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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur naturkunskapslärare undervisar utifrån ett 

andraspråksperspektiv. Genom kvalitativa metoder i form av intervjuer och observationer med fem 

naturkunskapslärare undersöks hur lärarna planerar och arbetar med språk- och kunskapsutvecklande 

undervisning. Lärarnas syn på språklig utveckling inom den ämnesspecifika undervisningen redovisas 

samt vilket språkutvecklande material som lärarna använder sig av. Resultatet visar att 

naturkunskapslärarna inte använder sig av några standardiserade didaktiska modeller för språk- och 

kunskapsutvecklande undervisning, utan agerar på olika sätt utifrån lärarnas erfarenheter av 

andraspråkundervisning. Lärarna efterfrågar ämnesspecifik fortbildning inom andraspråksundervisning 

och digitala verktyg som gynnar andraspråksperspektivet inom naturkunskap.  
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1. Inledning 

”Naturkunskap är kul, men språket är svårt” – Bilal, 14 år. 

Under min praktik på ämneslärarprogrammet inom svenska och svenska som andraspråk vid 

Stockholms universitet har jag hört många elever som håller med Bilal. De menar att 

naturkunskapsämnet är roligt, men att språket är en ständig utmaning. Det gör att skolan och lärarna 

måste hitta strategier för att eleverna ska få en helhet inom språkundervisningen, där alla ämnen är 

inkluderade. Oavsett om en elev samtalar med en klasskamrat på rasten, lär sig om regelverket inför en 

fotbollsmatch eller genomför en laboration innehåller dessa handlingar olika former av språk som för 

vissa elever innebär en ständig utmaning i vardagen. Det måste alla lärare förhålla sig till, oavsett 

vilket ämne de undervisar i. 

I de mångkulturella läromiljöerna som lärare varje dag möter är det av stor vikt att ingen kunskap går 

förlorad på grund av språkliga barriärer. Därför har jag i denna uppsats gjort en studie om hur 

naturkunskapslärare i högstadiet arbetar med svenska som andraspråkselever och vilka språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt som de använder för att skapa ett klassrumsklimat där eleverna får 

utveckla sitt ämnesspecifika språk. 

Genom intervjuer med fem naturkunskapslärare och observationer av deras undervisning har jag 

noterat både glädjen i att kunna förstå hur svåra begrepp kan tas till uttryck, men även vilka 

utmaningar som svensk skola står inför i vår framtida undervisning i en skola som är långt ifrån 

språkligt homogen. Under varje skoldag utvecklas elevernas språk och det är hela skolan en del av, 

vilket skapar ett kollegialt ansvar. Att skapa ett språk som leder till kunskapsutveckling är en 

framtidsinvestering som i sin tur leder till ett mervärde för samhället i stort. 

Det finns en gedigen kunskap om hur andraspråkselevers språkutveckling ser ut men det förekommer 

inte någon specifik utbildning inom detta på lärarutbildningen för naturkunskapslärare. Ändå möter 

dessa lärare dagligen elever med ett behov av språklig utveckling i ett andraspråksperspektiv. Vilka 

arbetssätt använder dessa lärare och hur planerar de en medveten undervisning? 

Den övergripande forskningsteorin för denna studie är den sociokulturella lärandeteorin och dess 

förgreningar inom den aktuella andraspråksforskningen. Kunskaper inom naturvetenskap förutsätter en 

speciell språklig repertoar och denna studie syftar till att belysa vilka svårigheter detta möte kan 

innebära, men också hur de språkliga barriärerna kan sammanlänkas och skapa en ämnesintegrerad 

språklig utveckling. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur naturkunskapslärare anpassar sin 

undervisning för elever som har svenska som andraspråk. Studien kommer att genomföras inom 

undervisning på högstadienivå och följande frågeställningar kommer att ligga till grund för studien:  

1. Vilka anpassningar av undervisningen gör lärarna under planeringen inför undervisning av 

andraspråkselever i naturkunskap? 

2. Vilka språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt använder lärarna för andraspråkselever inom 

naturkunskap? 
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3. Vilken syn har lärarna på språklig utveckling under naturkunskapslektionerna för 

andraspråkselever? 

4. Vilket språkutvecklande material använder lärarna inom undervisning för andraspråkselever i 

naturkunskap? 

2. Bakgrund 

2.1. Viktiga begrepp för studien 

2.1.1. Andraspråkselever 

Enligt Abrahamsson och Bylund (2012) är en andraspråkselev en elev som efter att ha tillägnat sig ett 

språk lär sig ytterligare ett språk. Detta kan uppkomma när som helst efter att eleven behärskar det 

första språket (2012:154). 

2.1.2. Förstaspråk 

Abrahamsson (2009:13) definierar förstaspråket som det språk som eleven exponeras för först. En 

alternativ benämning på detta är modersmål. 

2.1.3. Språkliga register 

Gibbons (2013:29) definierar begreppet register som förmågan att kunna sätta ett språk i dess kontext 

efter olika variabler. Inom skolan är språket situationssanpassat utefter olika ämnen, vilket gör att 

olika ämnen ställer olika språkliga krav. 

