andraspråk ofta behöver kämpa för att förstå 
lektionens innehåll. Undervisning i bland annat kemi kan vara väldigt abstrakt och därför kan 
det vara svårt att tillgodogöra sig språkbruket som tillhör just det ämnet (Hajer & Meestringa, 
2014:13). Ett språkutvecklande arbetssätt, menar Hajer och Meestringa (2014:37) tillika 
Schoultz  (2017:1), kännetecknas av en stor mängd ”språkligt inflöde”. Eleverna får möta det 
naturvetenskapliga språket genom varierande former, bland annat via film, föreläsning, lärobok 
och lärarledd undervisning (ibid). Dessutom menar författarna (Hajer och Meestringa, 2014:37,  
Schoultz , 2017:1) att språkinriktad undervisning karaktäriseras av ”aktiv språkanvändning” i 
tal men till lika hög grad även i skrift där eleverna skapar egna texter. Gibbons (2014:74) 
värdesätter språkliga aktiviteter där kommunikationen sker automatisk. Andraspråkselever 
uppmuntras därmed att samtala, och aktiviteten skapar på så vis möjlighet till interaktion (ibid). 
Lärarens stöd i form av feedback är även den central i den språkinriktade undervisningen (Hajer 
och Meestringa, 2014:37,  Schoultz , 2017:1). 
 
Hindret för elever att komma in i naturvetenskapliga samtal medför att det behövs undervisning 
som startar vid elevernas vardagsspråk och som sker utifrån elevernas egna erfarenheter. Hajer 
och Meestringa (2014:16) belyser därför vikten av språkinriktad undervisning och menar att 
det sammanlänkar avståndet mellan skolspråk och vardagsspråk. Att integrera undervisningens 
innehåll och språkbruk poängterar Hajer och Meestringa (2014:16), likaså Axelsson 
(2016:176), som betydelsefullt. Schoultz (2017:1) instämmer när det gäller vikten av 
språkinriktad undervisning och understryker att de termer elever nyttjar i vardagen kan 
användas som en bro mellan vardagsspråk och skolspråk.  
 
I studien används begreppen språkutvecklande arbetssätt och språkinriktad undervisning som 
liktydiga ord. 

Dialog i klassrummet 
Begreppet dialog, menar Dysthe (1996:62), innebär vid användning av vardagsspråk ”ett 
muntligt samtal ansikte mot ansikte mellan två människor”. Dysthe (1996:63) förklarar den 
sovjetiske språkfilosofen Mikhail Bakhtins utvidgade dialogbegrepp, där ”jaget” existerar 
genom samspel med andra människor. Kunskap nås genom kommunikation, att vara i dialog 
med någon annan (ibid). Dysthe (1996:63) menar att Bakhtin även belyser vikten av ”den 
andre”, den individen samspelar med. Det är i interaktion insikt om oss själva skapas (ibid). 
Dysthe förklarar Bakhtins synsätt om hur kunskap skapas i klassrummet, att det inte är 
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individen själv som skapar mening, utan ”vi” tillsammans. Förståelse uppstår i gensvaret från 
mottagaren (Dysthe 1996:65). Den muntliga klassrumsinteraktionen är därför en gedigen 
förutsättning för andraspråkselevers kunskap och språkutveckling. Genom rika 
interaktionsmöjligheter, parallellt på modersmålet och på svenska, ökas lärandet och 
begreppsförståelsen i NO-undervisningen  (Esquierdo & Almaguer 2012:46, Gibbons, 2016:41, 
42). 
 
Lemke (1990:12) använder begreppet kommunikation när han förklarar produktionen av 
kunskap i det naturvetenskapliga klassrummet. Författaren förklarar det som en social process 
där svårigheter uppstår i och med att lärare och elever befinner sig på olika nivåer inom det 
ämnesbaserade språket. För att underlätta lärandet bör kommunikationen utgå från elevers 
intressen och vart de befinner sig kunskapsmässigt (Lemke, 1990:154). 
 
Orden interaktion, kommunikation och socialt samspel, används synonymt till begreppet dialog, 
för att beskriva det verbala samspelet och interaktionen i klassrummet, både elever emellan och 
mellan elever och lärare. 

Tidigare forskning gällande andraspråkselevers lärande, begreppsuppfattning 
och förståelse i NO-undervisningen  
I den här delen av studien presenteras tidigare forskning i anknytning till andraspråkselever och 
naturvetenskapsundervisning. Fokus ligger främst på det sociala samspelet i undervisningen.  

Introduktion av ett nytt område och rekontextualisering i NO-undervisningen 
Carrejo och Reinhartz (2012:35) visar i sin studie, i vilken lärandet av naturvetenskap i 
kombination med språkutveckling har utforskats, att rätt introduktion av ett fenomen skapar 
bäst förutsättningar för flerspråkiga elever. Resultatet stödjs av Esquierdo och Almaguer 
(2012:46, 47) där deras artikel, Developing Science Literacy for Bilingual Learners, även 
belyser vikten av att lärare planerar sin NO-undervisning efter andraspråkselevers lingvistiska 
och kunskapsmässiga nivå. Genom att utgå ifrån dessa knyter eleverna lättare an till 
undervisningen och tar till sig det ämnesbaserade språket enklare (Esquierdo & Almaguer, 
2012:49). 
 
Den bästa metoden för att vidga andraspråkselevers lärande är att sätta den språkliga kunskapen 
eleven bemästrat i ett nytt sammanhang, så kallad rekontextualisering (Aukerman, 2007:626, 
627). Även Nygård Larsson (2011:308) uppmärksammar vikten att förändra kontexten av 
elevens lingvistiska kunskaper i undervisningen. I sin doktorsavhandling, där författaren 
(Nygård Larsson, 2011) bland annat analyserat språkbruket i ett biologiklassrum, förekom 
rekontextualisering dels i samband med att läraren omvandlade ett innehåll från läroboken till 
tal och egengjord representation. I det här fallet en bild av ”livets riken”, en översikt och 
indelning av olika organismer. Genom att läraren skapade nya kontexter av bokens innehåll 
förtydligades meningen av det som skulle läras (Nygård Larsson 2011:166, 172-175). Carrejo 
och Reinhartz (2012:35) menar att introduktionen av ett ämne bör engagera elevernas intresse, 
likaså ska kunskaper som eleverna vunnit genom tidigare lektioner kopplas samman med det 



 7 

nya innehållet. På så vis skapar läraren ett sammanhang och kunskaperna fördjupas inom 
området (ibid).  

Kommunikation i det naturvetenskapliga klassrummet 
Ordförrådet är en betydande byggsten för att skapa förståelse hos samtliga elever i NO-
undervisningen (Hainsworth, 2012:11). Samtal i par, grupp eller med läraren ger 
andraspråkselever möjligheter att observera hur det ämnesbaserade språket används, vilket ger 
dem en chans att ta till sig lärandet på flera sätt (Esquierdo & Almaguer, 2012:47, Hainsworth, 
2012:12). Påståendet stöds av Löfgren, Schultz, Johnsson och Domino Østergaard (2014:143) 
som undersökt interaktion i NO-undervisningen. Resultatet visar att resonemang och socialt 
samspel med lärare och kamrater är av stor vikt för befästandet av kunskap inom de 
naturorienterande ämnena. Arreguin-Anderson och Esquierdo (2011:68) föreslår i sin artikel 
par-aktiviteter där elever får diskutera olika områden med varandra. Artikeln ger ett exempel 
där läraren presenterar delar av växter och visar eleverna olika varianter av blad. Därefter 
ombeds eleverna att samtala med varandra, två och två, vad de vet om blad, eller vilken typ av 
blad de sett hemma. I ett multikulturellt klassrum kan den här typen av diskussioner generera 
kunskaper över gränserna. Exempelvis kan örter användas både som läkemedel och i 
matlagning (ibid). Löfgren m.fl. (2014:143) anser att klassrumsdiskussioner fogas samman till 
helheter vilka ökar förståelsen av ämnet. Arreguin-Anderson och Esquierdo (2011:69) påpekar 
en annan fördel med samtal i par eller grupp. De menar att diskussioner skapar mer delaktighet. 
Lärarledda monologer kan istället leda till att andraspråkselever blir tankspridda och tappar 
fokus (ibid). Ünsal (2017:55) styrker betydandet av interaktion i klassrummet. Under en NO-
lektion där elever undersökte elektriska kretsars funktion, skapades en diskussion i och med att 
eleverna fått skilda resultat på övningen. Diskussionen mynnade ut i olika resonemang och 
förklaringar som förtydligade experimentet och dess syfte. Löfgren m.fl. (2014:143) menar 
även att inledande och avslutande samtal i undervisningen ”socialiserar eleverna in i den 
naturvetenskapliga diskussionen”, dessutom får läraren en bild över vad eleverna kan och 
vilken kunskap de har tagit till sig.   
 
Att låta andraspråkselever arbeta tillsammans och samtala på sitt modersmål ger eleverna 
ytterligare möjligheter att ta sig an naturvetenskapen (Esquierdo & Almaguer, 2012:46, Ryoo, 
2014:40,  Ünsal, 2017:65). Under arbetet med doktorsavhandlingen där Ünsal (2017) studerat 
naturvetenskapsundervisning i en flerspråkig klass, fick författaren genom intervjuer veta att 
den här typen av kommunikation hjälpte eleverna att förstå innehållet av undervisningen. Barn 
med samma modersmål kommenterade och förklarade för varandra, både i helklassdiskussioner 
och i grupparbeten, begrepp och ord som var svåra att förstå (Ünsal, 2017:65). Dock tillägger 
Ünsal (2017:66) att tolkningar andraspråkselever emellan kan bli fel. Det beror främst på att 
många ord inom naturvetenskapen betyder en sak, medan de har en helt annan betydelse i 
vardagen. Läraren behöver därför vara noga med att förklara viktiga begrepp inom 
undervisningen (ibid).  

Vardagsspråkets betydelse i NO-undervisningen 
Vardagsspråket är en fin resurs att använda i det naturvetenskapliga klassrummet (Nygård 
Larsson, 2011:309, Ryoo, 2014:40). Det kan ses som en sammanbindande länk mellan det 
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ämnesbaserade språket och innehållet i naturvetenskapsundervisningen, menar Ryoo 
(2014:40). Dock poängterar Nygård Larsson (2011:309) att användning av vardagsspråket bör 
integreras med skolspråket. Att växla mellan vardagsspråket och naturvetenskapliga termer, 
och konkretisera med hjälp av skilda modaliteter, ökar begreppsförståelsen för 
andraspråkselever (ibid). Dessutom menar författaren (2011) att det är värdefullt för 
andraspråkselever att lärare formulerar om deras svar, vilket leder eleverna närmare det 
ämnesrelaterade språket (Nygård Larsson, 2011:308). När elever diskuterar naturvetenskapliga 
fenomen använder de vardagsspråket för att exemplifiera och förtydliga sina tankar. Det visar 
en studie av Nilsson (2005:62, 67) där 11-åringars experiment, kopplade till de 
naturvetenskapliga begreppen; graviditet, densitet och luftmotstånd, observerades. Elevernas 
resonemang och ”kognitiva strategier” analyserades. Undersökningen visar att elevers 
vardagserfarenheter är en tillgång i den naturvetenskapliga diskursen. Genom att integrera 
vardagsspråket med skolspråket kunde eleverna enklare förklara och utveckla sina tankar 
tillsammans med kamraterna (Nilsson, 2005:67). 
 
Löfgren m.fl. (2014:136, 137) genomförde en fallstudie där klassrumsinteraktion i NO-
undervisningen studerades. Huvudtemat fett introducerades med en fråga, ”vad är fett”. 
Samtalet mynnade ut i diskussioner där eleverna kunde knyta an till sina vardagserfarenheter 
genom att berätta om sina nuvarande kunskaper kring ämnet. Bland annat diskuterades vilka 
matvaror som innehåller fett, och hur en undersökning skulle kunna gå tillväga för att se om det 
finns fett i livsmedel. Matvaror som nämndes var standardmjölk, smör och McDonalds. I 
diskussionen, hur det går att se om det är fett i något ätbart, kopplades samtalet till ”fläckar på 
läxan”. Det framkom att elever reagerat på vad som kan ske med till exempel ett läxpapper när 
uppgiften görs i samband med måltid (Löfgren m.fl., 2014:139). Resultatet av studien visar att 
lärarnas förmåga att koppla undervisningen till elevernas vardag skapar förutsättningar för 
elever att delta i det inledande samtalet, samt underlättar elevernas möjligheter att ta till sig den 
naturvetenskapliga undervisningen (Löfgren m.fl., 2014:142). Emellertid påtalar Ünsal 
(2017:64) att lärare måste ha i åtanke att även vardagsnära kontexter kan begränsa 
andraspråkselevers förståelse och deltagande i undervisningen. Bristande kunskaper i 
majoritetsspråket kan hindra elevers möjligheter att förstå innehållet. Ordlistor, bilder eller 
andra hjälpmedel kan vara nödvändiga som stöd (Ünsal, 2017:57). 
 
Att använda vardagligt språkbruk genom att koppla samman tidigare erfarenheter med det 
ämnesbaserade innehållet i undervisningen, fungerar som ett hjälpmedel för att konkretisera 
ämnesinnehållet. Samtidig växelvis användning av modersmålet och svenska, skapar 
gynnsammare förutsättningar för elever med annat modersmål än svenska. Det påvisar en 
forskningsstudie där Karlsson, Nygård Larsson och Jakobsson (2016:9-13) studerat en 
introduktion av arbetsområdet ”fotosyntes, förbränning och ekologiska samband” i en 
mellanstadieklass. Syftet med undersökningen var att se om och på vilket sätt kodväxling kan 
användas som resurs för andraspråkselevers lärande i NO-undervisningen. Eleverna fick först 
fundera på egen hand ”vad som skulle hända på jorden om solen slocknade”. Därefter 
placerades de i små grupper för att diskutera fram ett gemensamt svar. Två pojkar använde sitt 
modersmål för att lättare argumentera över sannolikheten att solen skulle kunna slockna. De 
kopplade även argumenten till sin kulturella bakgrund och en av pojkarna använde ett citat från 



 9 

koranen ”Aslan Alard hatenkeser we teblaˆlmae”, andraspråks elevers vilket betyder ”för att 
marken går sönder och sväljer allt vatten”. I det här exemplet användes kodväxling som resurs 
för att enklare resonera fram en åsikt. Det gav pojkarna en möjlighet att koppla samman det 
naturorienterande ämnesinnehållet med egna erfarenheter, likaså skapades en större förståelse 
mellan pojkarna. Studien i helhet visar att kodväxling, möjlighet att få växla mellan de talade 
språken och ämnets språkbruk, främjar lärandet inom naturvetenskap (Karlsson m.fl., 2016:20). 
Resonemanget bekräftas av Ünsal (2017:56) där hennes doktorsavhandling undersökt på vilket 
sätt olika språkbruk, verkliga föremål och kroppsspråk används av andraspråkselever i de 
naturorienterande ämnena. Resultatet visar att kodväxling är en betydande strategi för att skapa 
mening (Ibid).  

