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NO + SVA = ett språk- och 
 kunskapsutvecklande samarbete
Om du är lärare i svenska som andraspråk har du säkert erfarenhet av att NO-lärare i kollegiet 
undrar över hur de kan hjälpa de flerspråkiga eleverna. I vår alltmer flerspråkiga svenska skola 
är det som med Skolverkets terminologi kan kallas ”språkutvecklande arbetssätt” av naturliga 
orsaker på frammarsch i flera olika ämnen. Lokala benämningar kan variera, men gemensamt 
för de olika beteckningarna är att de vill beskriva ett arbetssätt där språkets roll för lärandet 
i olika ämnen framhävs och medvetandegörs, i en språk- och ämnesintegrerad undervisning.

Text: Björn Kindenberg och Maria Wiksten

Vi vill i den här artikeln beskriva hur ett meningsfullt samarbete 
mellan lärare i naturorienterande ämnen (som vi här kallar  
NO-ämnen) och lärare i svenska som andraspråk kan utformas. 
Vår förhoppning är att artikeln ska kunna användas som ett 
både inspirerande och konkretiserande exempel på gemensam 
under visning eller för att påverka schemaläggning och tjänste-
fördelning på din skola för att göra sådan undervisning möjlig.

Viktigt att tänka på om språkutvecklande ämnesunder-
visning
Det finns inte ett universellt språkutvecklande arbetssätt som 
fungerar likadant oavsett ämne, elever eller ämnesinnehåll. Som 
lärare i svenska som andraspråk behöver du därför vara lyhörd 
för NO-lärarens sätt att se på det egna ämnet, vad som är viktiga 
kunskaper och hur eleverna ska uttrycka dessa. Det betyder inte 
att du måste hålla med din NO-lärarkollega i allt, men däremot 
att du sätter dig in i hur kollegan undervisar. Var alltså med på 
NO-lärarens lektioner, ställ frågor kring hur uppgifterna är ut-
formade och kring hur kollegan väljer att utforma undervis-
ningen. Det finns stöd för att den typ av samarbete där inne-
börden av språkutvecklande arbetssätt förhandlas stärker NO- 
lärarens undervisning på längre sikt (Kouns, 2014). 

Med en sådan deltagande kollegial observation får du upp 
ögonen för vad NO-läraren redan gör som är språkutvecklande 
och som går att bygga vidare på. NO-läraren kanske redan delar 
ut en förklarande lista med centrala begrepp som hjälp vid läs-
ning av en text. Nästa steg kan då vara att utöka listan med 
 vanligt förekommande skolspråkliga ord och begrepp, som 
 sambandsord av olika slag. Läraren kanske ställer många frågor 
till klassen. Det är bra och i så fall något som kan förstärkas 
 genom att exempelvis uppmana till bikupor eller att eleverna får 
kortskriva en minut innan frågan följs upp.

Hjälps åt att konkretisera
Många NO-lärare upplever en stor frustration över elevers 
 bristande förmåga att uttrycka sig i skrift. Inom andraspråks-
litteratur, exempelvis genrepedagogik, finns mycket skrivet om 
att stötta elevers skrivande, vilket är applicerbart i de natur-
orienterande ämnena (Gibbons, 2013; Polias, 2016; Rose & Mar-
tin, 2013), men i slutändan formas undervisningen av hur den 
enskilde läraren ser på skrivandets funktion i ämnet. Genre-
pedagogikens definition av en argumentation är kanske inte den 
uppfattning NO-läraren själv har om vad eleverna ska åstad-
komma när de skriver en text. Såväl genrepedagogikens mallar 
och modeller, som andra typer av språkutvecklande övningar 

och aktiviteter, behöver alltid justeras i förhållande till din NO-
lärarkollegas aktuella undervisning. Därför är det viktigt för  
oss som lärare i svenska som andraspråk att lyssna in vad NO-
läraren vill åstadkomma med just den här skrivuppgiften. 