2.1.4. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär att språket ligger i fokus för undervisningen, 

oavsett vilket ämne det rör sig om. Arbetssättet innebär även att språket lärs in utifrån en kontext där 

eleverna får möjlighet att utveckla sitt språkliga register. Enligt Gibbons (2013) är detta tätt 

sammanlänkat med det sociokulturella inlärningsperspektivet samt systemisk-funktionell lingvistik 

och dess praktiska genrepedagogiska undervisningsmodell, vilket förklaras ytterligare i kapitel 2.3.3. 

2.2. Skolans styrdokument 

Den svenska skolan bygger på likvärdighet och på att skolan är en social och kulturell mötesplats där 

alla elever är välkomna (Skolverket, 2011:7). Läroplanen beskriver att undervisningen ska anpassas 

till förmån för varje elevs individuella förutsättningar och behov samt främja ett kunskapsutvecklande 

arbete. Ur ett språkligt perspektiv syftar läroplanen till att främja alla elevernas språk, oavsett tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper (2011:8). Språket ligger nära lärandet och identitetsutvecklingen 

och genom att eleven får möjligheter att kommunicera, menar Skolverket (2011:9) att eleven utvecklar 

sina språkliga färdigheter och skapar en tilltro till sin språkliga förmåga.  

Dispositionen av de ämnen som förekommer inom naturkunskapen på högstadiet följer samma 

struktur och det är lika inslag av litteracitet i samtliga ämnen. Vanligt förekommande är ett krav om 
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ämnesspecifik begreppsförståelse som innefattar att eleven ska använda och förstå begrepp 

(2011:111). 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta 

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

kunskaper (2011:8). 

All undervisning ska därmed bidra till elevernas kunskapsutveckling inom språk, vilket inom 

naturkunskapen tar sig uttryck genom att exempelvis ställa krav på att framställa och skapa texter och 

andra framställningar (2011:111ff). Det handlar även om att framföra och bemöta åsikter och 

argument så att diskussion förs framåt (2011:151). 

Genomgående saknar alla kursplanerna för naturkunskapsämnena (biologi, fysik och kemi) ett 

andraspråksperspektiv på undervisningen. Det beskrivs inte hur läraren ska arbeta med de språkliga 

förklaringsstrategierna eller hur språkutvecklande material ska användas inom undervisningen. Istället 

ligger fokus på ämneskunskaperna och presentationen av dessa, till förmån för ett djupare språkligt 

perspektiv. 

2.3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning 

2.3.1. Sociokulturellt lärandeperspektiv 

Denna studie har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet på lärande, i vilket den ryska 

pedagogen och filosofen Lev Vygotskijs tankar om språkets roll inom lärandet är central. Vygotskij 

(2001) menade att språkutveckling sker via interaktion med andra och att det bygger på 

språkanvändning som kommunikation. Vygotskijs teorier innefattar två begrepp som är relevanta för 

denna studie.  

För det första handlar det om mediering, vilket beskriver samverkan mellan människor och kulturella 

artefakter. Detta skapar ett sammanhang som får oss att förstå språkets behov utifrån ett 

kommunikationsperspektiv, där olikheter skapar förutsättningar för inlärning. Det andra begreppet 

handlar om den närmaste utvecklingszonen (the zone of proximal development). Gibbons (2013:36) 

menar att det syftar på den kognitiva skillnaden mellan vad en elev kan göra utan stöttning respektive 

med stöttning av en mer erfaren person. När eleven får möjlighet att öva upp sin förmåga i samspel i 

form av stöd får eleven en möjlighet att utvecklas. Därmed utmanas eleven att arbeta målinriktat. 

Ett nyckelbegrepp inom det sociokulturella inlärningsperspektivet är stöttning, vilket innebär att en 

elev får vägledning med syfte att nå en högre nivå inom den proximala utvecklingszonen. Sellgren 

(2011) menar att det finns två olika nivåer av stöttning. Dels handlar det om hur läraren planerar sina 

lektioner utifrån ett elevperspektiv (planning and design), men även i form av att bemöta elevernas 

lösningar och ställda frågeställningar (strategic response). Stöttning är alltid framåtsyftande då eleven 

får med sig kognitiv eller språklig kunskap som eleven i sin tur kan använda för andra syften än 

endast den aktuella uppgiften. 

Gibbons (2013:39) beskriver stöttningen som en hjälp för eleverna för att de ska få möjlighet att 

utvecklas. Ur ett kognitivt perspektiv handlar det om att ge eleverna utmaningar där de ställs inför 

autentiska uppgifter som är relevanta för inlärningskontexten. Ur ett språkperspektiv menar Gibbons 
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att språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt skapar möjligheter till stöttning och höga kognitiva 

förväntningar på eleverna. Sellgren (2011) betonar även vikten av kollektiv stöttning genom 

grupparbeten och andra former av interaktion mellan elever. Som språkutvecklande metod innebär 

detta att en inlärare kan utveckla sina egna språkliga förmågor genom att arbeta tillsammans med 

andra som är på en annan språklig nivå. 

