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Sammandrag 

Syftet med den här litteraturstudien är att få kunskap om hur och på vilka sätt NO-

undervisningen kan stödja andraspråkselever i årskurs 1-6 i deras språkutveckling samt deras 

utveckling av kunskaper i naturvetenskap. Studiens design är en systematisk litteraturstudie där 

relevant forskning har sökts med hjälp av databaserna ERIC, avhandlingar.se och libris samt 

tidskriften NorDiNa. Resultatet visar att det krävs tre beståndsdelar för lära sig ett andraspråk, 

vilka är ett behov och motivation att lära sig det nya språket, goda förebilder som talar det nya 

språket samt ett socialt sammanhang som för talaren av det nya språket och talaren av 

målspråket tillsammans. Vidare krävs det fem faktorer för att tvåspråkiga elever ska utveckla 

sin naturorienterade läs- och skrivkunnighet, vilka är: de tre stegen för lärande (första steget är 

elevens tidigare erfarenheter och kunskaper, andra steget är att eleven kopplar de nya 

kunskaperna med sina tidigare erfarenheter och slutligen uppnår eleven ett mer avancerat tänk 

med hjälp av de nya kunskaperna) lämplig pedagogik, kontextuellt samspel, anpassning till 

elevernas språknivå (första- och andraspråket) och en elevcentrerad klassrumsmiljö. 
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1. Inledning 

År 1997 immigrerade jag och min familj till Sverige från Irak. Jag var då sju år gammal och 

började den svenska skolan utan att varken kunna språket eller kulturen. Jag kastades in i en 

helt okänd värld, vilket sker även idag för många andraspråkselever. Jag har genom den 

verksamhetsförlagda utbildningen sett att många andraspråkselever missgynnas inom de 

naturorienterade ämnena i skolan. Detta på grund av att mycket av tiden i skolan lagts på att 

stärka elevens språkliga kunskapar och på så sätt har eleverna ”hamnat efter” inom de 

naturorienterade ämnena. Eftersom jag själv är en flerspråkig person har jag haft och har ett 

väldigt stort intresse av att lära mig om hur lärare stödjer och utvecklar andraspråkselever på 

bästa möjliga sätt. 

Enligt Skolverket (2012a, s. 7) och Lindberg (2010, s. 9) har det svenska samhället blivit allt 

mer mångkulturellt och därigenom har även skolorna blivit det. Vidare skriver Skolverket att 

antalet modersmål i grundskolan uppgår till cirka 150 olika språk och att cirka 20 % av 

eleverna har ett annat modersmål än svenska. Löthagen, Lundenmark och Modigh (2008, s. 8) 

menar att många av dessa elever kommer från länder utanför Europa. Vidare hävdar Löthagen 

m.fl. att andraspråkselever till och med utgör majoriteten av eleverna i vissa storstäder. 

Skolverket (2012b, s. 46) menar att elevens skolresultat påverkas av elevens socioekonomiska 

bakgrund. Vidare beskriver Skolverket att elever som har föräldrar med utländsk bakgrund eller 

själva är uppväxta i ett annat land, med ett annat språk eller kultur har svårare att uppnå goda 

skolresultat. Skolverket hänvisar även till PISA-undersökningar som menar att en av de mest 

påverkande faktorerna bakom elevers skolresultat är elevers socioekonomiska bakgrund. 
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2. Bakgrund 

Under bakgrundsavsnittet presenteras vad läroplanen för grundskolan säger om en likvärdig 

utbildning. Vidare presenteras flerspråkiga elever som en heterogen grupp, vad vardagspråk 

och skolspråk är samt en kort beskrivning av innebörden av språkinriktad undervisning. 

Slutligen presenteras olika begrepp som är centrala i denna studie.  

2.1 Styrdokument  

I läroplanen för grundskolan (Skolverket 2011, s. 8) står det att undervisningen ska anpassas till 

elevernas behov och förutsättningar. Vidare ska undervisningen stödja och gynna elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i deras bakgrund, språk, tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Vidare skriver Skolverket (2011, s. 111, 127, 144) att 

undervisningen i naturvetenskapliga ämnena ska ge eleverna möjlighet att utveckla sina 

kunskaper om naturorienterade sammanhang och ett intresse att undersöka omvärlden. 

Eleverna ska ges möjlighet att ställa frågor om naturvetenskap utifrån egna upplevelser och 

aktuella händelser. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande 

kring resultat, argument och information vilket tränas in genom att eleverna söker svar med 

hjälp av systematiska undersökningar och andra källor. Vidare ska undervisningen ge eleverna 

möjligheter att använda och utveckla kunskaper inom de naturorienterade ämnena för att kunna 

formulera egna och granska andras argument. Undervisningen ska även ge eleverna 

möjligheten att utveckla förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och estetiska 

uttryck med naturvetenskapligt innehåll.  

 
2.2 Heterogen grupp 

Enligt Löthagen m.fl. (2008, s. 12) är flerspråkiga elever inte en homogen grupp eftersom 

eleverna har många egenskaper som skiljer dem emellan. Löthagen m.fl. (2008, s. 12) menar att 

ålder, ursprung, erfarenheter, språkkunskaper, skolbakgrund och språk är saker som skiljer 

dessa elever åt. Gibbons (2010, s. 33) är av samma mening och menar att flerspråkiga elever 

inte är en homogen grupp. Hon menar att vissa av eleverna kan både läsa och skriva på sitt 

modersmål medan andra varken är läs- eller skrivkunniga. Vidare skriver hon att en del av 

eleverna kommer från krigsländer medan andra immigrerar av andra skäl. Gibbons (2010, s. 

33) hävdar att skillnaderna kan vara om eleverna är nyanlända eller inte, om de kommer från 

låg- eller högutbildade familjer och slutligen menar hon att skillnaderna även kan vara sociala 

eller ekonomiska. Även Hajer och Meestringa (2010, s. 22) hävdar att det finns skillnader 

mellan flerspråkiga elever. De menar att bakgrund, välbefinnande, motivation, självständighet 

och språkfärdigheter är sådant som skiljer flerspråkiga elever åt. Enligt Hajer och Meestringa 

(2010, s. 22) kan elevernas tidigare erfarenhet från skolan, livserfarenheter eller hemsituationen 

påverka deras ordförråd. Hajer och Meestringa (2010, s. 22) hävdar att lärare måste interagera 

mycket med eleverna för att uppnå högsta möjliga kunskapsnivå. De menar att språkinriktad 

undervisning bygger på förståelsen att eleverna är olika och ger läraren verktyg för 

undervisning riktad mot heterogena grupper. 

2.3 Språkinriktad undervisning  

Hajer och Meestringa (2010, s. 22) menar att för att ge flerspråkiga elever stöttning och för att 

hjälpa dem att klara både ämnet och dess terminologier krävs det att språkläraren samarbetar 

med ämneslärare och på så sätt arbetar med språkinriktad undervisning. Sådan undervisning 

kräver att ämneskunskaper, språkfärdigheter samt inlärningsstrategier integreras med 
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undervisningens mål. Vidare menar Hajer och Meestringa (2010, s. 24) att genom att låta 

eleverna tala och skriva om ämnet främjas den korrekta förståelsen av nya begrepp, 

stimulerarar språkproduktionen samt aktiviteten hos eleverna. Hajer och Meestringa (2010, s. 

27) menar att ”Språkinriktad undervisning är en kontextrik undervisning med språklig stöttning 

och mycket interaktion”.  