Att bli konkret är, som så ofta annars, ett framgångsrecept. Be 
kollegan skriva ett förslag på hur ett bra elevsvar, och gärna ett 
”minde bra” svar, ser ut där fysikens begrepp och modeller efter-
frågas. Det är vår erfarenhet att just den övningen på ett effektivt 
sätt lyfter fram språkliga, men även rent ämnesmässiga utma-
ningar! När ni sedan tillsammans analyserar texterna har ni stor 
nytta av ett gemensamt metaspråk för att identifiera de språkliga 
dragen: är det sambandsord, modalitet, passiv form eller någon 
annan typ av ord som behövs för att skriva bra texter? Förslag på 
ord och begrepp som kan ingå i ett sådant metaspråk finns be-
skrivet i vår bok ”Språkutvecklande NO-undervisning: strate-
gier och metoder för högstadiet” (Kindenberg & Wiksten, 2016).

Att som NO-lärare själv skriva elevsvar kan vara en utmaning 
i sig, som inte alla lärare känner sig bekväma med, men det är en 
mycket bra övning för att få syn på vad man förväntar sig av sina 
elever. När NO-lärare gör detta kan de lättare tänka kring sin 
undervisning i termer som det vi i vår bok (Kindenberg & Wik-
sten) beskriver som alignment, en samstämmighet mellan be-
dömning och undervisning. Att lägga upp sin undervisning 
kring det som man som NO-lärare kommer att ta hänsyn till vid 
bedömning kan verka självklart, men vår erfarenhet är att det 
inte alltid är enkelt. Därför kan skrivandet av elevsvar ofta bli 
något av en aha-upplevelse för lärare, och då inte enbart för NO-
lärare. Att ni tillsammans funderar kring vad uppgiften kräver, 
både ämnesmässigt och språkligt, främjar helt klart en språk-
utvecklande NO-undervisning!

 
Den viktiga interaktionen
All undervisning stagnerar om inte eleverna interagerar och inte 
minst i NO-ämnena är samtal A och O. Att läraren ställer frågor 
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till klassen som vi snuddade vid ovan, är bra i sig jämfört med en 
strikt lärarmonolog. Mönstret ”fråga-svar” hjälper till att foku-
sera på det som är centralt för att förstå ämnesinnehållet, men 
överanvänt blir samma mönster något som stjälper snarare än 
hjälper. Det här är alla lärare egentligen medvetna om, men kan 
ofta sakna tekniker för att få till en rik elevaktiv interaktion. 
Mycket är vunnet om du och din NO-lärarkollega kan få till 
stånd en samplanering där ni hittar varierade former av 
 interaktion. Samtalsstimulerande undervisningsaktiviteter att 
tipsa NO-läraren om, går att hitta på många ställen (se exempel-
vis Sahlberg & Leppilampo, 1998; Gibbons, 2016) och ni kan i en 
sådan gemensam planering justera och anpassa efter behov.

NO är ett tacksamt ämne för samtal på det viset att det ofta 
kan kopplas till erfarenheter och upplevelser i vardagen: väder, 
vind, en förkylning, ett halt golv, skolmaten med mera är exem-
pel på fenomen i vardagen som kan förstås ur ett naturveten-
skapligt perspektiv. Som lärare i svenska som andraspråk kan du 
vid samplanering uppmärksamma vad som krävs utöver ämnes-
ordförråd för att ett samtal ska flyta på, samtidigt som NO- 
läraren visar vilka abstrakta och ämnesspecifika begrepp som 
kan lyfta eleverna från vardagsförståelsen. 

Interaktivitet kan handla om mycket enkla tekniker, som att 
låta två elever lyssna när ett annat par diskuterar, för att därefter 
ha en gemensam diskussion i grupper där paren slås ihop. En så 
enkel justering av ett samtal bäddar för ett rikare samtal. Ett rikt 
samtal ger rika möjligheter att använda naturvetenskapliga be-
grepp och modeller och för läraren att se hur dessa används. Att 
se gränsen mellan när eleverna tomt upprepar begrepp och när 
de använder dem med djupare förståelse ligger inom NO- 
lärarens kompetensområde. Här blir det åter viktigt att lyssna in 
NO-läraren för att se om eleverna behöver nya infallsvinklar 
 eller nya begrepp att förhålla sig till och hur ni i så fall kan pla-
nera för det.