Gibbons (2013:41) menar att det är relevant att titta på hur stöttning kan ske istället för att försöka 

förenkla uppgifterna för elever med svenska som andraspråk. En sammanfattande slutsats av 

Vygotskijs studier är att språkutveckling handlar om ett interaktionellt fokus där inlärning och 

samarbete benämns som två centrala faktorer för att genom interaktion närma sig den proximala 

utvecklingszonen. Gibbons (2013) menar vidare att denna stöttning främst sker genom att läraren visar 

på elevernas potential utifrån deras kompetens, samt att alla elever får möjlighet att göra kognitivt 

utmanande uppgifter. Det är kombinationen av hög kognitiv utmaning och hög stöttning som skapar 

potential till lärande hos eleverna. För att konkretisera detta har Gibbons valt att använda det 

genrepedagogiska arbetssättet, vilket utvecklas ytterligare i avsnitt 2.3.3. 

Även Kuyumcu (2013) anser att det är viktigt att eleverna får relevant stöttning. Genom att eleverna 

är en del av skolans sociala kontext har alla elever möjlighet att genom social samvaro utveckla sitt 

språk genom stöttning från klasskamrater. Detta är viktigt att bejaka när det kommer till elever med 

svenska som andraspråk. 

Cummins (2001, refererad i Axelsson, 2013:550) fokuserar på stöttning ur ett andraspråksperspektiv, 

vilket definieras som en relationsfråga mellan läraren och eleven. Cummins kopplar ihop elevens 

kognitiva utveckling med identitetsutvecklingen genom följande modell. 

Figur 1. Cummins interaktionsmodell (2013:550) 

Utifrån modellen menar Cummins att höga förväntningar kombinerat med krav på ett högt kognitivt 

engagemang bör ligga i fokus för lärare som undervisar andraspråkselever. Utifrån detta menar 

Axelsson (2013:551) att det finns ett samband mellan ökade kunskaper och ökad studiemässig 

självbild, vilket skapar ett ökat engagemang för studierna. 

Utifrån detta menar även Axelsson (2013) att det är av stor vikt att se elevernas flerspråkighet som en 

resurs, vilket exempelvis kan ta sig uttryck genom att elever med samma modersmål stöttar varandra i 

andraspråksinlärningen. Läraren kan även använda sig av hjälpmedel som lexikon och litteratur på 

förstaspråket, samt uppmana eleverna att uttrycka sig skriftligt på sitt förstaspråk. Även Magnusson 

(2011) betonar vikten av att skapa förutsättningar för fortsatt inlärning av förstaspråket medan 
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inlärning av andraspråket sker. Cummins förklarar sambandet mellan första- och andraspråksinlärning 

genom interdependenshypotesen som menar att motsatsen skapar sämre förutsättningar för elevens 

totala språkliga inlärning (2011:12). 

Det är av stor vikt att läraren har en medveten planering som skapar möjlighet för eleverna att utifrån 

sina förutsättningar få rätt utmaningar och därmed utveckla nya förmågor. Utifrån ett 

planeringsperspektiv betonar Sellgren (2011) vikten av att bejaka andraspråksperspektivet i 

planeringsfasen i samtliga ämnen. Elevernas kognitiva förmåga kräver en utmaning som en 

språkmedveten undervisning kan bidra till genom att ha ett tydligt språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt som en integrerad del i undervisningen. 

2.3.2. Systemisk-funktionell lingvistik och språkliga register 

Denna studies forskningsfrågor utgår utifrån de utmaningar som andraspråkselever ställs inför i sitt 

möte med naturkunskapsundervisningen på högstadienivå. För andraspråkselever innefattar 

undervisningen en språklig dimension som ligger bortom det vardagsspråk som fungerar i en social 

samvaro. För att kunna tillgodose sig det naturvetenskapliga ämnesspråket krävs ett ämnesrelaterat 

språk som är nytt för alla elever, men för andraspråkselever är detta en extra utmaning.  

Systemisk-funktionell lingvistik utvecklades av Michael Halliday under 1960-talet. Teorin bygger på 

att språk lärs in genom ett socialt sammanhang där all språkanvändningen är situerad och 

kontextbunden, vilket innebär att den är beroende av situationen som inläraren är i samt det 

sammanhang som språket förekommer inom. 

Gibbons (2013:28) beskriver Hallidays teori om systemisk-funktionell lingvistik, vilken ser språket i 

två olika kontexter. Det första sammanhanget beskrivs som en kulturkontext som innefattar 

människor och deras värderingar och utifrån dessa faktorer förklarar hur människan varierar språket 

efter en kulturell kontext. Den andra kontexten är en situationsbaserad kontext som enligt Gibbons 

(2013) innefattar tre faktorer:  

1. Ämnet som människan talar och skriver om (fält) 

2. Förhållandet mellan talarna, alternativt texten och läsaren (relation) 

3. Språkets funktion i form av om det är ett talat språk eller ett skriftligt språk 

(kommunikationssätt) 

Gibbons (2013) menar att Hallidays tre variabler tillsammans utgör olika språkliga register som 

omfattar språket efter den kontext där det förekommer. En inlärare av ett språk lär sig alltså att 

anpassa språket efter sammanhanget där språket förekommer. Olofsson (2010) beskriver språkets 

situationskontext närmare i form av att språket anpassas efter den situation som vi befinner oss i, 

vilket ställer krav i form av en språklig variation och att inlärare får en flexibel språkanvändning. 