2.4 Vardagsspråk och skolspråk 

Skolverket (2012b, s. 37) hänvisar till Vygotskij som menar att barn utvecklar vardagspråket 

muntligt och spontant genom att smaka, känna, undra, titta och prata tillsammans med vänner 

och anhöriga. Skolspråket utvecklas på ytterligare ett sätt skriver Skolverket (2012b, s. 37) och 

hänvisar vidare till Vygotskij. Lärandet av skolspråket sker i en mer formell situation. Eleverna 

lär sig benämna begrepp för olika fenomen, processer och företeelser. Vidare får begreppen en 

innebörd genom att innehållet bearbetas. Skolverket (2012b, s. 37) hänvisar åter till Vygotiskij 

som menar att det tar tid att lära sig begreppens innebörd särskilt om det handlar om abstrakta 

fenomen. Hajer och Meestringa (2010, s. 13) menar att det inte är endast abstraktionen som 

skiljer skolspråket från vardagspråket. De menar att även uttrycksmedlen är annorlunda. Hajer 

och Meestringa (2010, s. 13) hävdar att först ska den nya kunskapen tas in för att sedan 

formuleras i tal och skrift med ämnesspecifika terminologier för att eleven ska visa att han/hon 

har lärt sig någonting. Löthagen m.fl. (2008, s. 12 – 14) talar om att andraspråkselever möter en 

dubbel utmaning i skolan som är att de inte bara måste lära sig sitt andraspråk, således svenska, 

men även ämneskunskaperna på svenska. De menar att de svenska eleverna endast behöver 

fokusera på ämneskunskaper medan andraspråkseleverna behöver fokusera både på språket 

samt innehållet. Vidare hävdar Löthagen m.fl. (2008, s. 12) att det tar ungefär två år för 

vardagsspråket att läras in. Med hjälp av vardagsspråket, således den kommunikativa 

språkförmågan, kan eleven klara vardagssituationer samt kunna kommunicera med sina vänner. 

Enligt Löthagen m.fl. (2008, s. 12) tar det ännu längre tid att lära sig skolspråket för att kunna 

följa ämnesundervisningen. De skriver att skolspråket tar ungefär två till åtta år att lära sig och 

att andraspråkselever som kommer till Sverige när de är i åldrarna 8 – 11 år har den snabbaste 

språkutvecklingen i jämförelse med andraspråkselever i åldrarna 5 – 7 år eller 12 – 15 år. 

Löthagen m.fl. (2008, s. 13) hävdar att yngre barn lär sig vardagsspråket snabbare, dessa barn 

lär sig korrekt uttal, grammatik snabbt däremot utvecklas skolspråket långsammare. 

Förklaringen till detta är enligt Löthagen m.fl. (2008, s. 14) att barn mellan 8 – 11 år har mer 

avancerad kognitiv utveckling men även att de behärskar sitt modersmål så pass mycket att de 

kan överföra det till sitt andraspråk.  
 

2.5 Viktiga begrepp som ingår i studien 

Andraspråkselever: Enligt Gibbons (2010, s. 33) är andraspråkselever elever som läser svenska 

som andraspråk. Löthagen m.fl. (2008, s. 11) instämmer och menar även att termen 

andraspråkselever används internationellt på samma sätt. 

Flerspråkiga och tvåspråkiga elever: Gibbons (2010, s. 33) menar att elever som behärskar ett 

eller flera språk förutom svenska är flerspråkiga elever. Hon menar att dessa språk kan 

behärskas på många olika nivåer. Vidare skriver Gibbons (2010, s. 33) att för många av dessa 

elever är svenska inte deras modermål. Enligt Löthagen m.fl. (2008, s. 11) är flerspråkiga 

elever eller tvåspråkiga elever, elever med annat modersmål än svenska och dessa elever kan 

minst två språk. Vidare skriver de att somliga av dessa elever kan ha flera modermål eller andra 

språk som de har lärt sig. Således är modersmål elevernas förstaspråk medan svenska är 

andraspråket. 
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Elever med utländsk bakgrund: Hajer och Meestringa (2010, s. 9) menar att elever som är 

födda i ett annat land eller om föräldrarna är det, är elever med utländsk bakgrund. Även 

Löthagen (2008, s. 11) påtalar att elever med utländsk bakgrund även inkluderar elever vars 

föräldrar är födda utomlands.  

Invandrare och invandrarelever: Enligt Löthagen (2008, s. 11) har ordet invandrare eller 

invandrarelev blivit negativt associerat i media. De menar att i tidningar brukar det oftast 

handla om problematik när det skrivs om invandrarelever. Enligt Löthagen (2008, s. 11) ärt det 

inte själva invandarskapet som är problemet i sig, det handlar om att det tar längre tid att lära 

sig ett nytt språk. Därför valdes begreppen invandrare eller invandrarelever bort i denna studie.  

2.6 Problemställning 

Löthagen m.fl. (2008, s. 12 – 14) talar om att andraspråkselever möter en dubbel utmaning i 

skolan som är att de inte bara måste lära sig sitt andraspråk men även ämneskunskaperna på 

svenska. Av egen erfarenhet från min verksamhetsförlagda utbildning har jag sett att många 

andraspråkselever missgynnas både språkligt och kunskapsmässigt i naturorienterade 

undervisningen. Mycket undervisningstid har lagts till att eleverna ska bygga på sina språkliga 

kunskaper och de har därför ”halkat efter” i kunskaperna inom det naturorienterade ämnet. 

Löthagen m.fl. (2008, s. 12) menar att det tar ungefär två till åtta år att lära sig skolspråket och 

kunna följa med ämnesundervisningen.  

 

3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna litteraturstudie är att få kunskap om hur och på vilka sätt NO-undervisningen 

kan stödja andraspråkselever i årskurs 1-6 i naturorientering samt av deras språkutveckling. 

Studiens syfte preciseras i följande två frågeställningar:  

1. Vad säger tidigare forskning om hur NO-undervisningen kan stödja andraspråkselevers 

språkutveckling? 

2. Vad säger tidigare forskning om vilka verktyg och strategier som kan användas för att 

stärka andraspråkselevers kunskaper inom naturorienterande ämnen?  
 

4. Metod 
Under metodavsnittet kommer studiens design att beskrivas samt vilka etiska förhållningssätt 

som har tillämpats. Vidare beskrivs vilka urvalskriterier och avgränsningar som gjorts samt 

vilka databaser och sökord som använts i sökprocessen. Även urvalsprocessen och 

kvalitetsgranskningen av litteratur beskrivs under metodavsnittet samt analysen av utvald 

litteratur i relation till studiens syfte och frågeställningar.  

 
4.1 Studiens design 

Denna studie är en systematisk litteraturstudie, vilket innebär en metod för att åstadkomma en 

sammanställning av data från tidigare genomförda studier. Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013, s. 31) menar att en litteraturstudie går ut på att systematisk söka, kritisk 

granska och slutligen sammanställa litteraturen inom ett problemområde. Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström (2013, s. 32) hävdar att en systematisk litteratur studie bör utföras 

genom att man arbetar i flera steg, vilket bör innefatta att forskaren:  
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 Motiverar studiens syfte 

 Formulerar frågeställningar för studien 

 Bestämmer sökord samt sökstrategier 

 Kritiskt värderar, kvalitetsgranskar och väljer ut litteratur 

 Sammanställer samt drar slutsatser  

Vidare menar Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 31) att en systematisk 

litteraturstudie bör sätta aktuell forskning i fokus. Litteraturen som används inom en 

systematisk litteraturstudie ska utgöra informationskällan samt att redovisad data ska bygga på 

vetenskapliga tidskrifter eller vetenskapliga rapporter. Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013, s. 31) menar att det bästa för en systematisk litteraturstudie är att finna och 

ta med all relevant forskning inom det aktuella forsknings området. Dock menar de att detta är 

omöjligt av många olika skäl.  

4.2 Etisk förhållningsätt 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 69) hänvisar till vetenskapsrådet som har 

gett ut riktlinjer för hur god forskning ska genomföras. Fusk och ohederlighet får inte 

förekomma i en studie som denna. Vetenskapsrådet uttrycker det som att handlingar (medvetna 

eller omedvetna) som leder till falska, vilseledande eller förvrängande resultat är vetenskaplig 

falskhet. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 70) menar att det är viktigt att 

välja studier som följer dessa punkter: att etiska övervägande har gjorts, att redovisa alla 

artiklar som ingår i studien men även att arkivera dessa i tio år och slutligen att presentera alla 

resultat som både stöder eller inte stöder hypotensen. 

Vetenskapsrådet (2010, s. 6) menar att det finns fyra grundläggande huvudkrav vad gäller etik 

och forskning. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet.  

 Informationskravet handlar om att forskaren ska informera deltagarna om studiens 

syfte. Forskaren ska även informera deltagarna att deltagandet är helt frivilligt samt att 

de har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2010, s. 7). 

 Samtyckeskravet handlar om att forskaren har inhämtat deltagarnas samtycke. Är 

deltagarna under 15 år ska samtycket inhämtas av vårdnadshavare. All deltagande sker 

frivilligt (Vetenskapsrådet 2010, s. 9). 