Resurser i naturvetenskapsundervisningen 
Med hjälp av olika multimodala hjälpmedel och resurser konkretiserar lärare undervisningen, 
vilket underlättar lärandet samt skapar en bättre förståelse för innehållet i 
naturvetenskapsundervisningen (Nygård Larsson, 2011:308, Ünsal, 2017:59, 60). Interaktion 
mellan vardagligt och skolrelaterat språk, med stöd av visuella föremål, bidrar till mer kunskap 
i det ämnesbaserade språket. Resursen, de hjälpmedel som används för att stötta 
andraspråkselever i undervisningen, blir i och med det en del av ämnesinnehållet (Nygård 
Larsson, 2011:308). Dock menar Ünsal (2017:71) att det bör övervägas vilka föremål lärare 
använder i undervisningen. Det behöver vara saker elever kan benämningen på i sitt 
vardagsspråk. Ünsal (2017) observerade under sin studie en klassrumssituation där läraren 
nyttjade ”artefakter” för att både introducera det naturvetenskapliga språket, och stötta 
andraspråkselevers begreppsuppfattning. Under lektionen användes en linjal, svartpeppar och 
ett papper för att exemplifiera statisk elektricitet. Eleverna gnuggade först linjalen mot sitt hår 
och därefter, för att se hur kornen fastnade på linjalen, höll de den över pappret med 
svartpepparn. Efteråt fick eleverna förklara fenomenet, och med hjälp av vardagsspråk och stöd 
av experimentet kunde alla delta i samtalet. Läraren förklarade även företeelsen med 
naturvetenskapligt språk och kunde därigenom dra nytta av experimentet i den fortsatta 
undervisningen (Ünsal, 2017:59, 61).  
 
En nyligen publicerad studie av Jakobson och Axelsson (2017:6,14) visar hur multimodala 
resurser möjliggör lärandet för andraspråkselever i NO-undervisningen, och bekräftar i studien 
att andraspråkselever gynnas av att möta samma innehåll genom olika aktiviteter. Under 
perioden för observationen försiggick temat ”mäta tid” i klassrummet. Eleverna fick möta 
området med hjälp av olika resurser; modeller, kroppslig aktivitet, praktiska övningar, och 
genom en läs- och skriv aktivitet. Resultatet visar att kopplingen mellan de olika resurserna ger 
eleverna fler möjligheter att förstå ämnet och att ta till sig undervisningen. Dock upptäcktes att 
”läs och skriv aktiviteter”, som fokuserar på både språk och innehåll, ställer högre krav på 
andraspråkselevers kognitiva förmåga. Övningen underlättas betydligt om eleverna redan 
tidigare mött innehållet (Jakobson & Axelsson (2017:13). En av utgångspunkterna i Nygård 
Larssons (2011:13) doktorsavhandling berör biologins texter, att dessa inte bara handlar om det 
verbala språket, utan att texterna även kan ses som multimodala. Resultatet pekar på att en 
kombination av modaliteter kan innebära stora utmaningar då en del ”visuella resurser” upplevs 
svåra att förstå. Svårigheter förekommer likaså när andraspråkselever i samtalen ska växla 
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mellan modaliteter. Författaren anser därför att flerspråkiga elever kan behöva stöd när de ska 
framföra sitt kunnande genom att diskutera och föra resonemang (Nygård Larsson, 2011:309).  
  
Kroppsspråk är en annan resurs andraspråkselever nyttjar för att tydliggöra och förklara. 
Gesterna skapar en länk mellan begreppet och mottagare (Ünsal, 2017:57). Lärare kan därefter 
dra nytta av rörelserna eleven använt, och använda dem vid förtydligandet av det 
naturvetenskapliga begreppet. I klassrummet observerade Ünsal (2017:58) en elev med annat 
modersmål än svenska i försök att förklara krafterna mellan två positiva joner. Eleven använde 
inte ett korrekt ämnesbaserat språk för fenomenet, men visade genom kroppsrörelser den rätta 
processen. Läraren använde sedan samma gester vid förtydligandet av händelsen i kombination 
med rätt språkbruk (ibid).     

Empiriska undersökningar och par/grupparbete 
Empiriska undersökningar skapar möjligheter för naturvetenskapliga samtal (Nilsson, 2005:67, 
Carrejo & Reinhartz, 2012:37, Ünsal, 2017:55). Enligt Hainsworth (2012:12) möjliggör par och 
grupparbeten diskussioner på elevnivå istället för på lärarnivå. Nilsson (2005:62-67) menar att  
experiment där hypoteser ställs och resonemang utvecklas leder i många fall till nya 
undersökningar, vilka antingen bekräftar elevernas teorier eller leder till nya försök. Det viktiga 
är emellertid diskussionen; resonemangen där hypoteser vidareutvecklas, samarbetet och de 
praktiska undersökningar vilka alla tillsammans ökar förståelsen för ämnet och dess begrepp 
(ibid). Esquierdo och Almaguer (2012:47) utvecklar betydelsen av aktiviteter där elever får 
samarbeta och vara engagerade och menar att dessa skapar en trygghetskänsla hos 
andraspråkselever, vilket i sin tur får dem att våga använda det ämnesbaserade språket mer.  
Dock upptäckte Ünsal (2017:55) i sin studie att grupparbeten i vissa fall begränsar. Har de 
deltagande eleverna inte förståelse för alla begrepp involverade i aktiviteten, varken på sitt 
modersmål eller på det talade språket i klassrummet, hamnar fokus på att skapa en förståelse 
för alla ord istället för att genomföra momentet. Esquierdo och Almaguer (2012:47) skriver i 
sin artikel att det underlättar för andraspråkselever om experimentet gestaltas och förklaras av 
lärare, så kallad modellering, innan eleverna själva ska utföra det. Likaså är det betydelsefullt 
om instruktionerna ges både muntligt och skriftligt. Tillvägagångssättet placerar innehållet i ett 
större sammanhang och utvecklar det naturvetenskapliga språket (ibid). Esquierdo och 
Almaguers (2012) åsikter stöds av Hainsworth (2012:12) som menar att nedskrivna 
instruktioner och ordlistor med betydande begrepp stöttar andraspråkselever i deras 
lärandeprocess.  

Sammanfattning av forskningsbakgrund 
Rika kommunikationsmöjligheter, språk och anknytning till vardagliga erfarenheter är de mest 
framträdande hjälpmedlen för att möjliggöra andraspråkselevers lärande i 
naturvetenskapsundervisningen (Löfgren m.fl., 2014:130-145, Nygård Larsson, 2011). 
Stöttning genom användning av artefakter, experiment, och modellering, tillsammans med 
samtal på modersmålet, är andra faktorer som påverkar flerspråkiga elevers lärande av det 
ämnesbaserade språket positivt (Esquierdo & Almaguer, 2012:38-51, Ünsal, 2017:54-71). 
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Teoretisk utgångspunkt 
Studiens teoretiska utgångspunkt präglas av Vygotskijs tankar om lärande; det sociokulturella 
perspektivet. Vygotskij menade att förutsättningen för allt lärande sker i samspel med 
människans biologiska och kulturella, men också historiska och sociala, förmågor (Säljö, 
2015:91). 

Sociokulturellt perspektiv 
Den ryske psykologen och forskaren Lev S. Vygotskij anses vara grundare och den person som 
influerat det sociokulturella perspektivet på lärande (Säljö, 2015:90). Det sociala samspelet är 
framträdande i det sociokulturella perspektivet menar Dysthe (2003:41) och fortsätter att 
förklara dess syn på undervisning, vilket innefattar språket, men även hur och med vem vi 
kommunicerar (Dysthe, 2003:31). Undervisningen påverkas av kulturen vi lever i. Historien 
och dess kulturella kontext har präglat den (Dysthe, 2003:34).   
 
Det sociokulturella perspektivet fokuserar på motivation. Motivation anses vara en drivkraft 
där meningsfullhet ökar lusten att lära. Meningsfullhet skapas genom delaktighet, att känna sig 
betydande i det sociala samspelet i klassrummet, vilket i sin tur även ökar elevers motivation 
att lära. En klassrumsmiljö där kunskap betraktas viktigt samt att alla strävar mot samma mål 
skapar även det en drivkraft hos eleverna att vilja och att kunna mer (Dysthe, 2003:38). 

Mediering 
Mediering menar Dysthe (2003:45) omfattar alla varianter av stöttning i ”lärprocessen” vilket 
kan ske genom skilda resurser, både genom verkliga och intellektuella föremål, och via 
personligt stöd. Dessa hjälpmedel underlättar elevens lärande och tillsammans hjälper de eleven 
att förstå sin omgivning. De fysiska verktygen benämns inom det sociokulturella perspektivet 
”artefakter” (Säljö, 2000:29, Dysthe 2003:45). Dock menar Säljö (2000:80) att artefakter inte 
enbart är ”döda ting”. Människan har skapat vissa hjälpmedel, så kallade intellektuella föremål,  
där deras intellekt konstruerats inuti. Till exempel miniräknaren, kompassen, klockan, kikaren 
eller ett par glasögon. Utan exempelvis miniräknaren kan det vara svårt att räkna ut stora tal 
och utan glasögon är det vanskligt för eleven att läsa texten i läroboken. Alla dessa ting som 
människan skapat underlättar vår vardag (ibid).  
 
Inom mediering menar Dysthe (2003:46) att det sociala samspelet är betydande och olika 
resurser ”förmedlar” lärandet. Filmer och böcker bistår med information, och med hjälp av 
exempelvis en penna förmedlas tankar till skrivet alster på anteckningsblocket (ibid). Det mest 
betydande medierade verktyget är dock språket (Dysthe, 2003:46, Säljö, 2015:93). Säljö 
(2015:93) förklarar att Vygotskij benämnde språket ”the tool of tools”. Då gällde det inte 
språket i sig själv utan Vygotskij syftade på människans förmåga att förmedla åsikter och 
kunskap. Andra verktyg som beskrivs medierande är till exempel illustrationer, fotografier, 
tabeller och liknande (Säljö, 2015:94). 
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Språk och kommunikation  
”Språket är samtidigt ett kollektivt, interaktivt och individuellt sociokulturellt redskap. Det är 
därför det kan fungera som en länk mellan kultur, interaktion och individens tänkande” 
          Roger Säljö, (2000:87). 
 
Genom interaktion förmedlas kunskap och blir på så vis tillgänglig för eleverna i klassrummet. 
I samtal,  diskussioner och resonemang har individen möjlighet att ta till sig lärandet och göra 
den till sin egen, så kallad appropriering (Dysthe, 2003:44, Säljö, 2015:95). Via det sociala 
samspelet, menar Säljö (2015:94), utvecklas barnets intersubjektiva förmåga; att kunna sätta 
sig in i andras resonemang, och ta till sig av vad som sker och även lära sig av det. Appropriering 
är något som sker gradvis. Utsätts individen regelbundet för exempelvis ett och samma begrepp, 
tas det småningom över av barnet och utvecklas till egen kunskap. Dock har appropriering 
aldrig något exakt slut då kunskap alltid, på olika vis, kan utvecklas (Säljö, 2015:98, 99). 
 
Dysthe (2000:48)  menar att kommunikation och språk är betydande för elevers lärande. Genom 
att uppmärksamma, tala, samarbeta och ta efter sina kamrater utvecklas elevens kunskaper. 
Därför förespråkar författaren (2000) även praktiska aktiviteter. Det är i det sociala samspelet 
elever lär och utvecklas (ibid). I olika situationer interagerar individen med omvärlden. Språket 
används för att förmedla argument och värderingar. I det sociala samspelet formas människan 
och strävar i sin tur efter att påverka andra med tankar och åsikter (Dysthe, 2003:48). Säljö 
(2000:106) uppger att informationen människan förmedlar till sin omgivning, är någon hen 
tidigare erfarit i en diskurs med andra människor. Språket kan liknas vid en bro, menar Dysthe 
(2003:49), kommunikationen länkar samman tänkandet med andra individer, vilket innebär att 
språket är ett medierade verktyg mellan en lärares kunskaper och eleven själv.  

Proximal utvecklingszon och scaffolding 
Säljö (2015:100) förklarar den proximala utvecklingszonen som en fas där eleven ligger väldigt 
nära erövrad kunskap. I det här stadiet kan individen med hjälp av stöd från en mer kunnig 
person, med så kallad scaffolding, klara uppgiften. Den mer erfarne individen hjälper den 
lärande, med hjälp av rätt medierande verktyg, in på lämpligt spår. I början ges mycket stöttning 
vilket avtar i takt med att eleven själv bemästrat och approprierat kunskapen (Säljö, 2012:194). 
Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen förklaras av Säljö (2000:120) som 
”avståndet” ifrån något individen med hjälp av stöd från vuxen eller klasskamrat har möjlighet 
att åstadkomma, till vad eleven helt på egen hand kan genomföra. Vygotskij menade att 
vägledningen kunde avgöra om individen i fråga skulle klara av uppgiften eller inte (ibid). 

Teorins betydelse för undersökningen 
Studiens valda teori är betydande i analysprocessen av det insamlade materialet och kan liknas 
vid ett par glasögon man använder för att tolka själva underlaget (Holm, 2007:108, Fejes & 
Thornberg, 2015:28). Teorin, skriver Dimenäs (2007:105) är ett hjälpmedel som används för 
att skapa en större förståelse för det som valts att studeras. Fejes och Thornberg (2015:28) 
förklarar att teorin speglas i syftet och i de frågeställningar som är kopplade till undersökningen, 
redan där kan vi tyda vilket fokus analysen kommer att få. Intervjuguiden är likaså den utformad 
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efter det valda perspektivet. De framträdande teoretiska begreppen synliggörs i hela den här 
studien. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vilka strategier lärare använder i sin 
naturvetenskapsundervisning för att stötta lärandet och främja begreppsförståelsen för 
andraspråkselever i årskurs 1-3. 
 

• Vilka hjälpmedel och metoder beskriver lärarna att de använder för att stötta 
andraspråkselever vid undervisandet av naturvetenskapliga begrepp? 

• Vilka kommunikationsmöjligheter anger lärare att de ger andraspråkselever i NO-
undervisningen? 

Metod 
I den här delen kommer valet av metod att presenteras och motiveras. Inledningsvis jämförs 
kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod och därefter redogörs vald strategi och 
tillvägagångsätt för datainsamling till den här studien, vilken är intervju. Betydande begrepp 
för själva intervjustudien förklaras, samt vilken roll reliabilitet, validitet, objektivitet och 
generaliserbarhet har i den här undersökningen. Slutligen beskrivs de etiska överväganden som 
studien tagit hänsyn till.   

Val av metod 
Valet av metod kopplas samman med det teoretiska perspektivet för studien, vilket avgör hur 
forskaren möter det insamlade materialet (Eliasson, 2013:21, Fejes & Thornberg, 2015:28). 
Syftet och frågeställning styr metodvalet. Ligger människors tankar och idéer som grund för 
undersökningen och syftet innefattar logiska slutsatser av en grupp människor, används 
kvantitativa forskningsmetoder. Dessa resonemang utgår oftast från en hypotetisk-deduktiv 
infallsvinkel där slutsatser dras utifrån ställda hypoteser (Larsen (2009:23). Kvantitativa 
värden,  förklarar Eliasson (2013:28), består mestadels av material som samlats in med hjälp av 
enkäter och fasta intervjufrågor. Underlaget inkluderar räknebara variabler, en kvantitet som 
går att tolka och strukturera med siffror (ibid). Kvalitativa metoder, menar Larsen (2009), 
lämpar sig bäst när forskaren ämnar få en heltäckande bild och djupare förståelse av till exempel 
människors upplevelser och synsätt. Utgångspunkten benämns induktiv, vilket innebär att 
slutsatser dras utifrån empirisk data (Larsen, 2009:22, 23). Datainsamlingen kan göras via 
intervjuer och observationer (Eliasson, 2013:21). För att nå ett resultat genom kvalitativ 
forskning analyseras materialet genom en process där data metodiskt och organiserat granskas. 
Ändamålet med den forskningsmetoden är att fånga det centrala ur en stor mängd insamlad data 
(Fejes & Thornberg, 2015:34, 35). 
 