Gibbons (2013) menar att det språkliga fältet omfattar det som yttranden syftar till och att den 

språkliga relationen förklarar vilka parter som deltar och hur förhållandet mellan avsändare och 

mottagare ser ut. Språkligt kommunikationssätt beskriver hur innehållet förmedlas till mottagaren. 

Det är dessa tre faktorer som definierar det språkliga registret, samt förmågan att kunna växla mellan 

olika språkliga kontexter och samtalsparter.  

Sellgren (2011) visar att den systemisk-funktionella lingvistiken skapar förutsättningar för att studera 

hur språket används i olika sammanhang, vilket gör att den ämnesspecifika språkanvändningen kan 

studeras utifrån systemisk-funktionell lingvistik. Teorin om språkliga register skapar en förutsättning 
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för att sätta ord på hur andraspråkselever upplever mötet med det mer akademiska skolspråket i 

förhållande till vardagsspråket. Sellgren menar vidare att modellen visar på vikten av att ställa 

kognitiva krav på språkbehärskningen och utifrån det kunna ge språkliga verktyg. 

Med grund i Hallidays teori gör Cummins en skillnad på vardagligt och akademiskt språk. Magnusson 

(2011) beskriver Cummins tankar genom att beskriva att det vardagliga språket, BICS (Basic 

Interpersonal Communicative Skills), innefattar ett kontextbundet språk som används i ett ofta 

muntligt språkbruk i vardagslivet i en redan känd kontext. Motsatsen, CALP (Cognitive/Academic 

Language Proficiency) är istället ett akademiskt språk som inte kräver en kontext. 

Hägerfelth (2004:35) menar att Cummins modell visar att andraspråkselever lär sig ett vardagsspråk 

effektivare och snabbare om de får möjlighet att vistas i en miljö där det vardagliga språket talas, men 

däremot tar det ämnesspecifika språket längre tid att lära sig. Det bidrar till att eleverna till synes kan 

ha ett avancerat språk, men att de saknar förmågan att använda språket inom exempelvis den 

naturvetenskapliga skolkontexten. Med detta menar Hägerfelth att det är lätt att tro att 

andraspråkselevernas språkliga förmåga ligger på en högre nivå än vad den egentligen gör. 

2.3.3. Genrepedagogik och cirkelmodellen 

En teori som baseras på Hallidays systemisk-funktionella lingvistik är genrepedagogiken, som 

utvecklades i Australien på 1980-talet. Genrepedagogiken bygger på det sociokulturella perspektivet 

och grundperspektivet ligger i behärskning av genrer, vilket Hedeboe och Polias (2008) definierar som 

texttyper som innefattas i en social process med igenkännbara steg och ett särskilt socialt syfte. Det 

gör att det finns kulturella skillnader i undervisningen av genrer. Syftet med genrepedagogiken är 

därmed explicit att kunna förstå hur läsförståelse och skrivförmåga utvecklas. Gibbons (2013) menar 

att genrepedagogiken är en naturlig undervisningsmodell för språk- och kunskapsutvecklande arbete 

inom skolan och får medhåll av Sellgren (2011) som beskriver genrepedagogiken som en pedagogik 

som sätter fokus ”på språkliga aspekter i skolans texter och poängterar värdet av explicit undervisning 

där språkets meningsskapande roll tydliggörs” (2011:6). Stöttning är en huvudfaktor inom 

genrepedagogiken och enligt Sellgren är modellen uppbyggd i en sådan form att den proximala 

utvecklingszonen är central i modellen. Utifrån genrepedagogiken har cirkelmodellen utvecklats, 

vilken Kuyumcu (2013) beskriver som ett cykliskt arbetssätt där genrebaserad undervisning ligger i 

fokus.  

Cirkelmodellens övergripande syfte är att få en sammanhängande bild av hur språket i en text kan se ut 

(2013:155). Språket får därmed en funktion och cirkelmodellen är ett praktiskt förhållningssätt som 

talar om hur en lärare kan förhålla sig till teorin i praktiken. Utifrån modellen får eleverna öva på att 

utveckla sin förmåga att variera sin litteracitetsförmåga efter olika kontexter. Hedeboe och Polias 

(2008:14) menar att elevernas vardagliga kontext kan mötas med skolans mer akademiska kontext, och 

att eleven därmed ges möjlighet att utveckla förmågor inom båda områdena. Det skapar en flexibel 

språkanvändning. Syftet med att använda cirkelmodellen är skapa en helhetssyn över elevernas 

litteracitet.  

Modellen består av fyra steg. 
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Figur 2. Cirkelmodellen efter Kuyumcu (2013) 

Fas 1. Kunskapsuppbyggande 

I detta steg kartlägger läraren elevernas förkunskaper under ämnet (2013:618). Läraren presenterar 

bakgrundskunskaper och eleverna får därefter tillgodogöra sig kunskaperna genom att anteckna, 

lyssna, tala och läsa (Gibbons, 2013:105). Syftet är att bygga upp en förkunskap hos eleverna som 

läraren sedan kan bygga vidare på. 