 Konfidentialitetskravet handlar om att om forskningen är etiskt känslig har forskaren 

tystnadsplikt. Vidare är deltagana i forskningen anonyma (Vetenskapsrådet 2010, s. 12).  

 Nyttjandekravet handlar om att alla uppgifter insamlade om deltagarna endast får 

används för undersökningsändamål (Vetenskapsrådet 2010, s. 14).  

Alla artiklar som har valts ut till denna litteraturstudie har varit peer reviwed, vilket Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 62) menar att artiklarna har blivit vetenskapligt 

granskade av två oberoende forskare, vilket innebär att artiklarna är granskade gällande etiska 

aspekter.   

Denna studies författare kommer inte heller att förvränga eller vilseleda resultaten från 

artiklarna som har valts ut till denna studie.  
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4.3 Urvalskriterier och avgränsningar 

Studiens syfte och frågeställningar är direkt kopplade till de naturorienterade ämnena samt 

andraspråkselever i årskurs 1 – 6. Ett av urvalskriterierna för litteraturen var att den skulle svara 

på minst en av frågeställningarna för studien. Vidare skulle eleverna forskningen fokusera på 

andraspråkselever och årskurserna 1 – 6.  Ytterligare ett kriterium var att forskningen skulle 

vara peer reviewed, vilket innebär enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 

62) att den har blivit granskad av två oberoende forskare.  

Eftersom det inte finns mycket forskning inom det naturorienterade ämnet som behandlar 

andraspråks och/eller flerspråkiga elever gjordes det ingen avgränsning gällande årtalet då 

artiklarna blivit publicerade. Artiklarna som valdes ut är däremot från 2011 och framåt. Vidare 

har inte heller några avgränsningar gjorts vad gäller forskningens ursprung, därför har all 

relevant forskning tagits med i studien.  

4.4 Sökord och databaser 

Sökorden som valdes till studien är kopplade till studiens syfte och frågeställningar. Både 

svenska och engelska sökord har valts ut. De engelska sökorden är: science, elementary, 

bilingual, second language, language development och knowledge.  De svenska sökorden som 

valts är: grund*, natur*, andraspråk* och flerspråk*. Dessa sökord har kombinerats på olika 

sätt med hjälp av ”AND”, för att enbart inkludera studier som innehåller alla orden. Orden som 

har varit ett krav att ha med i varje sökning är science och elementary samt grund* och natur* 

alltid funnits med i sökningarna. Genom att använda asterisk-tecknet efter ett ord betyder det 

att sökordet inte är komplett. Detta tecken står för en sekvens valfria tecken. Således kan 

sökordet ”grund*” betyda: ”grundskola” eller ”grundskolan”. Se tabell 1 samt bilaga 1 för 

presentation av sökningar i databas.  

Flera databaser har använts i denna studie för att finna relevant forskning som är kopplad till 

studiens syfte och frågeställningar. Databaserna som har använts är ERIC, Education Resources 

Information Centre (EBSCO), www.avhandlingar.se samt libris. Vidare har tidskriften 

NorDiNa även använts. Inloggningen på Högskolan Dalarna ger en bred tillgänglighet av 

artiklar och avhandlingar på ERIC. ERIC är en internationell databas och har använts eftersom 

studien ska få ett internationellt perspektiv. Vidare har avhandlingar.se används för att få med 

svensk forskning i form av doktorsavhandlingar och NorDiNa för att få med skandinavisk 

forskning kopplat till naturvetenskapsdidaktik. Däremot gav ingen av de två sistnämnda 

databaser och tidskriften NorDiNa några relevanta träffar och därför har endast forskning från 

databasen ERIC används i denna studie.  Databasen ERIC är en bred databas som innehåller, 

böcker, vetenskapliga och övriga tidskrifter, avhandlingar och rapporter. Innehållet är i 

huvudsak på engelska och med inriktning inom pedagogik och psykologi.  

 
4.5 Sök- och urvalsprocess 
 

De 11 sökord på svenska och engelska som valdes ut utifrån syfte och frågeställningar 

kombinerades på olika sätt i databassökningen för att finna relevant forskning. Orden som har 

varit ett krav att ha med i varje sökning är science och elementary respektive grund* och 

natur*.  

Sökningarna som gjordes i NorDiNa, avhandlingar.se samt libris gav inga relevanta träffar. De 

texter som hittades svarade inte på studiens syfte. Vidare var studierna genomförda på elever i 

http://www.avhandlingar.se/
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högstadiet, vilket innebär att de faller bort eftersom ett kriterium var att eleverna skulle vara i 

årskurs 1 - 6.  Se bilaga 1 för presentation av sökningarna i dessa databaser.  

Sökkombinationen ”science AND elementary AND second language” gav 313 träffar i ERIC, 

för att minska ner träffarna lades sökorden ”development AND knowledge” till. Detta gav ett 

utfall på 27 träffar. Vidare lades sökorden “development AND knowledge” till 

sökkombinationen “science AND elementary AND bilingual” för att minska ner utfallen, 

vilket gav ett utfall på 8 träffar istället för 119. När sökningarna gav mer än 100 träffar lästes 

endast de 40 första träffarna. Detta eftersom resultatet av utfallen är presenterade efter relevans 

men även för att denna litteraturstudie är tidsbegränsad. I tabell 1 presenteras de utfall som är 

relevanta i denna studie.  
 

Tabell 1.  Sammanställning av sökningar i databasen ERIC (EBSCO).  
 
Databaser: 

 

Sökord: Avgränsningar:  Träffar: Lästa titlar 

och/eller 

abstract 

Lästa full- 

texter 

Använda 

artiklar: 

ERIC 

Sökord 1 

Science 

AND 

elementary 

AND 

bilingual 

Peer Reviewed 

Academic Journals 

119 40 4 3 

ERIC 

Sökord 2 

Science 

AND 

Elementary 

AND 

Second language 

Peer Reviewed 

Academic Journals 

313 40 2 2 

ERIC 

Sökord 3 

Science AND  

elementary AND 

bilingual AND  

language 

development 

AND 

knowledge 

Peer Reviewed 

Academic Journals 

8 8 - - 

ERIC 

Sökord 4 

Science AND  

elementary AND 

second language 

AND  

language 

development 

AND 

knowledge 

Peer Reviewed 

Academic Journals 

27 27 2 - 

 

För att få en överblick över artiklarna från sökningen i ERIC lästes först alla titlar. De titlar som 

väckte intresse och som rörde denna studies syfte och frågeställningar lästes därefter även 

abstracten. De utvalda artiklarnas abstrakt/sammanfattning lästes för att få ett större perspektiv 

över artiklarna samt för att finna relevant litteratur som är kopplad till studiens syfte och 

frågeställningar dvs. det skulle finnas en koppling till andraspråkselever och naturvetenskap. 

Åtta artiklar valdes ut efter att titeln och/eller abstracten lästes. Dessa artiklar lästes då delvis 

och därefter valdes sju stycken artiklar ut. Två av artiklarna som valdes bort var inte relevanta 

för denna studie på grund av att de inte var kopplade till någon av studiens frågeställningar. De 

artiklar som valdes ut är presenterade nedan. Vidare finns det även en längre beskrivning av 

artiklarna under rubriken ”Beskrivning av artiklarna”.  
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Sökord 1: Science AND elementary AND bilingual  

1. Developing Science Literacy for Bilingual Learners: A Framework for Effective 

Learning Av: Esquierdo, J. Joy; Almaguer, Isela:  Teacher Education and Practice, 

Volym 25, Nummer 1, (2012), s. 38 – 51.  

2. Lifting the Barriers in Science Av: Hainsworth, Mark. Primary Science, nummer 125, 

(11/2012), s. 11-13. 

3. Overcoming Difficulties Av: Arreguin-Anderson, Maria Guadalupe; Esquierdo, 

Jennifer Joy. Science and Children, volym 48, nummer 7, (03/2011), s. 68-71.  

Sökord 2: science AND elementary AND second language 

1. Exploring the Synergy between Science Literacy and Language Literacy with English 

Language Learners: Lessons Learned within a Sustained Professional Development 

Program Av: Carrejo, David J.; Reinhartz, Judy. SRATE Journal, volym 21, nummer 2, 

(2012), s. 33-38.  