Studiens syfte var att undersöka och redogöra för vilka strategier lärare nyttjar i NO-
undervisningen för att stötta andraspråkselevers begreppsförståelse. Fejes och Thornberg 
(2015:34) anser att kvalitativa forskningsmetoder lämpar sig bäst vid analys och tolkning av 
personliga erfarenheter. I den här undersökningen intervjuades därför lärare som undervisar i 
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de naturorienterande ämnena, om deras tankar kring den valda problemformuleringen. Likaså 
menar Eliasson (2013:27), och beskriver att samma metod kan nyttjas för att förstå olika 
situationer, varför till exempel en lärare agerar som hen gör. Vid jämförelse, och strävan att 
hitta mönster i människors handlande och utsagor, rekommenderas en kvalitativ metod (Fejes 
& Thornberg, 2015:35, Trost, 2010:32). Därför användes kvalitativ forskningsmetod som 
inriktning genom den här studien; för att få en helhetsbild av vilka strategier lärare använder 
för att befrämja elevers lärande i naturvetenskapsundervisningen.  

Den kvalitativa forskningsmetodens för- och nackdelar 
Den kvalitativa undersökningens styrkor innefattar främst förmågan att förmedla erfarenheter 
och tankar, där resultatet av forskningen skapar möjligheter att påverka andra människors 
agerande (Fejes & Thornberg, 2015:36). Eliasson (2013:27) menar att det som gagnar den här 
forskningsmetoden är dess flexibilitet, vilket innebär att den går att anpassa efter varje situation 
och hur studien utvecklas. Likaså går det att samla in data så länge forskaren känner att mer 
underlag krävs (ibid). Larsen (2009:26, 27) påpekar en annan fördel med kvalitativa metoder, 
att informanten möts öga mot öga, vilket i sin tur leder till färre bortfall än om det skulle skickas 
ut enkäter via exempelvis mail. Dessutom går forskaren djupare in på området genom en 
intervju än via ett frågeformulär (ibid). Missuppfattningar förklarar Larsen (2009) kan redas ut 
direkt, följdfrågor kan ställas och det är enklare att skapa en helhetsbild över ett fenomen med 
kvalitativa forskningsmetoder än med kvantitativa metoder. Via anonyma formulär är det inte 
säkert att undersökningen får den mängd insamlad data som krävs för att skapa ett gott resultat 
(Larsen, 2009:26, 27). Den kvalitativa forskningsmetodens svagheter menar Fejes och 
Thornberg (2015:35), syftar till människan själv. Studiens tillförlitlighet är bunden till 
undersökarens kunskap och erfarenhet av forskning (ibid). Andra nackdelar med kvalitativa 
metoder är att dessa inte är generaliserbara, resultatet går inte att använda representativt 
(Larsen, 2009:27, Eliasson, 2013:27). Likaså är det ett tidskrävande arbete att kategorisera och 
analysera materialet, menar Larsen (2009:27). Enkäter med ikryssade svarsalternativ är 
betydligt enklare att överblicka och analysera (ibid). Intervjueffekten förklarar författaren 
(Larsen, 2009:27) är en annan avgörande nackdel intervjuaren måste ta hänsyn till. Informanten 
kan på grund av osäkerhet, okunskap eller för att imponera, säga det hen tror att den som ställer 
frågorna vill höra. Dessutom kan det vid kvalitativa intervjuer vara svårare för informanten att 
tala sanning än vid en anonym enkätundersökning (Larsen, 2009:27). 

Kvalitativa intervjuer – studiens metod för insamling av data 
Den kvalitativa intervjun kan liknas vid en vanlig konversation, dock har den ett redan 
förutbestämt samtalsämne. Personen som ställer frågorna är den som styr samtalet och ser till 
att ämnet följs (Eliasson, 2013:24, Kihlström, 2007a:48). Vilka frågor som ställs utgår från en 
intervjuguide, förklarar Eliasson (2013:26) samt Stukát (2011:43). Frågedokumentet innehåller 
olika mängd frågor beroende på intervjuns struktur (ibid). Strukturerad intervju innebär att 
frågorna har fasta svarsalternativ samt en förutbestämd ordning i vilken frågorna ska ställas, 
medan en ostrukturerad intervju liknar ett normalt samtal och ger möjlighet till öppna svar 
(Eliasson, 2013:26, Trost, 2010:40, 41). Stukát (2011:43) förklarar att en strukturerad intervju 
enklare förhindrar intervjueffekten eftersom den är lika för alla och förblir neutral genom att 
den liknar en enkätstudie. Dock omöjliggör den här typen av intervju ett mer djupgående 
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resonemang (Eliasson, 2013:26). Vid en halvstrukturerad eller som den även benämns, en 
semistrukturerad intervju, innehåller intervjuguiden några bestämda frågor men det finns ändå 
möjlighet att forma följdfrågor utefter informantens svar, vilket därmed ger intervjuaren 
möjlighet till en djupare förståelse av ämnet (Eliasson, 2013:26, Stukát, 2011:44). Även 
Dahlgren och Johansson (2015:162) belyser vikten av att frågeställaren visar ett gediget intresse 
för informantens svar och resonemang. Genom att intervjuaren ställer frågor som ”hur menar 
du då?” och ”är du snäll att utveckla ditt svar lite mer” hamnar samtalet på en mer djupgående 
nivå (ibid). Standardisering, menar Trost (2010:39), uppger hur systematiskt intervjuerna 
genomförs. Hög standardisering innebär att intervjun genomförs exakt lika med alla 
informanter, bland annat är utgångspunkten densamma för samtliga, och likadant tonfall 
används vid uppläsandet av frågor. Vid låg standardisering kan till exempel den som blir 
intervjuad styra samtalet och följdfrågor formuleras vart efter samtalet flyter på (ibid). I den här 
studien användes den semistrukturerade intervjun, en intervju som utformades likt en öppen 
konversation, vilket gav deltagarna möjlighet till en mer ingående dialog. Till hjälp att stötta 
intervjuaren och säkerhetsställa att betydande områden behandlades, nyttjades en intervjuguide 
med endast några få punkter. För att uppnå en viss standardisering ordnades intervjutillfällena 
i försök att efterlikna varandra (Eliasson, 2013:26, Stukát, 2011:44, Trost, 2010:40). Samtliga 
intervjuer spelades in och transkriberades noggrant för att därefter användas i analysen. Genom 
att spela in samtalen, menar Trost (2010:74), hålls fokus på själva intervjun. Transkriberingen 
gav intervjuaren möjlighet att läsa igenom materialet flera gånger och skapade därigenom 
ytterligare tillfällen att fördjupa sig i det insamlade stoffet. Dessutom gav inspelningarna 
intervjuaren kunskap om hur tekniken kunde förbättras inför nästa samtal (ibid).  

Urval 
Urvalskriterierna för den här studien omfattar verksamma lärare i årskurs 1-3 som har 
erfarenhet av att planera och undervisa naturvetenskap för andraspråkselever. 
Ursprungskriterierna var egentligen verksamma F-3 lärare, men då ingen från förskoleklassen 
tackade ja ändrades urvalet till årskurs 1-3. Ett godtyckligt urval lade grunden för de 
informanter som valdes ut. Informanterna utsågs i strävan att nå ett resultat som kan 
representera fler människor än just de som deltar i studien (Larsen, 2009:77). För att få deltagare 
spridda från flera kommuner skickades informationsbrevet (se bilaga 1) ut via mail till sexton 
skolor fördelade på sju kommuner. Mailet adresserades rektorn som i sin tur skickade ut en 
förfrågan bland de lärare som uppfyllde kriterierna för undersökningen. Tio rektorer svarade att 
de skulle skicka förfrågan vidare, varpå nio olika lärare fördelade på sex skolor, tackade ja för 
intervjun. För att begränsa mängden material valdes en av informanterna bort. Stukát (2011:71) 
samt Trost (2010:143) rekommenderar ett mindre antal informanter då det insamlade materialet 
annars kan bli övermäktigt att hantera och resultatet kan därigenom bli väldigt tunt. Målet var 
dessutom att bevara hög objektivitet, därför valdes en informant som arbetar på VFU-skolan 
bort. Med en nära bekant fanns det stor risk för subjektivitet. Att informanten varit föräldraledig 
en längre tid kunde tillika påverka undersökningens validitet (Kihlström, 2007a:49, 50). De 
informanter som valdes till den här studien var åtta verksamma 1-3 lärare vilka arbetat i 
skolvärlden allt mellan 1-17 år. Samtliga med behörighet att undervisa i de naturvetenskapliga 
ämnena. Andelen andraspråkselever varierar i klasserna. Allt från 8% i de klasser som hade 
färst andraspråkselever till 78% andraspråkselever per klass.  
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Genomförande 
I ett första skede utformades ett informationsbrev (se bilaga 1) innehållande studiens syfte och 
urvalskriterier samt information om intervju och de etiska överväganden undersökningen tar 
hänsyn till. Informationsbrevet skickades därefter ut till sexton skolor fördelade på sju olika 
kommuner. En intervjuguide arbetades fram (se bilaga 2), vilken utformades utifrån studiens 
problemformulering och teoretisk bakgrund (Fejes & Thornberg, 2015:28). Intervjuformen som 
valdes var den semistrukturerade intervjun. Guiden som innehöll några få frågor skapades dels 
för att säkerhetsställa att alla viktiga frågor ställdes, men även för att det valda området och det 
teoretiska perspektivet för undersökningen berördes. Intervjuguiden formulerades dessutom för 
att möjliggöra följdfrågor, vilka i sin tur skulle bidra till ett mer fördjupat samtal (Stukát, 
2011:44, Trost, 2010:71). Nio lärare uppdelat på fyra kommuner och sex olika skolor tackade 
ja till att delta i studien. På en av skolorna intervjuades tre lärare. En av informanterna valdes 
bort. Lärarna informerades via mail om samtyckeskravet, om medgivande till att intervjun 
skulle spelas in. Samtliga svarade ja till inspelning.  
  
Platser för intervjuerna valdes av informanten själv. Sukát (2011:45) samt Trost (2010:65) 
belyser vikten av att den intervjuade väljer platsen för intervjun eftersom den ska kännas trygg 
och upplevas ostörd. Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas skolor. Antingen i 
deras klassrum eller i ett grupprum vid sidan om klassrummet. Intervjuerna fullföljdes i en miljö 
där vi satt ostörda under hela samtalet. Den första kontakten är viktig, menar Trost (2010:82). 
Därför var ambitionen att skapa en god relation till informanten. Det inledande samtalet 
handlade om klassrummet och arbetet som lärare i största allmänhet, vilket i alla åtta fallen 
lättade upp stämningen. När inspelningen och själva intervjun sattes igång informerades 
återigen om samtyckeskravet och information om att intervjun när som helst kunde avbrytas 
utan närmare motivering. I och med detta var medgivandet till inspelning dokumenterad både 
skriftligt och muntligt. En inledande fråga startade intervjun och därefter användes 
intervjuguiden för att säkerhetsställa att alla områden berörts. Följdfrågor och ett genuint visat 
intresse för informantens svar skapade möjligheter till ett mer fördjupat samtal (Dahlgren & 
Johansson, 2015:162, Stukát, 2011:44). För att uppnå en angiven standardisering har samtliga 
intervjuer genomförts i strävan att efterlikna varandra (Trost, 2010:39). Intervjuerna pågick 
mellan tjugo till femtio minuter och spelades in med hjälp av intervjuarens mobiltelefon. Med 
hjälp av en provinspelning kontrollerades ljud och utrustning, vilket även Fejes och Thornberg 
(2015:203) rekommenderar. Efter intervjuerna fördes inspelningarna över till datorn och 
kodades. Detta för att minska risken att obehöriga skulle få tillgång till det insamlade materialet. 
Därefter transkriberades samtliga intervjuer ordagrant vilket gav intervjuaren en möjlighet att 
läsa igenom materialet noga flera gånger för att enklare kunna fördjupa sig i den insamlade 
informationen (Trost, 2010:74).  

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet har tagit fram normer och riktlinjer för hur forskning ska bedrivas. 
Forskningsetik avser människan, hur de som deltar i undersökningen bemöts. Individen ska 
behandlas med respekt och de fyra forskningskraven är till för att värna om samtliga deltagare 
(Vetenskapsrådet, 2017:13).  
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Den här studien har tagit hänsyn till de fyra huvudkraven som presenteras i Forskningsetiska 
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 
Informationskravet medförde att alla som deltog i undersökningen informerades om syfte och 
villkor för sitt medverkande. Informanterna meddelades att de när som helst hade möjlighet 
avbryta, och att deltagandet var frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002:7). I och med samtyckeskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002:9) bestämde deltagarna själva över sin medverkan. Ett medgivande 
krävdes från alla lärare som valde att delta i den här intervjustudien. Samtycket dokumenterades 
först via mail, men för att en andra gång säkerhetsställa samtycket dokumenterades det även 
vid intervjuerna genom inspelning. Informanten informerades även att hen kunde avbryta 
intervjun utan vidare ifrågasättanden från forskaren (Vetenskapsrådet, 2002:10). 
Konfidentialitetskravet skyddar informanternas identiteter. En anmälan om behandling av 
personuppgifter skickades in och registrerades av Högskolan Dalarna. Dessutom behandlade 
den här undersökningen alla personuppgifter konfidentiellt och anonymt, vilket medför att 
obehöriga ej kan lista ut vem eller vilka som deltagit i studien. Underlaget valdes att kodas och 
informanterna fick därigenom även fiktiva namn (Vetenskapsrådet, 2002:12). Nyttjandekravet 
försäkrade de medverkande att all insamlad data endast skulle användas för den här studien och 
inte på några villkor föras vidare. Allt material, både inspelningar och transkriberingar, 
förstördes efter att studien färdigställts (Vetenskapsrådet, 2002:14). 

Reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och objektivitet 
Reliabilitet menar Kihlström (2007b:231) och Larsen (2009:81) handlar om studiens 
tillförlitlighet, om resultatet går att tro på. Därför har materialet behandlats med försiktighet 
och analysen utförts noggrant så informanternas utsagor inte blandats ihop. Dessutom har en 
grundlig redogörelse av studiens genomförandet gjorts, vilket medför att andra forskare enklare 
kan upprepa den här undersökningen (Stukát, 2011:134). Trost (2010:131), likaså Larsen 
(2009:81), förklarar att resultatet ska vara pålitlig, att studien ska ge samma resultat oavsett 
tidpunkt för granskning eller vem som genomför den. Dessutom menar Kihlström (2007a:49) 
att det är viktigt att rätt personer intervjuas, att de har erfarenhet av det ämne syftet avser att 
undersöka. Därför gjordes urvalet efter studiens uppsatta kriterier. Samtliga informanter är 
verksamma lärare som arbetar i årskurs 1-3 och som alla har behörighet att undervisa i de 
naturorienterande ämnena (ibid). En annan faktor som har ökat studiens giltighet är att 
intervjuerna spelades in (Kihlström, 2007b:232). Risken att värdefull information gått förlorad 
har därmed minimerats. Inspelningen gjorde det möjligt för intervjuaren att hålla fokus på 
intervjun i sin helhet istället för att koncentrera sig på att skriva anteckningar. Inspelningen lät 
även intervjuaren uppmärksamma om ledande frågor hade ställts (ibid). Författaren (2007b) 
poängterar likaledes betydelsen av forskarens kunskaper kring intervju som metod, att ringa 
erfarenheter kan minska studiens reliabilitet. Dock skapar övning erfarenhet, vilket innebär att 
lärarstudentens tidigare upplevelser av undersökningar resulterade i högre tillförlitlighet av 
studiens resultat (Kihlström, 2007b:232).  
 