Fas 2. Dekonstruktion av modelltexten 

Detta steg bygger på att studera en modelltext och utifrån ett genreperspektiv analysera hur texten är 

disponerad. Kuyumcu (2013) menar att ett fokus på de strukturella språkliga dragen skapar en 

förståelse hos eleverna för hur en text är uppbyggd, samtidigt som det skapar en medvetenhet för den 

specifika genren. Vidare menar författaren att det är av stor vikt att modelltexten är väl utformad 

utifrån de språkliga drag som läraren explicit vill undervisa om samt att ämnesspecifika ord används 

(2013:619).  

Gibbons (2013:108) betonar vikten av att skapa ett metaspråk över språket för att synliggöra de 

grammatiska strukturerna och därmed kunna beskriva det ämnesrelaterade språket för att skapa en 

ytterligare förståelse över språkets funktion. Genom att lägga kunskapsnivån på en högre nivå än den 

som eleverna redan ligger på utmanas de i sin språkliga utveckling. 

Fas 3. En gemensam text 

I detta steg relaterar Gibbons (2013:109) tillbaka till den dekonstruktion som eleverna arbetade med i 

den andra fasen, samt låter eleverna skriva en gemensam text utifrån den genrespecifika strukturen. 

Produktionen sker med hjälp av guidning från läraren och genom detta skapas en konkretisering av 

den fakta som eleverna tillgodogjorde sig i den första fasen. Ett syfte med denna fas är även att 

fokusera på skrivprocessen.  
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Fas 4. Individuell text 

Under cirkelmodellens sista steg får eleverna själva skriva en text inom ett ämne som ligger nära det 

som de tidigare har berört. Gibbons (2013) menar att det är relevant för läraren att påminna om 

arbetsgången samt att återigen belysa skrivprocessen. 

2.3.4. Ämnesrelaterat skolspråk 

Enligt Skolverket (2011) finns det ett flertal språkliga konstruktioner som är ämnesspecifika för det 

naturvetenskapliga ämnet. Utifrån genrepedagogikens definition av genrer går det att övergripande 

beskriva skolans basgenrer som texter med en funktion (2011:49), vilka skapas av en specifik 

användning av språket för ett speciellt syfte. Det naturvetenskapliga ämnesspråket är präglat av den 

förklarande och beskrivande genren (2011:49). Det begreppsstarka ämnesspråket ställer höga språkliga 

krav på läsaren, även ur ett multimodalt perspektiv i form av diagram, bilder och symboler. Hägerfelth 

(2004) menar likt Skolverket att det naturvetenskapliga språket under den senare tiden har tagit just en 

tydlig multimodal riktning, i form av ett tydligare behov av ett visuellt språk (2004:38). Hägerfelth 

(2004) menar vidare att det naturvetenskapliga språket fyller en funktionell funktion (2004:38), vilket 

skiljer ut det från elevernas vardagsspråk. De språkliga processerna är präglade av definitioner och 

förklaringar, vilket Hägerfelth sammanfattar med begreppet scientific literacy (2004:39).  

Ett annat ämnesspecifikt drag är att naturvetenskapligt språk i regel använder passiv form före aktiv 

form, vilket enligt Hägerfelth (2004:39) tyder på att det inte är textens aktörer som är i fokus, utan 

dess naturvetenskapliga diskurs i form av nyckelbegreppen. Fokus ligger inte på personerna som utför 

en handling, utan handlingen i sig.  

Veel (1998, refererad i Hägerfelth, 2004:39) menar att en grammatisk form som är passiv skapar 

svårigheter hos andraspråkselever. De naturvetenskapliga texterna innehåller även nominaliseringar 

och komplexa nominalfraser som medför längre satser (2004:39). Ämnesspråket är dekontextualiserat, 

vilket gör att det är oberoende av sitt sammanhang. Inom undervisningen belyser Skolverket (2011) att 

eleverna bland annat förväntas beskriva, experimentera, klassificera och analysera olika 

naturvetenskapliga processer och fenomen, vilket gör att elevernas språk behöver anpassa sig efter 

dessa arbetsmetoder som litteraciteten är en stor del av.  

Hägerfelth (2011) menar att den största utmaningen med det naturvetenskapliga ämnesspråket är det 

multigeneriska språket, där flera naturvetenskapliga diskurser samlas i form av ett behov av att 

använda olika genrer inom skolämnet (2011:88). Det kräver en hög grad av språklig progression samt 

en kännedom om olika genrer.  

2.3.5. Ämnesövergripande språkligt arbetssätt 

Gibbons (2013) tar upp olika modeller för att integrera språk- och ämnesundervisningen och syftet 

med detta är att främja ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och att utifrån detta lära sig 

språket i ett autentiskt sammanhang (2013:174). Gibbons menar vidare att kunskapsinnehållet och 

inlärningen av denna gynnas av att arbeta språkutvecklande i form av att begrepp och grammatiska 

skeenden som redan är kända för eleverna dyker upp i nya kontexter, som eleverna måste förhålla sig 

till. För att uppnå en språkutvecklande undervisning menar Gibbons att lärarna måste förhålla sig till 

följande frågor i planeringsstadiet av undervisningen (2013:176):  

1. Vilka språkliga krav ställs på ämnet? 
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2. Hur väl behärskar eleverna språket idag och vad behöver de lära sig? 