2. Sweet Science for ALL! Supporting Inquiry-Based Learning through M&amp;Ms 

Investigation for English Language Learners Av: Song, Youngjin; Higgins, Teresa; 

Harding-DeKam, Jenni. Science Activities: Classroom Projects and Curriculum Ideas, 

volym 51, nummer 2, (2014), s. 52-65. 

4.6 Kvalitetsgranskning 

Under denna rubrik presenteras artiklarnas kvalitet. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 

(2013, s. 114) menar att ”Värdet av en systematisk litteraturstudie är beroende av hur väl man 

identifierar och värderar relevanta studier”. Med inspiration från Eriksson Barajas, Forsberg 

och Wengström (2013, s. 176 – 192) har en kvalitetsgranskningen gjorts med nedanstående 

frågor i fokus. 

Har studien: 

1. Ett tydligt uttalat syfte 

2. En tydlig redovisad metod över hur data har insamlats och analyserats 

3. Redovisade etiska överväganden 

4. Ett tydligt redovisat resultat  

5. Kontrollerbara källor 

Alla valda artiklar uppvisade god kvalitet gällande syfte, metod, analys, resultat samt källor. I 

fyra artiklar var dock inga etiska överväganden beskrivna. Däremot är alla artiklar peer 

reviewed vilket innebär att de har blivit vetenskapligt granskade så även om artiklarna inte har 

ett uttalat etiskt förhållningssätt är så ger det faktum att de genomgått peer review en viss 

garanti för att etiska överväganden har gjorts.  

 

 

 

 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Esquierdo%2C%20J.%20Joy%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Almaguer%2C%20Isela%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN%20%22Teacher%20Education%20and%20Practice%22%7C%7Csl~~rl','');
http://web.b.ebscohost.com.www.bibproxy.du.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivT7ak63nn5Kx95uXxjL6qrVCtqK5Js5awUrOtuEi1ls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7Ra%2bvtEy3qLFJsKmkhN%2fk5VXj5KR84LPjiufZpIzf3btZzJzfhru7yEmupq9Itqukfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=124
http://web.b.ebscohost.com.www.bibproxy.du.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivT7ak63nn5Kx95uXxjL6qrVCtqK5Js5awUrOtuEi1ls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7Ra%2bvtEy3qLFJsKmkhN%2fk5VXj5KR84LPjiufZpIzf3btZzJzfhru7yFGwp69KtZzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&hid=124
http://web.b.ebscohost.com.www.bibproxy.du.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivT7ak63nn5Kx95uXxjL6qrVCtqK5Js5awUrOtuEi1ls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7Ra%2bvtEy3qLFJsKmkhN%2fk5VXj5KR84LPjiufZpIzf3btZzJzfhru7yFG3prRLspzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&hid=124
http://web.b.ebscohost.com.www.bibproxy.du.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivT7ak63nn5Kx95uXxjL6qrVCtqK5Js5awUrOtuEi1ls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7Ra%2bvtEy3qLFJsKmkhN%2fk5VXj5KR84LPjiufZpIzf3btZzJzfhru7yFG3prRLspzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&hid=124
http://web.b.ebscohost.com.www.bibproxy.du.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivT7ak63nn5Kx95uXxjL6qrVCtqK5Js5awUrOtuEi1ls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7Ra%2bvtEy3qLFJsKmkhN%2fk5VXj5KR84LPjiufZpIzf3btZzJzfhru7yFG3prRLspzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&hid=124
http://web.b.ebscohost.com.www.bibproxy.du.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivT7ak63nn5Kx95uXxjL6qrVCtqK5Js5awUrOtuEi1ls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7Ra%2bvtEy3qLFJsKmkhN%2fk5VXj5KR84LPjiufZpIzf3btZzJzfhru7yEmuqLJOta2kfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=124
http://web.b.ebscohost.com.www.bibproxy.du.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivT7ak63nn5Kx95uXxjL6qrVCtqK5Js5awUrOtuEi1ls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7Ra%2bvtEy3qLFJsKmkhN%2fk5VXj5KR84LPjiufZpIzf3btZzJzfhru7yEmuqLJOta2kfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=124
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Tabell 2. Presentation av kvalitetsgranskningen av använd litteratur i studien. 

Författare Typ av 

Litteratur 

Syfte Metod Analys Etiska 

överväganden 

Resultat Källor 

Esquierdo & 

Almaguer 

(2012) 

Artikel       -     

Hainswort 

(2012) 

Artikel       -     

Arreguin-

Anderson & 

Esquierdo 

(2011) 

Artikel       -     

Carrejo & 

Reinhartz 

(2012) 

Artikel             

Song, 

Higgins & 

Harding-

Dekam 

(2014) 

Artikel       -     

 
 

4.7 Beskrivning av artiklar 

Under denna rubrik kommer artiklarna att beskrivas. Beskrivningen av artiklarna presenterar 

artikelns titel, författaren, vilket år samt i vilken tidskrift artikeln är publicerad, artikelns 

ursprung samt språk och artikelns syfte, resultat och slutsats. 

Författare: Esquierdo, J. Joy och Almaguer, Isela 

År: 2012 

Titel: Developing Science Literacy for Bilingual Learners: A Framework for Effective 

Learning 

Publicerad i: Techer Education and Practice 

Språk och studiens ursprung: Artikeln är skriven på engelska och studien har gjorts i USA. 

Syfte: Syftet med artikeln är att visa en struktur över hur tvåspråkiga elever utvecklar kunskap, 

språk och innehålls litteracitet i skolmiljön. 

Resultat: Genom att använda sig av de fem elementen (tre principer för lärande, effektiv 

pedagogik, kontextuell interaktionsteori, elevens språkfärdighetsnivåer, och elevcentrerad 

klassrumsmiljö) för lärande kan detta utveckla den tvåspråkiga elevens naturorienterade 

kunskaper samt litteracitet.  

Slutsats: Strukturen för tvåspråkiga elevers naturorienterande lärande kan visa hur elever lär sig 

samt effektivit bearbeta nya naturorienterade kunskaper. Detta arbetssätt kan även hjälpa 

eleverna att bearbeta kunskaper inom andra ämnen.  

Författare: Hainsworth, Mark 

År: 2012 

Titel: Lifting the Barriers in Science 

Publicerad i: Primary Science 

Språk och studiens ursprung: Artikeln är skriven på engelska och studien har gjorts i England. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Esquierdo%2C%20J.%20Joy%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Almaguer%2C%20Isela%22%7C%7Csl~~rl','');
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Syfte: Syftet är att finna strategier som kan hjälpa andraspråkelever i naturorienterade ämnet.  

Resultat: Studien visar hur andraspråks elever lär sig. Studien visar även att andraspråks elever 

i åldrarna 7 – 11 år gör mindre framsteg i jämförelse med sina enspråkiga kamrater.  

Slutsats: Lärare bör utveckla sitt självförtroende och erfarenheter när de bemöter andraspråks 

elever.  

Författare: Arreguin-Anderson, Maria Guadalupe och Esquierdo, Jennifer Joy. 

År: 2011 

Titel: Overcoming Difficulties 

Publicerad i: Science and Children 

Språk och studiens ursprung: Artikeln är skriven på engelska och studien har gjort i USA.  

Syfte: Syftet med denna artikel är att få lärare att fylla sina lektioner med möjligheter att 

använda vetenskapligt språk för tvåspråkiga elever som fortfarande upplever vissa 

språksvårigheter i samband med okända diskurser samt grammatiska former. 

Resultat och slutsats: Möjligheterna för parinteraktioner är oändliga samt att det finns goda 

möjligheter att utforma nya par utifrån elevernas behov. Resultatet lyfter även vikten av att 

skapa en avkopplande miljö där eleverna kan tryggt samtala om erfarenheter och perspektiv. 

Slutligen kan olika former av samarbete ge tvåspråkiga elever möjligheten att uppnå språklig 

tillväxt samt vetenskaplig framgång. 

Författare: Carrejo, David J. och Reinhartz, Judy 

År: 2012 

Titel: Exploring the Synergy between Science Literacy and Language Literacy with English 

Language Learners: Lessons Learned within a Sustained Professional Development Program 

Publicerad i: SRATE Journal 

Språk och studiens ursprung: Artikeln är skriven på engelska och studien har genomfört i USA. 