Validitet omfattar studiens relevans och giltighet, om forskaren undersökt det hen avsett att 
studera (Larsen, 2009:80, Stukát, 2011:134, Trost, 2010:133). Larsen (2009:41, 81) poängterar 
betydelsen av att intervjuaren ställer frågor utifrån syfte och frågeställning. Därför skapades det 
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inför intervjuerna en intervjuguide. Guiden innehållande några frågor och teman, 
säkerhetsställde att relevanta frågor ställdes. Korrekt formulerade frågor gav svar som kunde 
användas i studiens resultat, vilket i sin tur ökade undersökningens validitet (ibid). Larsen 
(2009:80, 81) menar att kvalitativa undersökningar oftare har högre validitet än kvantitativa 
metoder. Frågorna i studiens intervjuguide kunde enklare anpassas än en så kallad 
enkätundersökning (ibid). Följdfrågor skapade chanser till en fördjupad kunskap inom området 
och möjliggjorde även att missuppfattningar kunde klaras upp (Larsen, 2009:27). Larsen 
(2009:28) och Kihlström (2007b:231) lyfter fram fördelar med att koppla samman flera metoder 
för insamling av data, så kallad metodtriangulering. På så vis kan metoders olika svagheter 
väga upp varandra och öka studiens validitet. I den här studien användes endast intervju som 
metod. Emellertid nyttjades en spridning av informanter från skilda skolor i olika kommuner, 
vilket i sin tur ökade studiens validitet och generaliserbarhet (Kihlström, 2007a:49, Larsen, 
2009:28).  
 
Generaliserbarhet, klargör Larsen (2009:38), likaså Stukát (2011:136), innebär att forskaren 
representativt väljer ut individer till sin studie där det ges möjligt att dra slutsatser gällande en 
större population. Larsen (2009:38) benämner det sannolikhetsurval. Resultatet från kvalitativa 
studier som den här kan inte generaliseras (Larsen, 2009:27). I stället genomfördes ett 
godtyckligt urval, där det strävades efter att nå den mest möjliga kunskapen inom 
forskningsområdet (Larsen, 2009:77). Skaparen av studien bedömde vilket urval som skulle 
göras för att resultatet skulle representera fler än deltagarna för undersökningen (ibid).  
 
Objektivitet menar Kihlström (2007a:49) och Larsen (2009:15) handlar om att bortse från den 
egna förförståelsen. Fullständig objektivitet är egentligen omöjligt att uppnå menar Larsen 
(2009:15), men den är ändå viktig att sträva efter. Informantens erfarenheter, menar Kihlström 
(2007a:49), är det väsentliga. Syftet med intervjun var att få kunskap om lärares strategier, 
därför blev det bästa tillvägagångssättet att intervjuaren ställde ”öppna frågor” och lät den 
intervjuade tala fritt. Följdfrågor skapades efter informantens resonemang (ibid). Likväl, menar 
Kihlström (2007a:50), att det handlar att gå in i intervjun med ”nya ögon”. Därför strävades det 
efter att intervjua personer som inte var kända sedan tidigare, vilket även påverkade studiens 
reliabilitet (ibid). 

Analys 
I den här delen av arbetet analyserades det insamlade och transkriberade materialet genom en 
metod som liknar innehållsanalys (Larsen, 2009:101, 102). I likhet med det Trost (2010:149) 
rekommenderar väntades analysarbetet tills samtliga intervjuer var genomförda och 
transkriberade. Transkriberingen översattes till skriftspråk vilket genererade tjugonio 
dataskrivna sidor vilka skrevs ut och lästes igenom noga flera gånger. Därefter påbörjades 
arbetet med själva analysen. Larsen (2009:97) och Trost (2010:153) föreslår en matris för att 
enklare kunna överblicka allt material. Med hjälp av ett stort pappersark, 100x70cm, skapades 
därför en tabell med ett antal rader som tillsammans med kolumner skapade ett rutmönster. 
Varje kolumn representerade en informant med ett namn inlett med bokstäverna från A till G, 
och varje fråga skrevs längst till vänster på varje rad, en rad representerade en fråga.  
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Tabell 1. Ett kort utdrag från matrisen. Observera att alla informanter ej finns med, detta på grund av platsbrist  
 Anna Berit Cissi Doris Elin osv… 
Förberedelse 
& Planering 

förförståelse, 
samarbete med 
studiehandledare 
och SVA, 
ord och begrepp, 
PowerPoint 

inläsningstjänst, 
förförståelse 

förförståelse, 
nyckelord, 
studiehandledare, 
samtal 

förförståelse, 
film, begrepp, 
samtal med 
studiehandledare  

förförståelse, 
studiehandledare, 
inläsningstjänst 

Introducera 
nytt område 
 
 
Osv… 

Powerpoint med 
ord & bilder, 
tankekarta, 
samtal, drama, 
uppleva, VÖL 

film, jämföra 
texter, visuellt 

Film, drama, 
uppleva, samtal, 
VÖL 

Gå till skogen, 
uppleva, film 

tankekarta, film 

 
I likhet med innehållsanalys (Larsen, 2009:101, 102) kodades informanternas svar efter 
nyckelord och skrevs därefter in under rätt informant (se tabell 1). När matrisen färdigställts 
analyserades innehållet för att söka samband och olikheter, vilket genomfördes med hjälp av 
det teoretiska perspektivet och problemformuleringen i åtanke (Fejes & Thornberg, 2015:28, 
Larsen, 2009:101, 102). Dessutom lästes studiens centrala begrepp och forskningsbakgrund 
igenom ett antal gånger, detta för att se vilka kopplingar och kategorier som kunde skapas 
utifrån det sammanställda materialet. Trost (2010:155) menar att det teoretiska perspektivet 
hjälper forskaren att se om det intressanta som upptäckts verkligen är intressant och värt att 
nyttja i studien. Kategorier som hittades skrevs upp på varsin A4-sida och därefter fördes 
materialet från matrisen in under den ”grupp” det hörde hemma. På så vis upptäcktes att de 
kategorier som i det första ”urvalet” synliggjordes, fick lov att förändas och kompletteras med 
en ytterligare ”grupp”. Därefter lästes det transkriberade materialet igenom ytterligare några 
gånger för att kontrollera att inget viktigt förbisetts. Kommentarer skrevs och viktiga citat ströks 
under. Genom analysen av lärarnas citat identifierades fem skilda kategorier (se tabell 2);  
Språkinriktad undervisning stöttar andraspråkselevers lärande och begreppsuppfattning, 
Förförståelse ett betydande hjälpmedel för andraspråkselevers lärande, Värdet av 
kommunikation i det naturvetenskapliga klassrummet, Stöttning genom praktiskt arbete och 
Visuellt stöd i NO-undervisningen.   
 
Tabell 2. Analys av kategorier utifrån lärares citat 
Informant Citat Kategori 

 
Anna 

”SVA-lärare eller studiehandledare förbereder 
andraspråkseleverna på ord och begrepp […] men då kan det ju 
också vara roligt att SVA-eleverna har lite med sig så att dom kan 
visa och vara delaktiga, att de också kan saker” 

 
Förförståelse ett betydande 

hjälpmedel för 
andraspråkselevers lärande 

 
Berit 

”Andraspråkseleverna har undersökt texter, strukit under och 
klippt och lagt olika remsor och lagt vart de passar bäst, under 
vilken rubrik[…]Vi plockar också ut expertord, sådant som hör 
ihop med just det området. Kanske fortplantning och fridlyst. Vi 
jobbar mycket språkutvecklande med dom. Hjälper med 
vardagsspråk, försöker så eleverna förstår begreppen och vi visar 
på olika sätt och pratar” 

 
Språkinriktad undervisning 
stöttar andraspråkselevers 

lärande och 
begreppsuppfattning 

 
 

Cissi 

”Det som är bra när andraspråkseleverna jobbar i par och i grupp 
är att dom kan hjälpas åt, att de får kommunicera och lära varandra. 
Att tillsammans komma fram till en gemensam lösning, att eran 
lösning inte stämmer överens med våran lösning och varför gör 
den inte det. Då blir det mer diskussion tillsammans sen. Man lär 
sig genom social interaktion” 

 
Värdet av kommunikation i 

det naturvetenskapliga 
klassrummet 
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Elin 

”Eleverna fick jobba i grupp och först göra en skiss och prata om 
hur de skulle ändra och sedan resonera fram tillsammans när 
konstruktionen skulle byggas” 

 
Stöttning genom praktiskt 

arbete 
 

Frida 
”…när det blir fåglar kanske vi tittar på en bild på fågeln, eller flera 
bilder på fågeln. Vi tittar på en film hur den rör sig, hur den låter. 
Det blir nog mycket kroppsspråk, näbb (pekar på näsan). Mycket 
kroppsspråk” 

 
Visuellt stöd i NO-

undervisningen 

Resultat 
För att besvara studiens frågeställningar: Vilka hjälpmedel och metoder beskriver lärare att de 
använder för att stötta andraspråkselever vid undervisandet av naturvetenskapliga begrepp? 
och Vilka kommunikationsmöjligheter anger lärare att de ger andraspråkselever i NO-
undervisningen? intervjuades åtta informanter. Analysen av insamlad data resulterade i fem 
viktiga aspekter för andraspråkselevers lärande och begreppsuppfattning i  
naturvetenskapsundervisningen. Nedan beskrivs först de fem kategorier analysen gav. Därefter 
följer en kort sammanfattning över informanternas utsagor gällande begreppsuppfattning i NO-
undervisningen. Lärares strategier kommer att diskuteras, dock kommer begreppet ”hjälpmedel 
och stöttning” att användas synonymt. 

Språkinriktad undervisning stöttar andraspråkselevers lärande och 
begreppsuppfattning i NO-undervisningen 
Alla lärare berör ämnet språkinriktad undervisning och beskriver olika metoder de använder för 
att stötta andraspråkselevers lärande och begreppsuppfattning. Några strategier utmärker sig. 
För att lättare urskilja dem delas metoderna upp i underkategorierna: vardagsspråk och tidigare 
erfarenheter, varierad undervisning, att sätta ett begrepp i nya kontexter och språkliga 
aktiviteter.   

Vardagsspråk och tidigare erfarenheter 
Samtliga informanter med undantag av en berättar att de använder det vardagliga språket som 
en länk mellan det ämnesbaseradespråket och vardagsspråket. De menar att andraspråkselever 
bör få hjälp med att förstå skolspråket genom det som är vardagsnära och som hen redan har 
kunskap om och läraren tidigare har gått igenom. Vardagsspråket används främst för att 
introducera nya begrepp, som stöd för att eleverna ska förstå sammanhanget. Flertalet lärare 
anser dessutom att det är viktigt att nyttja det ämnesbaserade språket och de naturvetenskapliga 
begreppen, men att vardagsspråket kan användas som stöd vid förtydligandet.  

 
För att försöka vardagsförklara begreppen kan det ske i ett samtal med andraspråkseleverna, vi 
kopplar till en erfarenhet så att det blir vardagsnära. (Anna).  
 
Andraspråkseleverna har ju svårt för skolspråket och för att dom ska förstå använder jag 
vardagsspråk. Om vi till exempel använder begreppet föda, säger jag föda med sedan för att 
eleverna ska kunna förstå använder jag vardagsspråket (Cissi). 
 
Om jag ska prata om föda, måste begreppet föda användas. Men jag måste också förklara att det 
är maten fåglarna äter. Jag kopplar ihop det, vardagsspråket med skolspråket. Men man ska 
självklart försöka använda dom riktiga begreppen (Doris). 
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Jag tycker att man ska använda rätt begrepp, men ordet måste självklart förklaras också. Till 
exempel; nu ska vi titta på fågelns föda, vilket är fågelns mat. Jag säger det ämnesspecifika ordet 
först och kopplar det därefter till vardagsspråket (Frida). 

Varierad undervisning 
Samtliga lärare beskriver olika metoder de undervisar naturvetenskap på. Dock är det endast 
fem av dessa informanter som verkligen belyser varierad undervisning som ett stöd i lärandet 
av naturvetenskap som en metod vilken gynnar andraspråkseleverna bäst. De menar att en 
undervisning där andraspråkseleven får chans att ta till sig stoffet via olika modaliteter, till 
exempel genom film, bild, samtal, olika aktiviteter, dramatisering och andra uttrycksformer, 
skapar fler möjligheter till lärande.  

 
Det är viktigt att få in olika uttrycksformer i undervisningen, en varierad undervisning (Elin). 
 
Att man ska använda en varierad naturvetenskapsundervisning. Både filmer, bilder och att samtala 
mycket. Att andraspråkseleverna får mycket varierande uppgifter. Att det inte är samma lika hela 
tiden (Hanna). 
 

Cissi beskriver en situation när klassen arbetade med kroppen och dess sinnen. Det var en 
andraspråkselev som hela tiden sade att hen inte förstod, och det här upprepades ofta. Då 
började läraren att fundera hur undervisningen kunde utformas för att enklare förmedla 
innehållet. Resultatet blev Candy, Cissi berättar:  

 
Jag klädde ut mig och kallade henne för Candy. Jag hade klackskor, peruk och en resväska där 
det stod sinnenas äventyr på. Jag sprang in och satte på clownmusik och i handen hade jag en 
blomspruta som jag använde för att spruta vatten på eleverna. De tyckte att det var jätteroligt. Det 
här gjorde jag varje gång vi arbetade med sinnena. Jag startade alltid lektionen med Candy och 
hade den utstyrseln på mig hela lektionen som varade i två timmar. Det blev mycket smak och 
lukt där eleverna fick använda alla sina sinnen (Cissi).  
 

Två lärare poängterar även ett tematiskt arbete, att variation inte bara sker inom ämnet, utan att 
andra ämnen integreras i arbetet med begreppsförståelsen. Cissi fortsätter att beskriva tillfället 
då de jobbade med kroppen: 

 
När jag jobbade med kroppen blev det många olika sätt att arbeta på och jag tror på att jobba 
tematiskt, att man väver in det i alla ämnen. Det är viktigt att andraspråkseleverna får möta 
området på skilda vis, som med Candy, eleverna fick möta sinnena genom olika aktiviteter. Det 
är även viktigt att samtala om orden och visa eleverna olika (Cissi). 