Vidare tar Cummins (2000, refererad i Gibbons, 2013:185) upp tre grundläggande principer som 

gynnar andraspråkselevers kognitiva och språkliga utveckling, i form av att det språkutvecklande 

arbetet fokuserar på innehållet och att det är begripligt för eleverna. Den andra faktorn är att det skapas 

en medvetenhet om elevernas språk och att de själva blir medvetna om språkets funktioner. Den sista 

aspekten bygger på att använda språket för att genom inlärningen generera ny kunskap.  

Dessa tre principer skapar förutsättningarna för att elevernas språkliga förmåga ska utvecklas. En 

viktig faktor för en framgångsrik undervisning ur detta perspektiv är hur läraren hittar en medvetenhet 

om språket inom ämnet, vilket bygger på att hela tiden ha en medvetenhet gällande språkperspektivet i 

allt material som distribueras till eleverna. Gibbons (2013:179) menar även att språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt kräver en systematiskt språklig bedömning utifrån ett formativt 

perspektiv, där bedömningen fungerar som stöd vid den fortsatta planeringen.  

Utifrån ett planeringsperspektiv menar Gibbons (2013:186) att det är av stor vikt för ämneslärarna att 

konsultera en lärare med kunskap inom andraspråksinlärningen samt att explicit skapa ett medvetande 

om elevernas språkliga behov. Gibbons planeringsmodell (se bilaga 1) syftar till att förenkla 

planeringsarbetet och att systematiskt planera för undervisning som tillgodoser andraspråkselevers 

behov. Modellen bygger på att läraren gör en inventering av elevernas språkliga behov samt en 

språkinventering av vilka språkliga krav som ställs på eleverna i undervisningen. Därefter skrivs 

övningar som utvecklar målspråket och en utvärdering av arbetet. 

Sammanfattningsvis finns det ett flertal språkutvecklande syften med att arbeta språkintegrerande i 

ämnesundervisningen. Det gynnar eleverna då de kan sätta sina språkliga kunskaper i ett autentiskt 

sammanhang och systematiskt utveckla de språkliga och ämnesrelaterade kunskaperna. 

I denna studie har det sociokulturella perspektivet beaktas i form att en undersökning kring hur de 

aktuella lärarna har planerat inför undervisning av andraspråkselever i naturkunskap samt vilka språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt lärarna använder för att utveckla elevernas språk. Med 

utgångspunkt i denna teoretiska bakgrund har jag valt att undersöka hur lärarna arbetar 

språkutvecklande, vilket material som de använder samt vilken syn lärarna har på språklig utveckling.  

3. Metod 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar faller valet på en kvalitativ undersökningsmetod i form av 

klassrumsobservationer och uppföljande intervjuer med naturkunskapslärare. Studien är avgränsad till 

att undersöka lärarperspektivet utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, vilket innebär att både 

intervjuerna och observationerna har präglats av tolkning för att förstå den språkdidaktiska innebörden 

i de uppgivna svaren och i observationsresultaten. Patel och Davidson (2011) menar att detta val av 

vetenskapligt förhållningssätt präglar den samhällsvetenskapliga forskningen, samt att hermeneutik är 

en mångfacetterad disciplin som kräver förförståelse hos forskaren (2011:29). I denna studie tar detta 

vid genom att öppna frågor har ställts och att svaren har tolkats utifrån den aktuella kontexten. En 

autentisk praktik har använts i form av klassrumsobservationer i kombination med intervjuer med de 

aktuella lärarna där intervjun har relaterats till lärarens undervisning.  
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3.1. Urval 

Lärarna i studien är utvalda genom kontakt med kommunala skolor som är knutna till Stockholms 

universitet i form av praktikskolor. Patel och Davidson (2011:56) beskriver denna metod som ett icke-

slumpmässigt urval. Däremot skedde ett urval utifrån olika kommuner i närheten av ett 

storstadsområde. Ett urval utifrån lärare med olika lång erfarenhet gällande undervisning av 

andraspråkselever skedde också. 

Syftet med detta var att skapa nyanserade och heterogena förutsättningar i form av skilda 

språkutvecklande perspektiv. Namnet på lärarna är fingerade (T1, T2 och så vidare)  i samråd med 

lärarna och rådande forskningsetiska principer. En observation av en naturkunskapslektion skedde och 

därefter intervjuades lärarna enskilt. Fem lärare deltog i studien och fem observationer och fem 

uppföljande intervjuer gjordes. 

T1 är i fyrtioårsåldern och har arbetat som lärare i femton år. Skolan har elever från förskoleklass till 

årskurs 9 och det går ungefär 1000 elever på skolan, som ligger i ett förhållandevis homogent 

upptagningsområde där antalet andraspråkselever är litet. T1 har behörighet inom matematik, biologi, 

kemi, fysik och teknik för årskurs 5 till 9 och hon menar att det dagligen finns andraspråkselever i 

klassen, men i liten skala. T1 har ingen fortbildning inom ämnet svenska som andraspråk och talar 

själv svenska och engelska. Den observerade klassen består av en årskurs 8 och lektionen varar i 60 

minuter. Under lektionen är 20 elever närvarande, varav sex elever läser efter kursplanen för svenska 

som andraspråk. 