Syfte: Syftet med denna studie är att finna gemensam utveckling av kunskaperna inom 

naturorienterade ämnen samt språk.  

Resultat: Genom insamlingen av kvantitativ data kunde man se att elevernas resultat har 

utvecklats från år 2009 – 2010.  

Slutsats: Deltagarna i undersökningen visade ett större intresse att främja språkinlärningen 

inom naturvetenskap. Lärarna insåg vikten av erfarenhet för att föra samtal i språkinriktade 

naturorienterade klassrummet.  

Författare: Song, Youngjin; Higgins, Teresa och Harding-DeKam, Jenni. 

År: 2014 

Titel: Sweet Science for ALL! Supporting Inquiry-Based Learning through M&amp;Ms 

Investigation for English Language Learners 

Publicerad i: Science Activities: Classroom Projects and Curriculum Ideas 

Språk och studiens ursprung: Artikeln är skriven på Engelska och studien har gjort i USA. 

Syfte: Det finns inte ett riktigt uttalat syfte, dock skriver författarna att de har gjort denna studie 

för att ge andraspråkselever möjligheten att både utveckla språket samt naturorienterade ämnet. 

Studien bygger på ett ämnesövergripande arbetssätt.  

Resultat: Eleverna utvecklade sitt skriftspråk genom detta arbete. De utvecklade även sina 

naturorienterade kunskaper i ett meningsfullt sammanhang.  

Slutsats: Elevernas motivation ökade tack vare att lektionerna byggde på elevernas erfarenheter 

vilket skapade en trygghet hos dem.  

http://web.b.ebscohost.com.www.bibproxy.du.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivT7ak63nn5Kx95uXxjL6qrVCtqK5Js5awUrOtuEi1ls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7Ra%2bvtEy3qLFJsKmkhN%2fk5VXj5KR84LPjiufZpIzf3btZzJzfhru7yFGwp69KtZzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&hid=124
http://web.b.ebscohost.com.www.bibproxy.du.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivT7ak63nn5Kx95uXxjL6qrVCtqK5Js5awUrOtuEi1ls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7Ra%2bvtEy3qLFJsKmkhN%2fk5VXj5KR84LPjiufZpIzf3btZzJzfhru7yFG3prRLspzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&hid=124
http://web.b.ebscohost.com.www.bibproxy.du.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivT7ak63nn5Kx95uXxjL6qrVCtqK5Js5awUrOtuEi1ls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7Ra%2bvtEy3qLFJsKmkhN%2fk5VXj5KR84LPjiufZpIzf3btZzJzfhru7yFG3prRLspzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&hid=124
http://web.b.ebscohost.com.www.bibproxy.du.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivT7ak63nn5Kx95uXxjL6qrVCtqK5Js5awUrOtuEi1ls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7Ra%2bvtEy3qLFJsKmkhN%2fk5VXj5KR84LPjiufZpIzf3btZzJzfhru7yEmuqLJOta2kfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=124
http://web.b.ebscohost.com.www.bibproxy.du.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivT7ak63nn5Kx95uXxjL6qrVCtqK5Js5awUrOtuEi1ls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7Ra%2bvtEy3qLFJsKmkhN%2fk5VXj5KR84LPjiufZpIzf3btZzJzfhru7yEmuqLJOta2kfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=124
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4.8 Analys 

Utifrån den systematiska litteraturstudiens frågeställningar gjordes en analys på de studier som 

valts ut till studien. När litteraturen har valts ut lästes den återigen med fokus på om litteraturen 

har svarat på någon/några av studiens frågeställningar. Därefter lästes litteraturen igen där de 

viktigaste delarna markerades. Utifrån två artiklar av författarna Hainsworth (2012) samt 

Esquierdo och Almaguer (2012) har några viktiga teman hittats. Därefter kopplades resterande 

av litteraturen till dessa delar för att besvara frågeställningarna.  

Resultat till denna studies första frågeställning ”Vad säger tidigare forskning om hur NO-

undervisningen kan stödja andraspråkselevers språkutveckling?” hittades i fem antal artiklar 

(Tabell 3). 

Hainsworth (2012, s. 11) tre beståndsdelar för lärandet av ett nytt språk, låg som fokus för 

första frågeställningen. Hainsworth samt de resterande fyra artiklar svarade gemensamt på 

denna frågeställning. Hainsworths (2012, s. 11) tre beståndsdelar är: ett behov och motivation 

att lära sig det nya språket, goda förebilder som talar det nya språket samt ett socialt 

sammanhang som för talaren av det nya språket och talaren av målspråket tillsammans. 

Resultatet till denna studies andra frågeställning ”Vad säger tidigare forskning om vilka 

verktyg och strategier som kan användas för att stärka andraspråkselevers kunskaper inom 

naturorienterande ämnen?” hittades i fem antal artiklar (Tabell 3). 

Esquierdo och Almaguer (2012, s. 48) lyfter fram fem viktiga faktorer som främjar tvåspråkiga 

elevers utveckling av sin naturorienterade läs- och skrivkunnighet. Dessa fem faktorer 

användes som utgångspunkt för analys under den andra frågeställningen. Esquierdo och 

Almaguer Almaguer (2012, s. 48) samt de resterande fyra artiklarna hade några punkter 

gemensamt utifrån dessa faktorer och tillsammans svarade på den andra frågeställningen. 

Esquierdo och Almaguer (2012, s. 48) fem faktorer är: de tre stegen för lärande, lämplig 

pedagogik, kontextuellt samspel, anpassning till elevernas språknivå (första- och andraspråket) 

och en elevcentrerad klassrumsmiljö. Dessa fem faktorer krävs för att elever ska få möjlighet 

att lära sig både ett nytt språk samt naturvetenskaliga kunskaper.   

Tabell 3. Presentation av analys.  
 

Författare Frågeställning 1 Frågeställning 2 

Esquierdo & Almaguer (2012)     

Hainsworth (2012)     

Arreguin-Anderson & 

Esquierdo (2011) 

    

Carrejo & Reinhartz (2012)     

Song, Higgins & Harding-

Dekam (2014) 
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5. Resultat 

Under resultatavsnittet kommer de utvalda artiklarnas resultat att presenteras utifrån denna 

studies frågeställningar.  

Första underrubriken kommer att behandla och besvara på denna studies första frågeställning 

”Vad säger tidigare forskning om hur NO-undervisningen kan utveckla andraspråkselevers 

språkutveckling?”. Den andra underrubriken kommer att behandla samt besvara studiens andra 

frågeställning ”Vad säger tidigare forskning om vilka verktyg och strategier som kan användas 

för att stärka andraspråkselevers kunskaper inom naturorienterande ämnen?”. 

5.1 Andraspråkselevers språkutveckling 

Hainsworth (2012, s. 11) menar att för att lära sig ett andraspråk krävs det tre beståndsdelar för 

att lärandet ska vara effektivt och bestående. De tre beståndsdelarna är: ett behov och 

motivation att lära sig det nya språket, goda förebilder som talar det nya språket samt ett socialt 

sammanhang som för talaren av det nya språket och talaren av målspråket tillsammans. Dessa 

tre beståndsdelar har utgjort utgångspunkt för upplägget av detta avsnitts rubrik där resultatet 

från övrig litteratur jämförs och kopplas till nämnda tre beståndsdelar 

5.1.1 Behov och motivation 
 

Hainsworth (2012, s. 12) påtalar att läraren ska skriva ner instruktioner, frågor och understryka 

viktiga ord genom tankekartor. Vidare skriver Hainsworth (2012, s. 12) att genom att ställa 

fokuserade frågor, göra tankekartor tillsammans med eleverna stödjs deras förståelse. Detta 

menar han är ett effektivt sätt att fånga elevernas uppmärksamhet på var lärandet äger rum, 

vilket kan öka elevernas motivation. Carrejo och Reinhartz (2012, s. 36) har studerat lärares 

erfarenheter. Lärarna menar att början av lektionen involverar en ”engagera” fas, vilken innebär 

att låta eleverna samtala med varandra och läraren. Samtalen handlar om elevernas 

ursprungliga idéer och observationer. Lärarna menar att diskussioner är en viktig del av 

engageringsfasen. Enligt Arreguin-Anderson och Esquierdo (2011, s. 71) ger pararbete bland 

eleverna en avkopplande klassrumsmiljö där de kan samtala om erfarenheter och ge uttryck för 

sina synpunkter. Song, Higgins och Harding-DeKam (2014, s. 60) påtalar att genom att 

eleverna har en trygg klassrumsmiljö ökar elevernas motivation. Klassrummen blir fyllda med 

glädje och spänning. Vidare skriver Esquierdo och Almaguer (2012, s. 48) att det inte är ett 

krav för tvåspråkiga eleverna att lära sig sitt andraspråk genom regler och grammatikstruktur. 