Att sätta ett begrepp i nya kontexter  
Fyra av de fem informanter som klargör vikten av en varierad undervisning, betonar även värdet 
av att sätta naturvetenskapliga begrepp i nya kontexter. Anna berättar om då hon arbetade med 
begreppen kretsa och rotera vid tema rymden. Hon menar att det var viktigt att sätta dessa ord 
i olika sammanhang för att öka förståelsen för dem. Att prata om dem flera gånger, fast på olika 
sätt, och gärna med visuellt stöd till för att förstärka begreppen ännu mer. Två informanter 
menar att så kallad rekontextualisering kan göras både i naturvetenskapsundervisningen, men 
även under andra lektioner eller när tillfället ges. 
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Desto fler gånger eleverna hör ett begrepp, i olika meningar och sammanhang, desto lättare har 
de att associera till det senare. Jag har ju fallit för att man ska få in begreppen på olika ställen 
(Gun).  
 
Att prata om begreppen andra stunder och inte bara på NO lektionen. Andraspråkseleverna 
behöver duschas lite då och då med det. Man måste ta det så fort det finns möjlighet och sätta in 
begreppet i ett sammanhang för dom, och även att sätta in begreppen i nya sammanhang där det 
går (Hanna).  

Språkliga aktiviteter 
Språkliga aktiviteter, där det skapas möjligheter för andraspråkseleverna att samtala, är en 
annan metod som belyses för att utveckla begreppsuppfattningen eleverna. Två av 
informanterna berör inte området, medan resterande pratar väldigt gott om aktiviteter som får 
eleverna med svenska som andraspråk att samtala utan tvång, att det blir naturligt för dem. Anna 
och Berit, vilka båda har en stor del andraspråkselever, berättar att de använder språkliga 
aktiviteter i stort sett varje dag och poängterade vikten av samtal eleverna emellan. Dessutom 
framhålls värdet av att skapa ett klassrum där samtalet är en del av den dagliga undervisningen.  

 
Jag tänker mycket på det vi pratar om här på våran skola om språkutvecklande arbetssätt, att man 
måste använda mycket övningar och olika metoder som gör att andraspråkseleverna får vara 
delaktiga och använda sitt språk. Att de får prova att använda begreppen i olika aktiviteter och får 
prata mycket med varandra (Anna).  
 
Vi brukar ha nya begrepp uppsatta på tavlan och under samlingarna får eleverna välja ett begrepp 
vi pratar om i NO-undervisningen och berätta om det. Många elever vill försöka och då är det 
viktigt att de känner sig trygga i klassrummet (Berit).  
 

Flertalet lärare använder språkliga aktiviteter för att starta upp nya områden i naturvetenskapen. 
Det kan vara tankekartor, eller ett VÖL-schema1 där eleverna få berätta vad de redan kan om 
det specifika ämnet och vad de vill lära sig. När området är avslutat går klassen igenom vilka 
nya kunskaper arbetet har medfört. Att samtala om nyckel -eller expertord är en annan metod 
som skapar interaktions möjligheter, vilket oftast sker enligt EPA2. Lärarna menar att den här 
metoden skapar delaktighet; Om andraspråkseleven inte vågar prata i helklass har det getts 
möjlighet till samtal under par-tillfället. En elev som tidigare inte haft någon kunskap av 
exempelvis ett givet begrepp, har förhoppningsvis fått med sig något genom par-aktiviteten som 
kan förmedlas i klassrumsdiskussionen senare. Paren får i diskussionen lyfta sina tankar kring 
begreppet och sedan resonerar klassen tillsammans fram lösningar, exempelvis vad som kan 
stämma och vad som är mindre troligt.  
 
Språklekar menar hälften av lärarna är mycket gynnsamma för att stötta just andraspråkselever 
i NO-undervisningen. Det kan vara lekar där eleverna har blivit tilldelade ett djur eller något 
annat som är aktuellt i undervisningen, en bild på föremålet har satts fast på ryggen, och därefter 
ska de genom att ställa frågor till sina klasskamrater försöka lista ut vad bilden föreställer. Det 

                                                
1 VÖL representerar Vad vet vi, vad Önskar vi att veta och vad har jag Lärt mig 
2 Enskilt, Par, Alla, där eleverna först får tänka enskilt vad förslagsvis just det här begreppet kan betyda, därefter 
får de samtala i par och sedan blir det diskussion alla tillsammans. 
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kan även vara beskrivande aktiviteter, där eleverna fått bilder eller föremål de ska beskriva för 
varandra. En lärare berättar: 

 
Till exempel använde vi naturbilder som nästan är lika. Eleverna ska försöka att förklara och 
kommunicera med sin kompis, till exempel att jag har blåbär och jag har ett lingon, hur den andras 
bild ser ut och på så vis ska eleverna försöka att lista ut vad som är olika och vad är lika utan att 
se varandras bilder. Sådana övningar är viktiga (Doris).  

Förförståelse ett betydande hjälpmedel för andraspråkselevers lärande  
Begreppet förförståelse används för att beskriva det arbete lärarna utför med andraspråkselever 
innan ett nytt område i naturvetenskapsundervisningen ska påbörjas. Att de får en viss 
förberedelse innan själva området startar.  
 
Sex informanter betonar just den här typen av arbete som en metod att stötta andraspråkselever. 
Genom att bygga upp elevernas förförståelse för ämnesinnehållet i NO-undervisningen 
underlättas lärandet. Doris, Elin och även Gun menar att det är betydelsefullt för dessa elever 
att få stöd inför ett nytt område ska starta. Både med svåra begrepp och ämnets innehåll. Lärarna 
förklarar att det finns ord vi kan tycka är självklara och naturliga men som kan vara svåra för 
andraspråkselever att förstå. Gun berättar om ett tillfälle då undervisningen handlade om 
vattnets olika faser. Begreppen koka och smälta, som annars kan anses vanliga, fick 
andraspråkseleverna kämpa extra mycket med att förstå. Anna förtydligar att det ämnesbaserade 
språket kan vara krångligt eftersom många ord inom NO-undervisningen kan betyda en helt 
annan sak i vardagen. Gun belyser dessutom speciellt svårigheter med de abstrakta begreppen, 
till exempel avdunstning och förånga, vilka gav hennes andraspråkselever stora problem. Hon 
förklarar: 

 
Du kan tillexempel inte använda ordet kondensering utan att använda ordet kondensering. De här 
vaga begreppen, det finns väldigt mycket abstrakt inom naturvetenskapsundervisningen. Det är 
exempelvis inte alla som har druckit kall läsk under en varm sommardag, så där blir det svårt att 
hitta den associationen (Gun). 
 

De sex lärare som förespråkar en NO-undervisning där förförståelse används i syfte att stötta 
andraspråkselever, menar att metoden tillsammans med studiehandledare där eleverna får 
använda sitt modersmål, är det arbete som ger mest effekt. Dock menar flertalet att tiden med 
studiehandledarna är nästintill obefintlig. Elin berättar att hon endast har studiestöd kopplat till 
klassen två timmar per vecka. Detsamma gäller Hanna, en av hennes elever har endast 30 
minuter stöd i veckan. Cissi menar att NO-undervisningen bortprioriteras av skolorna, att 
studiehandledare oftast kopplas in när det gäller svenskan. Nedan förklarar två lärare vikten av 
studiehandledare i de naturorienterandeämnena: 

 
Allra bäst märker jag ju de gånger studiehandledaren hunnit ge andraspråkseleverna förförståelse, 
det är ju det allra bästa. Då kan de direkt känna att de kan hänga med och att de förstår (Elin).  
 
Det bästa är när vi använder studiehandledarna för att skapa en förförståelse hos 
andraspråkseleverna. Att de går igenom svåra ord (Frida).  
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Även Anna, Cissi, Doris och Elin belyser vikten av ett nära samarbete med studiehandledare, 
men poängterar likaså det betydelsefulla med SVA-samverkan. Att SVA stöttar 
andraspråkseleverna i deras förförståelse av det ämnesbaserade språket i 
naturvetenskapsundervisningen. Anna och Doris beskriver att de ofta planerar sina NO-teman 
tillsammans med hela arbetslaget. Anna ger ett exempel och förklarar hur det såg ut när klassen 
arbetade med tema jord. Då fick SVA-eleverna exempelvis klämma och känna på lera, sand 
och andra föremål som hörde till temat och bygga sig en förförståelse redan där. Anna och Doris 
berättar att andraspråkselever tillsammans med studiehandledare ibland kan gå igenom 
förberedda PowerPoints eller titta på film ihop och prata om innehållet. Lärarna värdesätter 
samarbetet och förklarar att det ger andraspråkseleverna en stor möjlighet att vara delaktiga i 
klassrummet sedan.  
 
Eftersom Berits klass består av majoriteten andraspråkselever arbetar hon inte på samma vis 
med förförståelse som de andra lärarna. Här är det en mer naturlig del av undervisningen och 
inbakad i de flesta moment och skapas via filmer och många språkliga aktiviteter. 
Studiehandledaren arbetar då hon är på plats i undervisningen och stöttar andraspråkseleverna 
under lektionen där det behövs.  

Värdet av kommunikation i det naturvetenskapliga klassrummet 
Alla tillfällen som ges för samtal i NO-undervisningen är värdefulla. Lärarna menar att 
diskussioner underlättar för andraspråkselever och deras förståelse av undervisningen, och att 
de ämnesrelaterade begreppen blir tydligare om eleverna får höra företeelser upprepas eller 
begrepp förklaras på olika sätt. Dock belyses olika typer av kommunikation. Frida till exempel 
föredrar grupparbeten då hon menar att klassrumsdiskussioner i just den här gruppen lätt spårar 
ur. Angående kommunikation i helhet menar Berit att endast en bild på en björn knappt räcker 
till för att beskriva dess egenskaper, hon förklarar att man måste prata med barnen och att de 
tillsammans behöver resonera kring exempelvis storleken och björnens kännetecken.  
 
EPA, tillika språkutvecklande lekar, omnämns som metoder vilka skapar 
kommunikationsmöjligheter i det naturvetenskapliga klassrummet. Sex av åtta lärare berättar 
att eleverna i deras klasser arbetar i par och samtalar med varandra i undersökningar och i andra 
par-uppgifter, att de resonerar fram olika slutsatser. De menar att det är en metod som gynnar 
lärandet av det naturvetenskapliga språket hos andraspråkselever. Cissi berättar att hon tycker 
att elever med svenska som andraspråk lär sig mer när de pratar med sina klasskamrater och 
beskriver en aktivitet där eleverna i grupp fick rita av en kompis på ett stort papper och sedan 
diskutera fram exempelvis vart hjärta och lungor sitter. Anna berättar andra fördelar med 
kommunikation i NO-undervisningen:  

 
Jag tänker på en klassrumsdiskusson, ett samtal. Där har andraspråkseleverna lär sig att om de 
väntar en stund och lyssnar på dom andra, kan de få ord och begrepp som de sedan kan använda 
för att vid ett senare tillfälle förklara just den här situationen. Eleverna tar hjälp av varandra. 
Ibland kanske de inte är de första som räcker upp handen, men efter ett tag blir även 
andraspråkseleverna delaktiga eftersom de har fått hjälp av klasskompisarnas ord och samtal 
(Anna). 
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Att andraspråkselever dessutom får kommunicera på sitt modersmål belyser fem av lärarna som 
mycket värdefullt. Dock framträdde det vid analysen en skillnad. I de klasser där det finns färst 
andraspråkselever exemplifieras inte alls samtal på hemspråket i NO-undervisningen. Berit och 
Doris förklarar sina tankar kring samtal på modersmålet: 

 
Det är själva språket som ställer till det när eleverna ska kommunicera med varandra. Det blir 
svårt när andraspråkseleverna ska jobba tillsammans med någon och så förstår inte den andra vad 
hen menar och istället blir frustrerad. Eleverna har ingen möjlighet att ställa följdfrågor. Därför 
gynnar det andraspråkseleverna om de kan jobba tillsammans med någon som kan hemspråket 
och svenska (Berit). 
 
Många gånger har de inte skolspråket på svenska, det är mest vardagsspråket de använder. 
Andraspråkselever använder sitt språk för att förstå det dom gör och kunskapen om ämnet (Doris).  
 

Anna, Cissi och Hanna menar även att andraspråkselever ofta tar hjälp av varandra när det är 
något de inte förstår. De förklarar och tydliggör för varandra på sitt hemspråk. Cissi utvecklar 
hur hon resonerar kring det: 

 
…då kan andraspråkseleverna i alla fall diskutera på sitt modersmål, för att därefter ha möjlighet 
att delta i undervisningen. Jag upplever att många lärare säger nej till det för att det är nått fult, 
och många tycker att alla ska prata svenska i skolan. Det är inte så lätt att lära sig någonting om 
man inte kan förstå svenska. Det är viktigt att eleverna får samtala på sitt språk för att komma 
fram till vad det betyder, att de får hjälpa varandra (Cissi). 

Stöttning genom praktiskt arbete.  
Samtliga lärare är eniga om att praktiska moment i NO-undervisningen stöttar 
andraspråkselevers begreppsuppfattning och lärande. Med praktiska moment avses 
exkursioner, experiment, teknik och andra situationer där eleverna får uppleva 
naturvetenskapen. Anna och Berit förklarar sina tankar till att använda praktiska moment för 
att understödja lärandet för andraspråkselever:   

 
Jag upplever att det är väldigt bra att jobba praktiskt, att det finns praktiska delar i det man jobbar 
med för att förstärka och förtydliga (Anna). 
 
Praktiskt arbete är den bästa metoden för andraspråkselever att befästa begrepp. När eleven får 
uppleva blir det så mycket enklare. Eleverna kan på så vis förstå begreppet fastän de inte kan 
komma ihåg vad själva ordet är. De kan istället förstå innebörden av det (Berit). 
 

Fem av lärarna berättar om skogsbesök där eleverna fått leta efter och undersöka olika växter 
och djur. De har vintertid sökt efter djurspår och försökt att koppla dessa till korrekt djur. Doris 
menar att praktiskt arbete är en stöttning som hjälper hennes andraspråkselever att befästa 
kunskapen i NO-undervisningen ”det är det praktiska, det är att göra det är att förstå, det är att 
koppla ihop, att samtala, det är att se, prova och nöta och att prata”.  

 
Det praktiska arbete som görs i arbetet med NTA-lådorna, menar samtliga lärare, är en metod 
som utvecklar det naturvetenskapliga språket, främjar lärandet och stöttar begreppsuppfattning 
hos andraspråkelever. Samtliga lärare, med undantag av Gun, nämner dessutom NTA 
(Naturvetenskap och Teknik för Alla) som ett arbetssätt där andraspråkselever ges möjlighet 
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att samtala och interagera, att det är en metod som används för att utveckla det 
naturvetenskapliga språket hos andraspråkselever. Anna förklarar att ”materialet bygger på 
kommunikation, att man samtalar sig fram till det man lär sig”. Berit berättar sina tankar kring 
arbetet med NTA-lådorna: 
 

När vi höll på med en NTA-låda där eleverna fick filtrera. Det var nästan det första vi gjorde när 
andraspråkseleverna kom. Då lärde de sig begreppen till lådan, filtrera kunde de men morot kunde 
ingen. I arbetet med NTA-lådan har eleverna fått känna och använt begreppen praktiskt och tränat 
på just det där (Berit). 
 

Dessutom menar fem av de intervjuade lärarna att andraspråkseleverna även i det praktiska 
arbetet med fördel kan nyttja sitt modersmål. Berit och Cissi förklarar att svenskan och 
arabiskan, som är det språk som flest andraspråkselever talar i klassen, pratas parallellt. 
Eleverna använder båda språken för att förklara och förstå. Fyra lärare anser dessutom att 
arbetet med NTA-lådan är ett tillfälle där andraspråkselever kan och får samtala på sitt 
hemspråk. 