T2 är också i fyrtioårsåldern och har elva års erfarenhet inom läraryrket. Hon har behörighet inom 

biologi, kemi och svenska som andraspråk mot årskurserna 7 till 9 och gymnasiet. Det senare 

undervisar hon inte inom just nu. Skolan har 650 elever i årskurserna 7 till 9 och antalet 

andraspråkselever i kommunen är lågt. Skolan fungerar som uppsamlingsskola för nyanlända elever, 

så det finns stora resurser inom svenska som andraspråk. T2 möter dagligen dessa elever och har läst 

fortbildningskurser inom svenska som andraspråk. T2 talar svenska och engelska och den observerade 

lektionen består av 27 elever i årskurs 9. Sju av dessa är andraspråkselever. 

T3 är 35 år och har sju års undervisningserfarenhet. T3 har inte en svenskt utfärdad lärarlegitimation, 

men undervisar inom matematik, biologi och kemi i högstadiet. Hon har en lärarutbildning i 

motsvarande ämnen från Turkiet. Skolan är en högstadieskola med ett stort socialt engagemang i form 

av fritidsverksamhet. 200 elever går på skolan och en stor majoritet av dessa är andraspråkselever, 

vilket innebär att T3 dagligen möter dessa elever. T3 har ingen explicit utbildning inom svenska som 

andraspråk, men betonar att hon själv har lärt sig svenska i vuxen ålder. Hon talar svenska, engelska, 

franska, turkiska och lite arabiska. Den observerade klassen består av elever i årskurs 8 och lektionen 

pågår i 70 minuter. 15 elever är närvarande och tolv av dessa talar svenska som andraspråk. 

T4 är i trettioårsåldern och har två års erfarenhet som lärare. Skolan har ungefär 500 elever i 

årskurserna 7 till 9. T4 har behörighet inom matematik och biologi för årskurserna 7 till 9 och 

gymnasiet och menar att det dagligen finns andraspråkselever i klassen, vilket även inkluderar ett fåtal 

nyanlända elever. T4 har ingen utbildning inom ämnet svenska som andraspråk och han talar själv 

svenska, engelska och spanska. Den observerade klassen består av elever från årskurs 9 och lektionen 

är 60 minuter lång. 24 elever är närvarande, varav dessa är tre stycken andraspråkselever. 
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T5 är 45 år och har tjugo års erfarenhet inom läraryrket. Hon är behörig inom matematik, biologi och 

kemi för årskurserna sju till 9 och gymnasiet. Skolan har cirka 550 elever i årskurserna förskoleklass 

till årskurs 9. T5 menar att hon dagligen möter andraspråkselever, men i liten skala. T5 har inte någon 

fortbildning i svenska som andraspråk och talar själv svenska, engelska och tyska. Den observerade 

lektionen består av en elevgrupp i årskurs 7 och pågår i 45 minuter. 25 elever är närvarande och två av 

dessa är andraspråkselever. 

3.2. Genomförande 

Studiens datainsamling skedde i samband med de fem observerade lektionspassen samt genom 

ingående intervjuer med varje enskild lärare efter varje observation. För att öka studiens validitet har 

samtliga deltagande lärare fått läsa igenom både observationsanteckningarna och intervjusvaren, vilket 

har bidragit till att lärarna har kunna inkomma med ytterligare kommentarer och revideringar av 

eventuella missförstånd. Valet att använda metodtriangulering genom att använda två olika 

insamlingsmetoder syftar till att få en helhetsbild av lärarens undervisning samt att kunna ställa frågor 

om den observerade undervisningen, vilket gör att studien blir så heltäckande som möjligt.  

3.2.1. Observation 

Innan intervjuerna skedde en observation av en lektion med den aktuella läraren. Syftet med detta var 

att samla information om hur läraren agerar i en naturlig miljö. Patel och Davidsson (2011:91) menar 

att syftet med observationsmetoden är att studera beteenden i deras naturliga sammanhang. Genom att 

intervjua lärarna efter observationerna skapar det en situation där observationen kan diskuteras och 

lärarna kan bidra med egna tankar om sina ageranden i klassrummet. Observationen har skett genom 

en strukturerad observationsmetod i form av ett observationsschema (se bilaga 2). 

Något deltagande i lektionerna skedde inte och observationsplaceringen var längst bak i klassrummet, 

för att få en fullständig vy av klassrummet. Bjørndal (2005:47) betonar vikten av att ha ett avgränsat 

fokus innan observationen startar, vilket observationsschemat bidrog till. 

Av etiska hänsynstaganden till förmån för elevernas integritet valdes inspelning av observationerna 

bort då flera av lärarna betonade att det kunde finnas känsligt elevmaterial i klassrummet. Dessutom 

finns det en svårighet i att endast begränsa inspelningar till lärarperspektivet, vilket också bidrog till 

att jag valde jag bort den metoden till förmån för anteckningar. Avgränsningen till lärarperspektivet 

skapade en strukturerad kontext, dock saknades möjlighet att konservera observationerna och det finns 

en risk för att detaljer går förlorade (2005:72).  