Däremot får eleverna lära sig det genom att använda och utveckla sina kunskaper i sitt 

andraspråk i samspel med att lära sig naturvetenskap. 

5.1.2 Goda förebilder 

Hainsworth (2012, s. 13) menar att lärare bör vara lyhörda och interaktiva men även utveckla 

sitt självförtroende och sin kompetens för att möta behoven hos de tvåspråkiga eleverna. 

Arreguin-Anderson och Esquierdo (2011, s. 68) menar att efter att läraren har fångat elevernas 

intresse i ”engagera” fasen övergår arbetet till pararbete. Pararbetet går ut på att eleverna 

samtalar tillsammans, läraren kan underlätta arbetet, övervaka och vara en samtalspartner till 

eleverna. Genom att läraren är en aktiv deltagare kan han/hon ge eleverna input. Det viktigaste 

är däremot att läraren är en förebild till elevernas beteende. Detta beteende är exempelvis att 

lyssna på varandra, turas om och svara artigt till en åsikt eller ett perspektiv som eleven inte 

nödvändigtvis håller med om. Carrejo och Reinhartz (2012, s. 36) menar att lärarna är nyckeln 
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till att flerspråkiga elever får en framgångsrik utbildning. Denna framgång bygger på att läraren 

ska lära sig och skaffa sig ämnesspecifika kunskaper, föra grammatiska mönster och nyansera 

språket.  

5.1.3 Socialt sammanhang 
 

Hainsworth (2012, s. 11) hävdar att det sociala sammanhanget är viktigt eftersom det ger barnet 

möjlighet att observerar hur det nya språket används i en kontext. När barn samarbetar och på 

ett praktiskt sätt diskuterar sitt lärande och ordförråd, utforskar de innebörden av det. Vidare 

skriver han att detta arbetssätt är extra viktigt inom det naturorienterade ämnet eftersom 

vardagsord används på ett speciellt sätt inom ämnet. Esquierdo och Almaguer (2012, s. 47) 

påtalar att läraren ska ge möjligheten för naturvetenskaplig diskussioner genom hela lektionen. 

Detta ger de tvåspråkiga eleverna möjligheten att ytterligare bearbeta det nya 

naturvetenskapliga innehållet. Dessutom menar Esquierdo och Almaguer (2012, s. 47) att 

samarbetsgrupper främjar språkutveckligen hos de tvåspråkiga eleverna. Naturvetenskapliga 

kunskaperna och språkutvecklingen hos de tvåspråkiga eleverna främjas även genom att lärarna 

har en dialog med eleverna under lektionen. Vidare skriver Esquierdo och Almaguer (2012, s. 

47) att dessa diskussioner ger eleverna möjligheten att samtala vetenskapligt tillsammans med 

en partner, hela klassen eller läraren. Arreguin-Anderson och Esquierdo (2011, s. 71) hävdar att 

en av de största fördelarna med pararbeten i det naturvetenskapliga klassrummet är känslan av 

gemenskap och en positiv ömsesidighet skapas. Hainsworth (2012, s. 11) menar att det sociala 

sammanhanget får diskussionen att vara på en kamratnivå snarare än i lärarnivå. Vidare skriver 

han att variation av lektionsintroduktioner inte är lika effektivt att utgå ifrån, även med hjälp av 

extra vuxenstöd, eftersom eleverna behöver övervinna förvirringen om vetenskapliga begrepp 

och dess tillhörande ordförråd.  

5.2 Verktyg och strategier i den naturorienterade undervisningen 
 

Esquierdo och Almaguer (2012, s. 48) menar att det krävs fem faktorer för att tvåspråkiga 

elever ska utveckla sin naturorienterade läs- och skrivkunnighet, vilka är: de tre stegen för 

lärande, lämplig pedagogik, kontextuellt samspel, anpassning till elevernas språknivå (första- 

och andraspråket) och en elevcentrerad klassrumsmiljö.  Vidare skriver Esquierdo och 

Almaguer (2012, s. 48) att alla dessa element måste finnas med i åtanke när läraren förplanerar, 

planerar och instruerar tvåspråkiga elever. På så sätt blir elevernas naturorienterande läs- och 

skrivkunnighet effektiv. Dessa fem faktorer har utgjort utgångspunktför detta avsnitts rubriker 

där resultat från övrig litteratur jämförs och kopplas till dessa fem faktorer. 

5.2.1 De tre stegen för lärande 

Enligt Esquierdo och Almaguer (2012, s. 47) finns det tre steg för lärande. Det första är 

erfarenheten och tidigare kunskaper eleven kommer till skolan med. Det andra är att eleven får 

ett sammanhang och kopplar de nya kunskaperna med sina erfarenheter och tidigare kunskaper. 

Slutligen är det tredje, vilket innebär att eleven uppnår ett mer avancerat sätt att tänka på 

och/eller lösa mer avancerade uppgifter med hjälp av den nya kunskapen. Arreguin-Anderson 

och Esquierdo (2011, s. 68) menar att under ”engagera” fasen kan läraren både fånga elevernas 

intresse och uppmärksamhet men även få kunskap om elevernas tidigare kunskaper.  

5.2.2 Lämplig pedagogik 

Esquierdo och Almaguer (2012, s. 47) menar att när elever arbetar i grupp får de möjlighet att 

samtala vetenskapligt vilket leder till att den nya kunskapen bearbetas igenom hela lektionen.  
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På så sätt kan läraren arbeta på detta sätt för att utveckla elevernas språk- och 

naturorienteradekunskaper. Esquierdo och Almaguer (2012, s. 47) skriver att eleverna har stora 

möjligheter att delta i vetenskapliga samtal tillsammans med en enskild kamrat, hela klassen 

eller sin lärare. Även Anderson och Esquierdo (2011, s. 68) och Hainsworth (2012, s. 11) 

påtalar vikten i att ge eleverna möjligheten att samtala i par, grupp eller tillsammans med 

lärare. De menar att dessa samtal främjar elevernas språk- och naturorienterade kunskaper 

genom hela lektionen. Arreguin-Anderson och Esquierdo (2011, s. 69) påpekar att när eleverna 

arbetar i grupp minskar risken för att eleverna förlorar fokus, vilket är vanligt att eleverna gör 

när det endast är läraren som talar. Eleverna får möjlighet att bearbeta den nya informationen 

samt klargöra sina tankar. Vidare menar Arreguin-Anderson och Esquierdo (2011, s. 69) att 

detta arbetssätt har fokus på den verbala interaktionen mellan eleverna i samspel med lektionen. 

Även Hainsworth (2012, s. 13) påtalar vikten av en undervisningsstil som är interaktiv och 

lyhörd. Han menar att denna undervisningsstil bidrar till att läraren möter de tvåspråkiga 

elevernas behov vilket främjar deras kunskapsutveckling inom naturvetenskap. Carrejo och 

Reinhartz (2012, s. 35) menar att i engageringsfas möter och identifierar eleverna det nya 

fenomenet på ett sätt som ska väcka deras intresse. Elever gör kopplingar mellan erfarenheter 

de har samt bygger nya naturorienterade erfarenheter. På så sätt får eleverna möjligheten att få 

en kontext på sitt naturorienterade lärande. Tack vare detta kan eleverna ställa svårare frågor 

för att lösa problemen eller identifiera det nya fenomenet. Både Arreguin-Anderson och 

Esquierdo (2011, s. 69) och Esquierdo och Almaguer (2012, s. 47) menar att lärarna bör ge 

eleverna både vägledande frågor samt kortfattade strategier av uppgifterna för att låta eleverna 

träna på sin metakognitiva förmåga. 