 
När klassen arbetade med NTA-lådan kunde jag para ihop eleverna som pratade samma språk. 
Då fick de sitta tillsammans och experimentera. Många gånger har andraspråkseleverna inte något 
skolspråk på sitt modersmål, utan det är mest vardagsspråket de använder. Eleverna använder sitt 
hemspråk för att förstå det dom gör och för att få kunskap om ämnet (Doris).  
 

Många lärare använder praktiska moment i sin undervisning där eleverna får skapa och  
konstruera tillsammans i grupp eller enskilt. Grupparbeten menar lärarna får 
andraspråkseleverna att samtala och resonera fram hur exempelvis anordningen ska 
konstrueras. Cissi berättar att eleverna genom par och grupparbeten hjälps åt, att de via 
diskussionen lär av varandra. Kommunikation leder dem fram till en gemensam lösning. Doris 
menar att ”när man gör experiment är det lättare för dem att kommunicera”. Gun förklarar även 
sina tankar kring praktiskt arbete och samtal, och hur det gynnar andraspråkselever: 

 
Eleverna kan laborera och delta i praktiska moment hur mycket som helst, men får de inte prata 
så kommer de ändå inte att förstå. Så prata och att göra tycker jag är den bästa metoden för 
eleverna att använda (Gun). 

Visuellt stöd i NO-undervisningen 
Visuell stöttning är ett hjälpmedel som tydliggör naturvetenskapsundervisningen och dess 
begrepp för andraspråkselever. Sju av åtta lärare nämner bildstöd som hjälpmedel. Elin 
förklarar att hon skulle kunna bli bättre på att använda den här typen av stöd för 
andraspråkseleverna i klassen. Hon använder film och även andra metoder i sin NO-
undervisning, men det är för klassen i helhet. Elin nämner inget om visuellt stöd kopplat till just 
andraspråkselever. Anna, Berit, Cissi och Frida berättar att de även använder mycket 
kroppsspråk och gester för att förtydliga begrepp och skeenden. Anna förklarar att det blir mer 
synligt om kroppen används som hjälp. Berit berättar om en händelse som utspelade sig i 
klassrummet, där gester och kroppsspråk underlättade, men att de tyvärr ändå inte nådde ända 
fram. Här brast det på grund av saknaden av bilder.  
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Vi undervisade om en fågel med stor näbb och förklarade att näbben var stor eftersom fågeln 
skulle knapra frön. Ingen visste vad frön var. Då förklarade jag för andraspråkseleverna och 
visade samtidigt med händerna mot munnen om de där fröna som de brukar äta. Samtidigt lät jag 
som en mus. Då var det en elev som kom på vad det var och då gick det som en löpeld genom 
klassen. Då visste dom vad frön var men det var ändå ingen som hade knäckt det här med själva 
näbben. Då tänkte jag att det var ju egentligen inte det vi pratade om, men ibland kan det rusa 
iväg och bli en helt annan diskussion.  Det går bra det med. Ibland måste man ge sig där. Tyvärr 
blev frön bara solrosfrön för andraspråkseleverna just där. Jag hade tyvärr ingen Ipad till hans för 
att kunna ta fram en bild. Det var inte så att den där fågeln åt just solrosfrön med det fick helt 
enkelt duga (Berit). 
 

Drama som visuellt stöd både roar och förtydligar NO-undervisningen tycker tre av lärarna. Det 
lättar upp stämningen och får eleverna nyfikna och intresserade av det som händer. Drama kan 
även användas som introduktion av ett ämne. Cissi relaterar till Candy, och Anna beskriver hur 
en rymdvarelse introducerade tema rymden i deras klassrum. Anna berättar likaså hur hon 
visualiserade månens olika faser. Eftersom alla de här begreppen är svåra att enbart förklara 
visades först en film och sedan samtalades det i helklass om fenomenet. Bildstöd användes för 
att förtydliga, och eleverna fick även se en simulation på hur månen kretsar kring jorden och 
vad som påverkar månens faser. Det här gestaltades dessutom med hjälp av en projektor och en 
boll. Eleverna fick turas om att stå framför Anna och hon förklarade för eleverna att hon 
föreställde hur vi ser månen från jorden, projektorn var solen och bollen månen. Månen hölls 
lite ovanför huvudet och projektorn fick lysa rätt fram mot bollen. Därefter snurrade Anna sakta 
tillsammans med bollen framför projektorn och eleverna fick skåda hur månens olika sidor blev 
synliga. Gun beskriver ett tillfälle då hon använde legobitar för att visualisera vattnets faser:  

 
Vi pratade om H2O molekyler och fast och flytande. Här är lego jättebra att använda och förklara 
med. Då kan jag samtidigt som jag bygger ihop fler legoatomer fråga vilken form av vatten jag 
byggt ihop nu, att det är is. Därefter kan jag ta isär dom mer och mer och fråga vart efter vad det 
är för form (Gun). 
 

Flera lärare meddelar att de ofta tar till tavlan och förtydligar för andraspråkseleverna genom 
att rita till pratet. När de ser att eleverna inte hänger med kan den här typen av stöttning vara 
till stor hjälp. Berit, Doris och Hanna sätter upp begrepp på tavlan, ofta även tillsammans med 
bilder, vilket förtydligar ännu mer menar Doris. Nyttjandet av verkliga föremål i 
naturvetenskapsundervisningen är inte så vanlig, endast tre av lärarna använder det som 
stöttning för sina andraspråkselever. Dock tillägger Cissi att filmer ibland kan vara svårt för 
andraspråkselever, att det blir mycket nytt på en och samma gång. Då är viktigt att få det 
förklarat menar hon. Gun däremot, hon föredrar film framför bildstöd eftersom bilder är mer 
tvådimensionella och därför kan vara svåra att tyda.  

Andraspråkselevers svårigheter i NO-undervisningen  
På frågan vilka hinder andraspråkselever möter i naturvetenskapsundervisningen svarade 
samtliga lärare att det är språket och den vaga begreppsuppfattningen som begränsar lärandet. 
Merparten förklarar begreppsuppfattning som en förmåga att kunna placera ett ord i olika 
sammanhang. Anna och Berit förklarar sin förståelse kring begreppet:  

 
För mig är det inte bara att förstå ordets betydelse, en synonym till ordet, utan att förstå lite mer 
kring begreppen och att eleven kan använda det i nya situationer. När jag har förstått begreppet 
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kan jag använda det i en helt annan situation, just för att jag har förstått det. Sedan är språket 
grunden för att kunna förklara vad som händer och då måste vi hjälpa eleverna att ge dom orden 
(Anna).  
 
Kan man förstå ett begrepp ordentligt ska man kunna berätta det så någon annan förstår och sätta 
in det i någon annan situation. Det räcker inte med att bara veta vad det heter. Det svåraste är att 
det finns så många ord och begrepp som betyder en sak när man pratar och en helt annan mening 
i NO-undervisningen (Berit). 

Sammanfattning  
Analysen utskiljer fem olika strategier som de intervjuade lärarna använder för att stötta 
lärandet och främja begreppsuppfattningen för sina andraspråkselever i 
naturvetenskapsundervisningen. Tre strategier nyttjas av samtliga lärare; Språkinriktad 
undervisning, praktiskt arbete och kommunikation. Dock används den språkinriktade 
undervisningen inte lika omfattande av alla informanter. Visuellt stöd benämns även den av 
samtliga lärare. Emellertid beskriver inte Elin att det är för att stötta andraspråkseleverna, utan 
talar mer om klassen som helhet. Sex av åtta lärare använder förförståelse som stöd för 
andraspråkselevers lärande i NO-undervisningen. Hanna nyttjar det inte alls utan vill att 
samtliga elever i klassen ska ”börja från scratch”. Berit däremot har majoriteten 
andraspråkselever i klassen och använder därför en annan typ av förförståelse än den studien 
avser. 
 
De kommunikationsmöjligheter som i naturvetenskapsundervisningen ges andraspråkselever är 
främst vid planerade språkliga aktiviteter där samtalandet blir en naturlig del av 
undervisningen. Resultatet visar att det gäller främst vid par- och gruppaktiviteter, EPA och 
under olika språklekar. I arbetet med förförståelse och i praktiska moment, där det även ges 
tillfälle att samtala på modersmålet, är ytterligare två situationer som skapar 
kommunikationsmöjligheter för andraspråkselever i NO-undervisningen. NTA-lådan är något 
det talas gott om av samtliga lärare, dock är det bara sju av de åtta lärarna som menar att lådan 
skapar både interaktionsmöjligheter och potential till lärande för andraspråkselever.  

Diskussion 
Det här avsnittet består av fyra delar. Först granskas studiens validitet, generaliserbarhet, 
reliabilitet och objektivitet i metoddiskussionen. Därefter följer en reflektion kring studiens 
resultat kopplat till dess bakgrund och teoretiska perspektiv. Till sist presenteras studiens 
slutsats samt vidare forskning. 

Metoddiskussion 
Den här studien avsåg att undersöka vilka strategier verksamma lärare i årskurs 1-3 använder 
för att stötta lärandet och främja begreppsuppfattningen för andraspråkselever i 
naturvetenskapsundervisningen. Eftersom målet var att få en djupare förståelse av ämnet valdes 
kvalitativ intervju som forskningsmetod. Lärare skulle genom intervju beskriva sina tankar 
kring området, och därför passade inte kvantitativ forskningsmetod till den här undersökningen. 
Styrkan med en kvalitativ intervju är att intervjuaren möter informanten ansikte mot ansikte, 
vilket även möjliggör följdfrågor vid tveksamheter, och skapar fler chanser till fördjupad 
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kunskap inom området. Denna metod ökar därmed studiens validitet (Larsen, 2009:27, Stukát, 
2011:44). I och med att undersökningen genomgående kopplats till dess teori och syfte, och 
dessutom besvarat forskningsfrågorna, har studiens validitet blivit än mer betydande. Validitet 
omfattar en studies relevans och giltighet (Larsen, 2009:80, Stukát, 2011:134, Trost, 2010:133).  
 
Larsen (2009:78) förklarar att kvalitativa studier inte är generaliserbara, vilket även gäller den 
här undersökningens resultat. Därför valdes studiens informanter ut genom ett godtyckligt urval 
(ibid). Syftet var att hitta informanter som kunde bidra med den mesta möjliga kunskapen om 
det berörda området och målet var att resultatet skulle representera fler personer än vad som 
ingick i studien. Informanterna valdes ut efter specifika kriterier. Samtliga åtta lärare som 
intervjuades undervisar i naturvetenskap för årskurs 1-3. Lärarna arbetar på sex olika skolor, 
utspridda i fyra kommuner. Skolorna företräder en verksamhet med ett spritt antal 
andraspråkselever, vilket även är en av studiens styrkor. Åtta intervjuade lärare gav stor mängd 
insamlad data. Därför kunde ett omfattande svar på frågeställningarna ges och med det 
möjliggöra ett mer gällande resultat för undersökningen (Larsen, 2009:71, 80, Kihlström, 
2007a:49). Larsen (2009:28) menar att fler metoder som används i en undersökning skapar ett 
mer giltigt resultat. Den här studien använde enbart intervju, men då intervjuaren berörde 
samma område men med olika ingångar på frågorna, ökade dess validitet. Dessutom blir 
resultatet mer aktuellt eftersom det går att koppla till andra liknande situationer, att lärare som 
läser studien kan relatera till undersökningen och använda resultatet vidare i sin 
naturvetenskapsundervisning (Kihlström, 2007b:233, Larsen, 2009:85).  
 
Reliabilitet avser studiens tillförlitlighet, vilket omfattar undersökningens noggrannhet och 
resultatets pålitlighet (Larsen, 2009:41, Kihlström, 2007b:231). Larsen (2009:81) menar att det 
är viktigt att vara noggrann genom hela undersökningen. Studien har därför genomförts med 
försiktighet, och det transkriberade materialet har analyserats med stor varsamhet. För att inte 
blanda ihop underlaget har det kodats och behandlats med exakthet. Målet var att studera den 
insamlade informationen med hög objektivitet. Genom att inte skapa förutfattade meningar, 
utan istället försöka att se transkriptionen ”med nya ögon” kunde viss objektivitet hållas 
(Kihlström, 2007a:49, 50). Larsen (2009:15) menar att det är svårt att vara helt objektiv. Dock 
är det något som det strävats efter, att inte färga data med egna åsikter och tankar. Likaså har 
materialet studerats väl och lästs igenom fler gånger. Resultatet har dessutom ifrågasatts och 
analyserats vidare ur andra synvinklar (Kihlström, 2007a:49, 50, Larsen:2009:15). 
 
För att skapa en liknande situation för samtliga lärare som intervjuades för studien, utformades 
en intervjuguide. På så vis kunde en viss standardisering upprätthållas (Larsen, 2009:41, Trost, 
2010:39). Hög reliabilitet får en studie om en annan forskare har möjlighet att genomföra en 
liknande studie och resultatet blir identiskt (Larsen, 2009:81, Trost, 2010:132). Vid kvalitativa 
studier som den här är det svårt att skapa hög reliabilitet. Informanterna i den här studien är 
anonyma och de lärare som ingår vid en liknande undersökning kan äga helt andra erfarenheter. 
Dessutom besitter forskare olika erfarenhet och tolkar därigenom även underlaget på olika sätt 
(Larsen, 2009:81). Intervjueffekten menar, Larsen (2009:27), är en intervjustudies svaghet. 
Informanterna kan säga vad de tror förväntas av dem. Dock måste intervjuaren utgå ifrån att 
samtliga informanter varit uppriktiga. En styrka är att samtliga intervjuer spelats in. Därigenom 
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har intervjuaren fokuserat på informanten och korrekta följdfrågor kunnat ställas. I och med 
inspelningen har intervjuerna transkriberats och risken för missförstånd, eller faran att förbise 
viktig information, minskat (Kihlström, 2007b:232, Trost, 2010:74). 