Jämlikt samarbete
Vi har här skrivit mycket om vikten av samarbete och anpass-
ningar av ett språkutvecklande arbetssätt till NO-lärarens 
under visning. Det ska förstås inte uppfattas som att du ”lägger 
dig platt” och blir någon form av NO-lärarassistent. Tvärtom 
har du som lärare i svenska som andraspråk en kompletterande 
kompetens i NO-undervisningen. Du kan ofta lättare än NO-
läraren se de språkliga aspekterna av de utmaningar eleverna 
ställs inför. Använd den kompetensen med lyhördhet och ny-
fikenhet på NO-ämnena så har ni, som vi ser det, ett vinnande 
koncept för språkutvecklande NO-undervisning!  
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Språkutvecklande NO på Språkintro i Umeå
Organisationen av undervisningsgrupper på 
Språkintroduktion har stor betydelse för att 
undervisningen ska kunna bli både språk- och 
kunskapsutvecklande, något NO-lärarna på 
Språkintroduktion i Umeå erfarit. Här får vi 
följa Olof Kristmansson, Johan Löfgren och 
Erik Söderström i Umeå i ett samtal om 
deras snåriga resa till att bli just språk-  
och kunskapsutvecklande lärare, i en språk- 
och kunskapsutvecklande organisation. 

Intervju: Martha Kalman, redaktör Lisetten

Med Lgr11 kom kravet på 8 eller 12 godkända åk 9-betyg 
för behörighet till nationellt program. Hur påverkade det 
undervisningen i NO-ämnen?
Det infördes en grundskolemodell där eleverna läste 12 ämnen 
samtidigt oavsett vilken nivå de var på språkligt eller ämnesmäs-
sigt. Det gav inte bra resultat, eleverna fick inte utvecklas på sin 
nivå. 

Vi införde då en ettårig kurs ”NO-bas” för elever som inte 
kommit så långt i svenska och ettåriga betygskurser (åk9) för 
elever som läste svenska på steg 3 och 4. Syftet med baskursen 
var att förbereda eleverna med begrepp, kunskaper och träna 
förmågor för att senare kunna tillgodogöra sig betygskurserna. 
Avgörande om man skulle placeras i bas- eller betygskurs var 
kunskapsnivån i svenska men inte heller detta blev bra. 

Vad var problemet?
Indelningen i bas- och betygskurser var baserad på kunskaper i 
svenska. Det innebar att i både bas- och betygsgrupper kunde 
det finnas elever som kommit långt i dessa ämnen i hemlandet 
men också elever med mycket kort skolbakgrund. På vilken nivå 
skulle läraren lägga sig? I betygsgrupperna blev det svårt att ge 
utmanande undervisning för dem som hade möjlighet att upp-
nå godkänt betyg när flertalet i gruppen inte hängde med ämnes-
mässigt. På samma sätt var det i basgrupperna. Innehållet var på 
rätt nivå för några och på för låg nivå för andra. En annan konse-
kvens var att eleverna inte tog baskursen på allvar; den ledde ju 
inte till betyg. ”Plugga NO nu? Nej, det väntar jag med tills jag 
kommer till en betygsgrupp!” var ingen ovanlig kommentar. 

Hur löste ni detta?
Vi hade börjat resonera om att göra en ”sortering” i grupperna, 
baserad på elevernas ämneskunskaper, inte språknivå. Vi ville 
hitta ett generellt utgångsläge för undervisningen där varje elev 
skulle få möjlighet att utvecklas på sin nivå. Vi hade kommit i 
kontakt med ett material, utarbetat i Linköping, för pedagogisk 
kartläggning av nyanlända elever som vi tog till oss vissa delar av. 
Men vi använder hellre termen ”screening” än kartläggning. Vi 
screenar kunskaper och förmågor inom vissa väsentliga om-
råden. Kartläggning sker sedan fortlöpande i undervisningen 
och vi anpassar undervisningen därefter.

Tema Språk- och kunskapsutvecklande matematik och NO