5.2.3 Kontextuellt samspel 

Ett arbetssätt som beskrivs av Esquierdo och Almaguer (2012, s. 48) är att läraren först 

använder sig av lätt begriplig information genom att demonstrera exempelvis uppgifterna som 

eleverna behöver utföra. Därefter skriver läraren upp instruktionerna tillsammans med bilder 

som stöd. Detta ger eleverna lätt begripligt stöd inom naturvetenskapliga kontexten samt 

språkutvecklingen. Arreguin-Anderson och Esquierdo (2011, s. 69) menar att genom att 

eleverna arbetar och skriver i par får eleverna många möjligheter att utveckla mer komplicerade 

diskurser. Det viktigaste av allt menar Esquierdo och Almaguer (2012, s. 48) att genom att 

arbeta i par, låta aktiviteterna bygga på samarbete och låta eleverna vara engagerade minskar de 

negativa känslorna hos eleverna. Därmed ger detta en trygghetskänsla hos eleverna vilket gör 

att de vågar testa och ta risker i sitt språkliga lärande kopplat till naturvetenskap. Song, Higgins 

och Harding-DeKam (2014, s. 60) menar att eleverna ges möjligheten att få kunskap i 

naturvetenskap och matematik i en autentisk och meningsfullt sammanhang genom att läraren 

använder sig av ämnesintegrerad undervisning samt har elevernas kulturella bakgrund i fokus 

under språkundervisningen. Eleverna får även möjligheten att stärka sin kommunikativa- och 

samarbetsförmåga genom att dela sina resultat med kamrater som de arbetade kooperativt med.  

5.2.4 Anpassning till elevernas språknivå 

Esquierdo och Almaguer (2012, s. 48) antyder att det är viktigt att läraren tar hänsyn till 

elevernas språkliga nivå när han/hon planerar sina lektioner, i synnerhet elevernas 

andraspråksnivå. Detta ska läraren göra för att kunna avgöra vilka uppgifter eleverna ska få 

utföra under lektionen. Vidare är detta viktigt eftersom läraren måste avgöra vilka språkliga 

stöttningar eleverna är i behov av. Genom detta får eleverna möjlighet att utveckla sina 

naturvetenskapliga terminologier. Carrejo och Reinhartz (2012, s. 36) menar att lärande av 
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naturkunskap möjliggörs genom att läraren låter de flerspråkiga eleverna läsa, analysera och 

tolka texter, diskutera och skriva.  

5.2.5 Elevcentrerad klassrumsmiljö 

Esquierdo och Almaguer (2012, s. 48) påpekar att genom att använda sig av de tre stegen för 

lärande, lämplig pedagogik samt kontextuellt lärande får eleverna en elevcentrerad 

klassrumsmiljö. Det som är gemensamt mellan dessa tre strategierna är att eleverna ska ha en 

trygg och riskfri klassrumsmiljö. En elevcentrerad klassrumsmiljö ger eleverna möjlighet att 

utforska nya kunskaper inom naturvetenskap samtidigt som de utvecklar den 

naturvetenskapliga litteraciteten. Song, Higgins och Harding-DeKam (2014, s. 60) hävdar att 

genom att börja lektionen med något som eleverna känner igen ger det dem en trygg 

klassrumsmiljö, vilket även höjer elevernas motivation till lärande. 

5.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultatet att det är nyttigt för andraspråkelever att få möjligheten att 

utveckla sitt andraspråk med hjälp av naturvetenskap. Läraren ska vara en god förebild för 

eleverna och utifrån elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter integrera 

språkundervisningen tillsammans med naturvetenskap. Vidare är kamrater och diskussioner en 

väldigt viktig del i elevernas språkutveckling.  

 

6. Metoddiskussion 

Under denna del av studien kommer en presentation av studiens styrkor och svagheter.  

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 31) menar att det bästa för en systematisk 

litteraturstudie är att finna och ta med all relevant forskning inom det aktuella 

forskningsområdet. Dock menar de att detta är omöjligt av många olika skäl. I denna studie 

lästes endast de 40 första träffarna när utfallen var mer än 100 träffar (se tabell 1). Detta kan ses 

som en svaghet i denna studie eftersom det kan ha fallit bort viktig och relevant litteratur. Detta 

har dock känts som ett nödvändigt beslut eftersom denna studie är tidsbegränsad, valet att bara 

läsa de första 40 träffarna kan också motiveras eftersom resultatet av utfallen i datasökningen 

presenteras efter relevans. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström menar att en systematisk 

litteraturstudie bör sätta aktuell forskning i fokus, vilket denna studie har. All forskning som 

har använts i denna studie är från 2011 och framåt.  

I denna studie har både svenska och engelska sökord använts för att få både ett svenskt och 

internationellt perspektiv på det berörda ämnet. De artiklar som har använts i studien är både 

från USA samt England vilket kan ses som en av metodens styrkor eftersom detta ger en 

bredare syn på det specifika området som har berörts i denna studie. Däremot gav sökningarna 

endast internationell forskning, vilket kan ses som en svaghet eftersom denna studie är utförd i 

Sverige och därför hade det varit bra om forskning som är kopplad till styrdokumenten var 

inkluderad i studien. Orsaken till att den svenska forskning som har hittats inte användes i 

studien var att denna forskning inte svarade på studiens syfte eller var irrelevant. Tre databaser 

(ERIC, libris samt avhandlingar.se) och en tidskrift (NorDiNa) har använts för att hitta relevant 

litteratur, vilket är en av metodens styrkor. Eftersom olika databaser har använts så ökar det 

chanserna för att så mycket relevant forskning som möjligt har hittats 
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Eftersom studiens metod är tydlig och noggrant beskriven är studiens reliabilitet hög. Således 

handlar reliabilitet om undersökningen är pålitlig eller inte. När undersökningen går att upprepa 

och ge samma resultat är den pålitlig. Det är viktigt att kunna kontrollera undersökningens data 

eftersom det är viktigt att kunna upprepa undersökningen. Har inte undersökningen en 

hög reliabilitet kan undersökningens trovärdighet ifrågasättas (Eliasson, 2013, s. 14 - 15).  

Validitet berör om undersökningen verkligen mäter det forskaren vill att den ska mäta. För att 

få en hög validitet måste forskaren vara säker på sin frågeställning - annars vet inte han/hon vad 

som ska mätas (Eliasson, 2013, s. 16). Eftersom det har ingått endast fem artiklar i studien kan 

resultatet anses vara svagt. Andra sökord än de som har använts i studien kan kanske ha gett 

studien fler artiklar och ökat studiens validitet. Utifrån de fem artiklarna som användes i 

studien har frågeställningarna besvarats däremot hade studiens resultat blivit ännu starkare om 

fler artiklar hade ingått i studien. Data som har samlats in har genomgått en 

kvalitetsgranskning, vidare är all forskning som har använts i studien peer-reviewed, vilket 

innebär att minst två oberoende forskar har granskat den, detta kan ses som en av studiens 

styrkor som även höjer studiens validitet.    

Resultatet i studien går inte att generalisera eftersom forskningen som valts ut till studien har 

gjorts på andraspråkselever som har ett modersmål som skiljer sig mycket från andraspråket. 

Resultatet kan inte generaliseras på alla andraspråkselever, eftersom detta är en heterogen 

grupp.    

 
7. Resultatdiskussion 

Under denna rubrik kommer studiens bakgrund och resultat att ställas mot varandra och på så 

sätt besvara studiens syfte och frågeställningar.  

Syftet med denna litteraturstudie är att få kunskap om hur och på vilka sätt NO-undervisningen 

kan stödja andraspråkselever i årskurs 1-6 i naturorientering samt av deras språkutveckling. 

Således är studiens frågeställningar:  

1. Vad säger tidigare forskning om hur NO-undervisningen kan stödja andraspråkselevers 

språkutveckling? 

2. Vad säger tidigare forskning om vilka verktyg och strategier som kan användas för att 

stärka andraspråkselevers kunskaper inom naturorienterande ämnen?  

7.1 Elevens tidigare erfarenheter och kunskaper 

Esquierdo och Almaguer (2012, s. 47 – 48) menar att det finns tre steg för lärande. Det första är 

erfarenheten och tidigare kunskaper eleven kommer med till skolan. Det andra är att eleven får 

ett sammanhang och kopplar de nya kunskaperna med sina erfarenheter och tidigare kunskaper. 