Resultatdiskussion 
I det här avsnittet kommer resultatet kopplat till studiens bakgrund med styrdokument, tidigare 
forskning samt teoretiskt perspektiv att diskuteras och problematiseras. Resultatdiskussionen 
delas upp i olika rubriker vilka belyser de mest betydande slutsatser i den här undersökningen. 
Studiens frågeställningar som diskuteras är: Vilka hjälpmedel och metoder beskriver lärare att 
de använder för att stötta andraspråkselever vid undervisandet av naturvetenskapliga begrepp? 
och Vilka kommunikationsmöjligheter anger lärare att de ger andraspråkselever i NO-
undervisningen 

Kommunikation ett hjälpmedel som utvecklar förståelsen i NO-undervisningen 
Tidigare forskning visar att samtal och diskussioner, i både grupp och helklass, är en metod 
som stöttar andraspråkselever i förståelsen av naturvetenskapsundervisningen. Genom att 
andraspråkselever får tillfällen att exempelvis höra förklaringar på begrepp många gånger, ger 
det eleverna en möjlighet att ta till sig undervisningen på fler olika sätt (Esquierdo & Almaguer, 
2012:47, Hainsworth, 2012:12, Löfgren m.fl., 2014:143). Detta stämmer väl överens med vad 
den här studien visar då flertalet av de intervjuade lärarna anser att samtal gynnar lärandet av 
det naturvetenskapliga språket hos andraspråkselever, och att eleverna lär genom att höra 
begrepp och företeelser förklaras flera gånger och på olika vis. Dysthe (2003:44), tillika Säljö 
(2015:95) beskriver att kunskap enligt den sociokulturella teorin förmedlas genom interaktion 
och blir genom det tillgängligt för samtliga elever i klassen. Genom att appropriera kunskapen 
via resonemang och diskussioner får andraspråkelever möjlighet att ta till sig det som sägs, och 
göra det till sitt eget (ibid). Språklagen (SFS 2009:600) nämner i 5 § att det svenska språket ska 
kunna användas av alla, och i 6 § förklaras att det är det ”allmänna som ansvarar för att svenskan 
ska användas och utvecklas”. Det innebär att skolan är skyldig att stötta andraspråkselever i 
språkutvecklingen, vilket är avgörande för dessa elever som möter den största delen av det 
svenska språket i skolan. Sex av de intervjuade lärarna menar att språkutvecklande aktiviteter 
där det skapas tillfällen för eleverna att interagera med kamrater och samtidigt använda de 
naturvetenskapliga begreppen, är en metod som stöttar dem i utvecklingen av det 
naturvetenskapliga språket. Detta stämmer väl överens med Gibbons (2014:74), där hon 
rekommenderar språkinriktad undervisning som metod för att underlätta den ämnesbaserade 
undervisningen för andraspråkselever. Emellertid har tidigare forskning som lästs inför den här 
studien inte visat några resultat om specifika språkliga aktiviteter utöver kommunikationens 
vikt som helhet. Dock beskriver Arreguin-Anderson och Esquierdo (2011:68) i sin artikel olika 
användbara par-aktiviteter som kan användas i naturvetenskapsundervisningen. Detta är i linje 
med den här studiens resultat, där sex av åtta lärare berättar att de använder särskilda språkliga 
aktiviteter som till exempel EPA och språklekar i sin NO-undervisning, och menar att ett 
språkutvecklande arbetssätt gynnar samtliga elever i klassen.  
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Empiriska undersökningar möjliggör samtal där det ämnesbaserade språket nyttjas (Nilsson, 
2005:67, Carrejo & Reinhartz, 2012:37, Ünsal, 2017:55). Detta är i överensstämmelse med den 
här studiens resultat, där de intervjuade lärarna anser att de experiment som görs i arbetet med 
NTA-lådorna utvecklar det naturvetenskapliga språket, främjar lärandet och stöttar 
begreppsuppfattningen hos andraspråkselever. Detta är i linje med det sociokulturella 
perspektivet där praktiska aktiviteter rekommenderas (Dysthe, 2003:48). Elever utvecklas 
genom att tala, samarbeta och ta efter sina klasskamrater, vilket innebär att de utvecklas genom 
det sociala samspelet (ibid). Resultatet, tillika tidigare forskning, påvisar dessutom vikten av att 
andraspråkselever får rika möjligheter att samtala på sitt modersmål (Esquierdo & Almaguer, 
2012:46, Ryoo, 2014:40,  Ünsal, 2017:65). Lärarna i studien menar att det med fördel kan ske 
i de praktiska momenten, men framhåller likväl all kommunikation på modersmålet som 
betydelsefullt och tillägger att eleverna använder sitt modersmål för att tydliggöra 
ämnesinnehållet för varandra, vilket stämmer väl överens med forskningen kopplad till studien 
(Esquierdo & Almaguer, 2012:46, Ryoo, 2014:40,  Ünsal, 2017:65). Dessutom stöttas detta 
resonemang av Språklagen (SFS 2009:600) där det i 14 § står att elever som har annat 
modersmål än svenska ska ges möjlighet att använda sitt eget hemspråk [i undervisningen].  
 
Läroplanen (Skolverket, 2017a) beskriver i sitt syfte vilka kunskaper eleven ska utveckla 
genom naturvetenskapsundervisningen. Det som utmärker sig är förmågan att kommunicera, 
och förståelsen för begrepp (Skolverket, 2017:158,159, 168,169, 179,180). Den här studien 
visar emellertid att det största hindret för andraspråkselevers lärande i NO-undervisningen är 
just språket och förståelsen för innehållet. De svårigheter eleverna möter avslöjas genom 
intervjun där lärarnas definition på begreppsuppfattning efterfrågas. Lärarna svarar att 
begreppsuppfattning gäller förmågan att sätta ett begrepp i olika sammanhang, och att eleven 
dessutom kan förklara ordet för en kompis så att hen förstår. Studiens resultat, i likhet med 
Skollagen (SFS 2010:800, 3 kap. 12 i §) visar därigenom betydelsen av en studiehandledare. 
Flertalet lärare anser att det är en av de viktigaste stöttorna i det naturvetenskapliga 
klassrummet. Studiehandledaren ses som ett medierande verktyg, någon som kan förklara 
begrepp och göra undervisningen tillgänglig för andraspråkselever (Dysthe, 2013:45). Tidigare 
forskning, tillika Svanelid  (2014:25), påvisar fördelar med att möjliggöra ämnesinnehållet även 
på modersmålet (Esquierdo & Almaguer, 2012:47, Hainsworth, 2012:12). Svanelid (2014:45) 
förklarar att förståelsen av begrepp gör det möjligt för andraspråkselever att fördjupa sig i 
undervisningen. Studien visar att samarbetet med studiehandledare dessutom är betydande i 
bedömningen av elevernas kunskaper där eleverna stöttas i samtalet med lärarna. Genom de 
intervjuade lärarnas tolkning av begreppsförståelse, och den minimala tid de beskriver att 
eleverna får med studiehandledare i NO-undervisningen, skulle det kunna innebära att 
kunskapskraven i de naturvetenskapliga ämnena är nästintill omöjliga att uppnå för 
andraspråkselever. Språket, förklarar Säljö (2015:93), är det mest betydande medierande 
verktyget som av Vygotskij ansågs som en förmåga människan använder till att förmedla sin 
kunskap. Det sociala samspelet är viktigt. Utan språk kan således eleverna inte förmedla sin 
kunskap (Dysthe, 2013:46). Lärarna anser att det utan studiehandledare är svårt för 
andraspråkselever att förmedla sin kunskap. Detta kan medföra att eleverna kan få svårt att nå 
upp till läroplanens kunskapskrav, där det i den första delen för årskurs 3 främst fokuseras på 
att samtala, berätta och att beskriva (Skolverket, 2017:173, 184, 194). Detta kan tolkas 
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motsägelsefullt när dessutom läroplanens värdegrund (Skolverket, 2017a:8) beskriver att 
”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättning och behov”. Vilket studien 
motbevisar då många lärare anser att de får alldeles för lite stöd av studiehandledare till sina 
andraspråkselever. Vilket de enligt Skollagen (SFS 2010:800, 3 kap. 12 i §) har rätt till. 
”Studiehandledningen ska syfta till att ge eleven förutsättningar att nå de kunskapskrav som 
minst ska uppnås” (SFS 2010:800, 3 kap. 12 i §). 

Multimodala hjälpmedel och resurser konkretiserar lärandet i NO-undervisningen 
Enligt den sociokulturella teorin inkluderar mediering all typ av stöttning i lärandet, vilket kan 
ske genom olika resurser samt verkliga och intellektuella föremål (Dysthe, 2003:45). Forskning 
visar att olika multimodala hjälpmedel och resurser konkretiserar lärandet i NO-undervisningen 
och ger andraspråkselever en bättre förståelse av innehållet (Nygård Larsson, 2011:308, Ünsal, 
2017:59, 60). Detta stämmer väl överens med vad den här studien visar. Sju av åtta lärare i 
undersökningen använder visuellt stöd för att förstärka och synliggöra innehållet i 
naturvetenskapsundervisningen för just andraspråkselever. Den vanligaste stöttningen som 
framkommit av undersökningen är bildstöd och film. Dock påvisar forskning att en del ”visuella 
resurser” kan av andraspråkselever vara svåra att begripa (Larsson, 2011:309). Detta 
understryks delvis av den här studiens resultat. En av lärarna förklarar att filmer kan upplevas 
komplicerade av andraspråkselever eftersom det inträffar mycket nytt på en och samma gång. 
Emellertid skiljer sig det uttalandet helt från en annan lärare som föredrar film framför bildstöd, 
eftersom bilder är tvådimensionella och därmed svårare att tolka. 
 
Forskning visar att kroppsspråk och gester är en annan resurs som nyttjas för att tydliggöra 
ämnesinnehållet och de naturvetenskapliga begreppen för andraspråkselever i NO-
undervisningen (Ünsal, 2017:57). Det är något som även påvisats i den här studien. Hälften av 
de intervjuade lärarna använder kroppen för att förtydliga begrepp och skeenden i NO-
undervisningen och en av dem förklarar att innehållet blir mer synligt om kroppen används till 
hjälp. Studien visar dessutom att fler lärare använder sig av exempelvis drama för att få 
andraspråkseleverna nyfikna på undervisningen. Drama nämns dock inte i forskning, men 
Carrejo och Reinhartz (2012:35) påtalar vikten av att en introduktion av ett område bör 
engagera andraspråkselevernas intresse, vilket dramatiseringen i studien kan exemplifiera. 
Forskning visar dessutom att en varierad undervisning där andraspråkselever får möta det 
ämnesbaserade innehållet på olika vis stöttar elevernas förståelse av undervisningen (Jakobson 
& Axelsson, 2017:6,14). Det hjälper även dessa elever om presentationen av nya begrepp sker 
genom det naturvetenskapliga språket (skolspråk) men tillsammans med visuella föremål. 
Vardagsspråket används endast som en resurs att förtydliga och förklara det ämnesbaserade 
språket (Nygård Larsson, 2011:308, Ryoo, 2014:40). Det är i överensstämmelse med den här 
studiens resultat som visar att vardagsspråket främst nyttjas för att stötta andraspråkselevers 
förståelse av naturvetenskapliga begrepp. Vardagsspråket hjälper andraspråkselever att förstå 
skolspråket genom det som är vardagsnära. Dessutom menar lärarna att den varierande 
undervisningen ger andraspråkselever en chans att ta till sig stoffet på fler än ett sätt. Lärarna 
påtalar att eleverna lär sig bäst genom varierade metoder. Den proximala utvecklingszonen och 
kopplingen till varierade metoder är i linje med det sociokulturella perspektivet. Den proximala 
utvecklingszonen förklaras som en fas där eleven ligger väldigt nära den vunna kunskapen. I 
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denna fas kan individen med hjälp av scaffolding från exempelvis läraren genomföra uppgiften. 
Läraren nyttjar då ett medierande verktyg, exempelvis drama, film, bildstöd, kroppsspråk, eller 
andra resurser för att hjälpa eleven in på rätt spår (Säljö, 2015:100).  

Motivation och delaktighet skapas genom förberedelse  
Det sociokulturella perspektivet ställer motivation i centrum. Motivation kan liknas vid en 
drivkraft där föreställningen av att känna sig betydande och delaktig ökar lusten att vilja lära 
sig mer (Dysthe, 2003:38). Studiens resultat visar att andraspråkselever genom stöttning 
tillsammans med studiehandledare och/eller SVA ofta förbereds inför ett nytt NO-område som 
ska ta vid. Sex av åtta intervjuade lärare menar att det här arbetssättet, där andraspråkselever 
får skapa eller bygga på sin förförståelse, är mycket värdefull. Lärarna förklarar att det ger 
andraspråkselever en möjlighet att känna sig delaktiga i naturvetenskapsundervisningen. 
Forskningen som studerades inför den här undersökningen påvisar dock inget angående 
andraspråkselevers förförståelse, men förklarar istället att ordförrådet är en betydelsefull 
byggsten eleverna behöver för att skapa förståelse för det naturvetenskapliga språket 
(Hainsworth, 2012:11). Studien visar att eleverna får möjlighet att utveckla detta tillsammans 
med studiehandledaren och/eller SVA. Därtill påtalar forskning att rätt introduktion av ett 
fenomen ger eleverna de bästa förutsättningar att förstå och ta till sig innehållet i NO-
undervisningen (Carrejo & Reinhartz, 2012:35, Esquierdo & Almaguer, 2012:46, 47). Vikten 
av en undervisning som utgår ifrån andraspråkselevers kunskapsmässiga nivå belyses också. 
Detta kan jämföras med studiens resultat av arbetet med förförståelse, där lärarna utgår ifrån 
andraspråkselevernas kunskapsmässiga och lingvistiska nivåer (Esquierdo & Almaguer, 
2012:49). Strävan att ge andraspråkselever en god förberedelse inför nästa område i 
naturvetenskapsundervisningen och skapandet av förförståelse, kan kopplas till 3 kap. 3 § av 
Skollagen (SFS, 2010:800) där det anges att ”alla barn och elever ska ges den ledning och 
stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål”.  

Sammanfattande slutsats 
Gibbons (2016:42) menar att det är viktigt att ge andraspråkseleverna ”begriplig input” i den 
ämnesbaserade undervisningen. För att dessa elever ska kunna förstå och ta till sig det 
ämnesbaserade språket behöver de möta ett stoff de har möjlighet att begripa och som ligger i 
den proximala utvecklingszonen (ibid). Gibbons (2016:43) menar att en lärare med hjälp av 
olika stöttor, till exempel med praktiska demonstrationer, bildstöd, en varierad undervisning 
samt muntliga diskussioner, kan underlätta begreppsförståelsen för andraspråkselever. Studien 
bekräftar betydelsen av visuellt stöd, vilket enligt de intervjuade lärarna är en av de vanligaste 
stöttorna för att tydliggöra naturvetenskapsundervisningen för andraspråkselever. Studien visar  
dessutom vikten av praktiska moment som stöd för att förstå undervisningen och dess innehåll. 
Lärarna menar att praktiska moment skapar tillfällen att samtala sig fram till olika lösningar, 
tillika ger det andraspråkselever möjlighet att kommunicera på sitt hemspråk. 
Kommunikationen i klassrummet är en strategi som i den här studien utmärker sig. Lärare 
förklarar att undervisningen bör bestå av samtal där språkliga aktiviteter och språklekar ingår i 
den dagliga verksamheten. Dock måste poängteras; utan studiehandledare är det för lärare till 
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en början väldigt svårt att göra naturvetenskapsundervisningen helt tillgänglig för 
andraspråkselever.  

Studien visar att det är betydande för andraspråkselevernas förståelse om det ges rika tillfällen 
att skapa förförståelse genom samtal på modersmålet inför att nya områden inom 
naturvetenskapsundervisningen tar vid. Gibbons (2016:43), Ryoo, (2014:40) samt Ünsal 
(2017:65) belyser vikten av att andraspråkselever får nyttja sitt första språk i 
naturvetenskapsundervisningen. Samtalen kan ses som en ytterligare resurs i strävan att 
bemästra det naturvetenskapliga språket. Genom dessa samtal, och om möjligt med hjälp av 
studiehandledare, tydliggörs de naturvetenskapliga begrepp som för en lärare kan vara svåra att 
förklara (ibid). Genom ”begriplig input” skapas dessutom förutsättningar för andraspråkselever 
att också åstadkomma ”begriplig output” (Gibbons, 2016:43). 