Slutligen är det tredje steget, vilket innebär att eleven uppnår ett mer avancerat sätt att tänka på 

och/eller lösa mer avancerade uppgifter med hjälp av den nya naturorienterande kunskapen. 

Detta överensstämmer med vad som står i läroplanen för grundskolan (Skolverket 2011, s. 111, 

127, 144) att den naturorienterade undervisningen ska ge eleverna möjlighet att ställa frågor om 

naturvetenskap utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare menar Esquierdo och 

Almaguer (2012, s. 47 – 48) att det är viktigt att läraren tar hänsyn till elevernas språkliga nivå 

när han/hon planerar sina lektioner. Detta är viktigt eftersom läraren ska kunna avgöra vilka 

uppgifter och språkliga stöttningar som passar eleven. Detta är i överenstämmelse med både 
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Arreguin-Anderson och Esquierdo (2011, s. 68) och Hajer och Meestringa (2010, s. 22) som 

även de påtalar vikten av att få kunskap om elevernas tidigare kunskaper. Hajer och Meestringa 

(2010, s. 22) menar att elevernas tidigare erfarenheter, livserfarenheter eller hemsituationen kan 

påverka deras ordförråd. Hajer och Meestringa (2010, s. 22) hävdar att lärare måste interagera 

med eleverna för att uppnå högsta möjliga kunskapsnivå. Löthagen m.fl. (2008, s. 12) menar att 

ålder, ursprung, erfarenheter, språkkunskaper, skolbakgrund och språk är saker som skiljer 

andraspråkseleverna åt. Gibbons (2010, s. 33) är av samma mening och menar att vissa av 

eleverna kan både läsa och skriva på sitt modersmål medan andra varken är läs- eller 

skrivkunniga. Detta stämmer överens med vad som står i läroplanen för grundskolan 

(Skolverket 2011, s. 8) att undervisningen ska stödja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper. 

Denna studie visar även att eleverna bör möta ämnesspecifika terminologer på ett sätt som 

väcker deras intresse (Carrejo och Reinhartz 2012, s. 35). Vilket bör ske enligt Arreguin-

Anderson och Esquierdo (2011, s. 68) under engageringsfasen. På så sätt menar Carrejo och 

Reinhartz (2012, s. 35) får eleverna på ett intressant och spännande sätt göra kopplingar mellan 

tidigare erfarenheter samt bygga nya naturorienterade erfarenheter, vilket ger eleverna 

möjligheten att få en kontext på sitt naturorienterade lärande.  

7.2 Vikten av kommunikation 

Skolverket (2011, s. 111, 127, 144) menar att undervisningen i naturvetenskap ska ge eleverna 

möjligheten att utveckla förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och estetiska 

uttryck med naturvetenskapligt innehåll. Detta påtalar även Hainsworth (2012, s. 11) som 

menar att det sociala sammanhanget är viktigt för elevernas utveckling av språk och kunskaper 

i naturvetenskap eftersom det ger eleven möjlighet att observerar hur det nya språket används i 

en kontext. Vidare skriver Hainsworth (2012, s. 11) att inom det naturorienterade ämnena 

används vardagsord på ett speciellt sätt. Han menar att eleven behöver övervinna förvirringen 

om vetenskapliga begrepp och dess tillhörande ordförråd. Även Hajer och Meestringa (2010, s 

13) påtalar detta och menar att uttrycksmedlen är annorlunda inom det naturorienterade ämnet. 

Kunskapen som eleverna ska ta in formuleras i både tal och skrift, med ämnesspecifika 

terminologier. Det stämmer överens med vad Esquierdo och Almaguer (2012, s. 47) menar, att 

läraren ska ge möjligheten för naturvetenskaplig diskussioner genom hela lektionen. De menar 

att samarbetsgrupper främjar språkutveckligen hos de tvåspråkiga eleverna samt ger eleverna 

möjligheten att samtala vetenskapligt tillsammans med en partner, hela klassen eller läraren. 

Arreguin-Anderson och Esquierdo (2011, s. 68) påvisar att genom att läraren är en aktiv 

deltagare i samtalet kan läraren underlätta arbetet, övervaka samt vara en samtalspartner till 

eleverna. Tack vare detta hävdar Carrejo och Reinhartz (2012, s. 35) kan eleverna ställa svårare 

frågor för att lösa problemen eller identifiera det nya fenomenet inom naturvetenskap. Även 

Arreguin-Anderson och Esquierdo (2011, s. 71) menar att pararbeten har en stor vikt i det 

naturvetenskapliga klassrummet. De menar att det ger eleverna känslan av gemenskap och en 

positiv ömsesidighet skapas. 

7.3 Integration mellan språk och ämne 

Hajer och Meestringa (2010, s. 22) menar att för att ge flerspråkiga elever stöttning och hjälpa 

dem att klara både ämnet och dess terminologier krävs det att språklärare samarbetar med 

ämneslärare och på så sätt arbetar med språkinriktad undervisning. Sådan undervisning kräver 

att ämneskunskaper, språkfärdigheter samt inlärningsstrategier integreras med undervisningens 
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mål. Vidare menar Hajer och Meestringa (2010, s. 24) att genom att låta eleverna tala och 

skriva om ämnet främjas den korrekta förståelsen av nya begrepp. Detta överensstämmer även 

med vad som framkommit i denna studie då flera studier har visat att när läraren använder sig 

av ämnesintegrerad undervisning samt har elevernas kulturella bakgrund i fokus under ges 

eleverna möjligheten att få utveckla sina kunskaper i naturvetenskap. Eleverna får även 

möjligheten att stärka sin kommunikativa- och samarbetsförmåga genom att dela sina resultat 

med kamrater som de arbetade kooperativt med (Arreguin-Anderson & Esquierdo 2011, s. 69; 

Esquierdo & Almaguer 2012, s. 47; Song, Higgins & Harding-DeKam 2014, s. 60). Esquierdo 

och Almaguer (2012, s. 47) menar att ytterligare en lämplig pedagogisk strategi för att utveckla 

elevernas språkliga samt naturvetenskapliga kunskaper är kognitivt planerade instruktioner. 

Arreguin-Anderson och Esquierdo (2011, s. 69) menar att lärarna bör ge eleverna både 

vägledanade frågor samt kortfattade strategier av uppgifterna för att låta eleverna träna på sin 

metakognitiva förmåga vilket överensstämmer med vad Esquierdo och Almaguer (2012, s. 47) 

påtalar.  

 
8. Slutsats 

Det krävs många beståndsdelar för att andraspråkselever ska få stöd i både sin kunskaps- och 

språkutveckling. Både (Skolverket 2011, s. 8), Esquierdo och Almaguer (2012, s. 47 – 48) samt 

Hajer och Meestringa (2010, s. 22) påtalar att det är viktigt att utgå från elevernas bakgrund, 

erfarenheter och språk när läraren planerar och utför undervisningen. 

En annan viktigt beståndsdel är tryggheten samt en elevcentrad klassrumsmiljö, detta hävdar 

Esquierdo och Almaguer (2012, s. 47 - 48), Song, Higgins och Harding-DeKam (2014, s. 60) 

samt Arreguin-Anderson och Esquierdo (2011, s. 71). Denna trygghet kan komma från att 

eleverna får arbeta med något de känner igen, har ett intresse för eller som motiverar dem men 

även från att eleverna respekterar och lyssnar på varandra.  
 

9. Framtida forskning inom ämnet 

Under sökningsprocessen för denna studie märkte jag att det inte finns mycket forskning inom 

ämnet. Svensk forskning riktad mot yngre åldrar var något som saknades helt. Denna studie har 

väckt ett ännu större intresse hos mig vad gäller att finna fler strategier och verktyg för att 

utveckla andraspråkselever på ett sätt som både stärker deras förmågor inom naturvetenskap 

men också sitt andraspråk.   

Under examensarbete 2 vill jag undersöka utifrån estetiska lärprocesser hur andraspråkelever 

lär sig naturvetenskap. Jag är även intresserad av att undersöka hur detta arbetssätt passar både 

andraspråkselever och förstaspråkselever.  

Vidare skulle jag tycka att det vore väldigt spännande och intressant att efter några års arbete 

som lärare forska inom just detta ämne.  
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