Vidare forskning 
Studien har främst fokuserat på strategier som stöd för andraspråkselevers lärande och 
begreppsuppfattning i naturvetenskapsundervisningen. Studien, tillika tidigare forskning, 
synliggör vikten av att eleverna ges möjlighet att samtala, både på svenska och på hemspråket. 
Dock använder många lärare fortfarande den traditionella katederundervisningen där 
andraspråkselever ges minimala chanser att vara delaktiga och ta till sig innehållet i 
naturvetenskapsundervisningen. Därför behövs det en mer omfattande studie i det området. 
Många lärare besitter för lite kunskap om hur andraspråkselever och deras modersmål kan 
integreras som en naturlig del i NO-undervisningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

Referenslista 
Ahlbäck, T. (2018). Digitala skrivtavlor – till vad, hur och varför? En studie om den digitala 
skrivtavlans betydelse för grundskolans digitalisering utifrån ett lärarperspektiv. Diss. Växjö: 
Linnéuniversitetet.  
 
Arreguín-Andersson, M. G. & Esquierdo, J. J. (2011). Overcoming difficulties. Science and 
children; Washington, 48(7), s. 68-71.  
 
Aukerman, M. (2007). A culpable CALP: Rethinking the conversational/academic language 
proficiency distinction in early literacy instruction. The reading teacher: Newark, 60(7), s. 626-
635.  

Axelsson, M. (2016). Vardagsspråk och ämnesspråk i utveckling: I förskola och skola. I K. 
Jönsson (Red.), Bygga broar och öppna dörrar: Att läsa, skriva och samtala om texter i förskola 
och skola (s. 157-186). 2 Uppl. Stockholm: Liber 
 
Björkdal Ordell, S. (2007). Vad är det som styr vilka etiska regler som finns? I J. Dimenäs 
(Red.), Lära till lärare: Att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och 
vetenskaplig metodik (s.21-28). Stockholm: Författarna och Liber AB 

Carrejo, D. J. & Reinhartz, J. (2012). Exploring the synergy between science literacy and 
language literacy with English language learners: Lessons learned within a sustained 
professional development program. SKRATE journal. 21(2), s. 33-38.  

Cummins, J. (2017). Flerspråkiga elever: effektiv undervisning i en utmanande tid. Stockholm: 
Natur & Kultur. 

Dahlgren, L. O. & Johansson, K. (2015). Fenomenografi. I Frejes, A. & Thornberg, R. (Red.), 
Handbok i kvalitativ analys (s.162-173). Stockholm: Liber AB 
 
Dimenäs, J. (2007). Teori som redskap: Teori. I J. Dimenäs (Red.), Lära till lärare: Att utveckla 
läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik (s.103-107). Stockholm: 
Författarna och Liber AB 

Dysthe, O. (1996). Det flerstämmiga klassrummet: Att skriva och samtala för att lära. Lund: 
Studentlitteratur s. 63-70. 
 
Dysthe, O. (2003). Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande. I O. Dysthe (Red.), 
Dialog, samspel och lärande (s. 31-74). Lund: Studentlitteratur. 
 
Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur. 
 
Enström, I. (2004). Ordförråd och ordinlärning: med särskilt fokus på avancerade inlärare. I I. 
Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk:  I forskning, undervisning och samhälle (s. 171-
196). Lund: Studentlitteratur. 
 
Esquierdo, J. J. & Almaguer, I. (2012). Developing science literacy for bilingual learners: A 
framework for effective learning. Teacher education and practice, 25(1), s. 38-51.  
 
Fejes, A. & Thornberg, R. (2015). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I Frejes, A. & 
Thornberg, R. (Red.), Handbok i kvalitativ analys (s.13-43). Stockholm: Liber AB. 
 



 36 

Fejes, A. & Thornberg, R. (2015). Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier. I Frejes, 
A. & Thornberg, R. (Red.), Handbok i kvalitativ analys (s.256-278). Stockholm: Liber AB. 

Gibbons, P. (2010).  Lyft språket Lyft tänkandet: Språk och lärande. Stockholm: Hallgren & 
Fallgren. 

Gibbons, P. (2016). Stärk språket Stärk lärandet: Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt 
för och med andraspråkselever i klassrummet. Stockholm: Hallgren & Fallgren. 

Hajer, M. & Meestringa, T. (2010). Språkinriktad undervisning: En handbok. Stockholm: 
Hallgren & Fallgren. 

Hainsworth, M. (2012). Lifting the barriers in science. Primary science, 125(?), s. 11-13. 
 
Holm, A. S. (2007). Teori som redskap: Att använda teori som ett redskap i tolkning av 
observationer. I J. Dimenäs (Red.), Lära till lärare: Att utveckla läraryrket – vetenskapligt 
förhållningssätt och vetenskaplig metodik (s.107-111). Stockholm: Författarna och Liber AB 

Jakobson, B. Axelsson, M. (2017). Buliding a web in science instruction: using mulitple 
resources in a Swedish multilingual middle school class. Language and Education, 31(6), s. 
479-494.  

Karlsson, A., Nygård Larsson, P. & Jakobsson, A. (2016). Flerspråkighet som en resurs i NO-
klassrummet. Pedagogisk forskning i Sverige, 21(1-2), s. 30-55.  

Kaya, A. (2016). Att undervisa nyanlända: metoder, reflektioner & erfarenheter. Stockholm: 
Natur & Kultur. 
 
Kihlström, S. (2007a). Intervju som redskap: att genomföra en intervju. I J. Dimenäs (Red.), 
Lära till lärare: Att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig 
metodik (s.47-57). Stockholm: Författarna och Liber AB 
 
Kihlström, S. (2007b). Uppsatsen - examensarbetet. I J. Dimenäs (Red.), Lära till lärare: Att 
utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik (s.226-246). 
Stockholm: Författarna och Liber AB 

Larsen, A. K. (2009). Metod helt enkelt: En introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 
Malmö: Gleerup Utbildning AB 
 
Lemke, J. (1990). Talking Science: Language, learning and Values. Norwood: Ablex 
Publishing. 

Löthagen, A., Lundenmark, P & Modigh, A. (2008). Framgång genom språket: Verktyg för 
språkutvecklande undervisning av andraspråkselever. Stockholm: Hallgren & Fallgren. 
 
Löfgren R., Schultz, J., Johnsson, K. & Domino Østergaard, L. (2014). Engagerade samtal i det 
vetenskapliga klassrummet. Nordic Studies in Science Education, 10(2), s. 130-145.  
 
Nationalencyklopedin, begrepp. https://www.ne.se/sök/?t=uppslagsverk&q=begrepp [hämtad 
2019-03-26]. 
 



 37 

Nationalencyklopedin, förstå. https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/förstå [hämtad 
2019-03-26]. 
 
Nilsson, P. (2005). Barns kommunikation och lärande i fysik genom praktiska experiment. 
Nordic Studies in Science Education, 1(1), s. 58-69.  

Nygård Larsson, P. (2011). Biologoämnets texter: Text, språk och lärande i en språkligt 
heterogen gymnasieklass.  (Doktorsavhandling, Malmö högskola, Lärarutbildningen, språk- 
och litteraturcentrum).  

Ryoo, K. (2015). Teaching science through the language of students in technology-enhanced 
instruction. Journal of science education and technology, 24(1), s. 29-42. 
Schoultz, J. (2017). Kommunikation i naturvetenskapliga ämnen: Lärande i verkliga 
situationer. Hämtad 5 december 2018, från: https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2-
natur/Gymnasieskola/508-Kommunikation-i-naturvetenskapliga-amnen/del_08/ 

SFS. (2010:800). Skollag. Utbildningsdepartementet. Hämtad 5 december 2018, från: 
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2010:800 

SFS. (2009:600). Språklag. Kulturdepartementet. Hämtad 5 december 2018, från: 
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2009:600 

Sjøberg, S. (2010). Naturvetenskap som allmänbildning: En kritisk ämnesdidaktik. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Skolverket (2012). Greppa språket: Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. (2. uppl.) 
Mölnlycke: Elanders Sverige AB. 

Skolverket (2017a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 4. 
Uppl. Mölnlycke: Elanders Sverige AB. 

Skolverket (2017b). Kommentarmaterial till kursplanen i biologi (reviderad 2017) [elektrisk 
resurs]. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2017c). Kommentarmaterial till kursplanen i fysik (reviderad 2017) [elektrisk 
resurs]. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2017d). Kommentarmaterial till kursplanen i kemi (reviderad 2017) [elektrisk 
resurs]. Stockholm: Skolverket. 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

Svanelid, G. (2014). De fem förmågorna i teori och praktik: Boken om The Big 5. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Nordstedts 
Akademiska Förlag.  
 
Säljö, R. (2012). Den lärande människan – teoretiska traditioner. I: Lundgren, Säljö, R., Liberg 
(red.). Lärande skola bildning: Grundbok för lärare (s.139-198). Stockholm: Natur & Kultur.  
 



 38 

Säljö, R. (2014). Lärande: En introduktion till perspektiv och metaforer. Malmö: Gleerups 
Utbildning AB. 
 
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 
 
Ünsal, Z. (2017). Bilingual students´ learning in science. (Doktorsavhandling, Stockholms 
universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik).  
 
Vetenskapsrådet., 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet  

Wellington, J. & Osborne, J. (2001). Language and literacy in science education.  

 



  

Bilaga 1 - informationsbrev 
 

Information om deltagande i en undersökning om hur F-3 lärare         
stöttar andraspråkselever i NO-undervisningen. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
 
 
 

 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare planerar sin naturvetenskapsundervisning för att 
stötta lärandet och främja begreppsuppfattningen för andraspråkselever i årskurs F-3. 
 
I takt med att migration och globalisering tilltar, påbörjar allt fler andraspråkselever sin 
skolgång här i Sverige. Det kräver i sin tur mer kunskap av lärare, hur de ska forma och planera 
sin undervisning för att på bästa möjliga vis stötta dessa elever att nå målen för 
naturvetenskapsundervisningen. För att lärare ska få mer kunskap inom området är det viktigt 
att ämnet beforskas.  
 
Undersökningen kommer att genomföras under vecka 7-9 genom intervju av åtta F-3 lärare med 
erfarenhet av andraspråkselevers deltagande i NO-undervisningen. Intervjun planeras att ta ca. 
30-45 minuter. Du som blir intervjuad väljer själv plats. Efter ditt samtycke spelas samtalet in, 
även anteckningar kan förekomma. Ditt medverkande i den här studien är helt frivillig. Du kan 
när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  
 
Insamlad information kommer att behandlas med försiktighet. Allt deltagande sker med hög 
anonymitet, varken skola eller kommun kommer att namnges i studien. Den data som samlats 
in kommer endast vara tillgänglig för mig, min handledare och examinatorn på Högskolan 
Dalarna. Efter avslutat arbete makuleras allt material, inspelningar raderas och anteckningar 
kommer att förstöras. 
 
Undersökningen presenteras i form av ett examensarbete vid Högskolan Dalarna. Det färdiga 
resultatet publiceras i DiVa och finns då tillgänglig för dig att ta del av.  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
 
Student:    Handledare:  
Andrea Perkiö Kühberger   Susanne Römsing 
xxxxxxxxxx    xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx    xxxxxxxxxx 
  
 
 
 
 



  

Bilaga 2 – intervjuguide 
 
Informera att du strax kommer att börja spela in och att frågan om samtycke och annan info 
kommer då.  *Spela in* 
 
Be om samtycke till intervju och inspelning. Läs delen i informationsbrevet angående insamlad 
information och anonymitet.  
Ditt medverkande i den här studien är helt frivillig. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare planerar sin naturvetenskapsundervisning för att 
stötta lärandet och främja begreppsuppfattningen för andraspråkselever i årskurs F-3. 
 

• Vilka kommunikationsmöjligheter ger lärare andraspråkselever i NO-undervisningen? 
• På vilket sätt stöttas andraspråkseleverna i samspelet med andra elever? 
• Vilka hjälpmedel och metoder använder lärare för att stötta andraspråkselever vid 

undervisandet av naturvetenskapliga begrepp i NO-undervisningen? 
 
Årskurs? 
Hur ser klassrumssituationen ut, hur många andraspråkselever respektive endast svensktalande 
elever går i din klass?  
Hur länge har du arbetat som lärare? 
Utbildning? 
 
Frågor: 
*Du ska inleda ett nytt undervisningsområde i NO-undervisningen. Hur kan dina förberedelser 
och din planering se ut?  
Följdfråga: Tycker du att det finns något som är extra viktigt att tänka på i planering av NO-
undervisning för andraspråkselever? 
Följdfråga: Är du ensam när du planerar eller sker det tillsammans med någon annan 
personalgrupp, resurs, SVA eller språkstöd?  
 
*Kan du berätta hur en introduktion av ett nytt NO-område kan se ut? 
Följdfråga: På vilket sätt presenterar du nya begrepp, kan du ge något exempel? 
(vardagsspråk/skolspråk) 
Följdfråga: Hur stöttas andraspråkselevers förståelse av viktiga begrepp i din NO-
undervisning? (medierande verktyg, artefakter, förförståelse, bildstöd, språkstöd, dator, film) 
 
*Vilka arbetsmetoder används för att utveckla det naturvetenskapliga språket hos 
andraspråkseleverna? (kommunikation, par/grupparbete, empiriska undersökningar, 
kodväxling, gester/kroppsspråk, vardagsspråk/skolspråk, förförståelse) 
Följdfråga: Om det förekommer elever med annat språk än svenska som modersmål. Finns det 
några situationer där eleverna kan använda sitt modersmål i NO-undervisningen? Är det något 
du uppmuntrar i klassrummet. Ge gärna exempel.  



  

Följdfråga: Vad innebär ”begreppsförståelse” för dig? 
*Är det något som du tycker är extra viktigt att tänka på i NO-undervisning med 
andraspråkselever? I så fall vad? 
Följdfråga: Finns det några metoder som du anser gynnar dessa elever bäst? (praktiskt arbete, 
kommunikation) 
Följdfråga: Kan du ge exempel på situationer där andraspråkselever ges möjlighet att 
kommunicera i NO-undervisningen? 
Följdfråga: Används något speciellt material för att befästa andraspråkselevernas kunskaper?  
 
*Vilka styrkor/fördelar tycker du att det finns med att undervisa naturvetenskap i ett heterogent 
klassrum (blandade nationaliteter och språk)? 
Följdfråga: Har du upptäckt några svårigheter som kan begränsa andraspråkselevers lärande i 
NO-undervisningen? Kan du i så fall beskriva och ge något exempel? 
Följdfråga: Hur kan dessa på bästa vis stöttas. Hur underlättar du för andraspråkseleverna? 
(vardagsspråk/skolspråk) 
 
*Har du erfarenheter av att  andraspråkselever tar till några egna knep för att förstå innehållet i 
NO-undervisningen? Vilka, och ser du dessa i så fall som fördelar eller nackdelar? 
 
Är det någon fråga du känner att jag har missat eller finns det något som du tycker är 
viktigt i den här frågan som du vill lyfta?  
 
 
 
Frågeområden viktiga att beröra: 
-planering 
-stöttning; språkstöd, bildstöd, förförståelse, verkliga föremål 
-rekontextualisering 
-möjligheter att kommunicera i undervisningen, grupparbeten, EPA,  
-använda modersmålet, kodväxling, kroppsspråk/gester 
-empiriska undersökningar, experiment 
 
 
 