Bjørndal (2005:74) diskuterar huruvida inspelning kan ses som en riktig verklighet eller om det bidrar 

till att undervisningssituationen blir onaturlig. Från detta perspektiv blir en observation utan inspelning 

mer naturlig. 

Klassrumsobservationerna har utförts med utgångspunkt från vilka språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt som används för andraspråkselever inom naturkunskap samt vilket språkutvecklande 

material som används inom samma undervisning. 

3.2.2. Intervju 

Då studien har varit kvalitativ har intervjufrågorna haft en låg grad av strukturering i form av att en 

stor del av diskussionsfrågorna har varit öppna och följdfrågor utmynnat i diskussion. Patel och 
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Davidson (2011:81) menar att det är av vikt att strukturera intervjun på det sättet, då det öppnar för 

ökade beskrivningar från lärarens sida. Därför har intervjun utgått från intervjufrågorna, men det har 

funnits god möjlighet för lärarna att utveckla frågorna. Patel och Davidson (2011:82) menar vidare att 

både läraren och intervjuaren är medskapare i samtalet, vilket gör att två parter är delaktiga i att 

samtalet ska bli så givande som möjlig. Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv har intervjuerna byggt på 

både lärarens och intervjuarens förförståelse. 

Intervjuerna skedde i lärarnas naturliga miljö efter lektionstid, för att minimera en stressfaktor som i 

sin tur kan påverka resultatet. Innan intervjun började tillfrågades alla lärare om de samtyckte till 

inspelning, vilket alla gjorde. Patel och Davidson (2011:87) problematiserar detta och menar att 

inspelning kan bidra till att lärarna väljer bort information på grund av att de upplever att de inte kan 

prata lika frispråkigt när inspelning sker. En annan nackdel med metoden är att den är tidskrävande i 

form av transkriberingar (2011:87). Trots detta anser jag att det finns en relevans i att spela in 

intervjuerna, då samtalen ofta höll på länge och var av icke-känslig karaktär. 

All resultatinsamling skedde under oktober 2015. 

3.3. Bearbetning av material och analysmetoder 

Patel och Davidson (2011) menar att det inte finns någon generell metod för bearbetning av material 

som är av kvalitativt slag. Bearbetningen av studiens material har främst handlat om att transkribera 

intervjuerna  och bearbeta anteckningarna från observationerna utifrån studiens frågeställningar, där 

material som inte har varit relevant för frågeställningarna har tagits bort. Dessa har sedan 

kompletterats utifrån de berörda lärarnas kompletteringar. En tolkning av materialet har därefter gjorts 

utifrån de ställda forskningsfrågorna och den teoretiska bakgrunden och därefter presenterats i studiens 

resultat.  

Transkriberingen av intervjuerna har skett genom att det relevanta materialet har skrivits ner och 

därefter har de analyserats utifrån studiens frågeställningar. Samtliga transkriberingar har skett via 

dator och talspråkliga skeenden har tagits bort från materialet.  

Gällande observationerna har en strukturering av anteckningarna skett utifrån observationsschemat 

och kompletterande material från deltagarna har lagts till.  

3.4. Etiska aspekter 

Enligt Patel och Davidson (2011:62) syftar de forskningsetiska principerna till att bevara 

professionalitet inom forskning. Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningskrav i form av 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav har bejakas i studien. Det 

innebär att lärarna har tagit del av studiens syfte och frågeställningar inför observationerna och 

intervjuerna samt att lärarna när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. Eleverna har fått 

information om att observationen endast syftar till att observera lärarens agerande i klassrummet och 

att ingen inspelning eller filmning kommer att ske. Innan observationerna har tillstånd från skolans 

rektor erhållits. Genomgående i studien har de medverkande lärarna fått fiktiva namn och med hänsyn 

till lärarna är även skolorna anonymiserade. När studien är avslutad kommer råmaterialet att raderas. 

De insamlade uppgifterna kommer endast att användas till denna studie och inte till andra 

forskningsändamål. 
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat uppdelat efter studiens huvudområden. Avslutningsvis 

sammanfattas resultatet utifrån de ställda forskningsfrågorna. 

4.1. Lärarnas planering och anpassning av 

lektionerna 

För att undersöka hur naturkunskapslärarna planerade sina lektioner med ett bejakande av 

andraspråksperspektivet utgick jag från data från intervjuerna med de fem lärarna i naturkunskap.  

Intervjuerna visade på en stor variation över hur lärarna planerar sina lektioner samt hur de anpassar 

planeringen för att bejaka andraspråksperspektivet. Generellt sett menar de lärare som har längre 

erfarenhet att de inte behöver förbereda sig lika mycket som de med kortare erfarenhet. Flera av 

lärarna talar om vikten av att återanvända lektioner och därmed även ta med sig fungerande språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt. De mer erfarna lärarna har heller inte med sig nedskrivna 

lektionsplaneringarna till lektionerna, utan menar att de utgår från erfarenhet.  

T4 menar att det är viktigt att förbereda visuellt material, främst i form av digitala presentationer i 

form av powerpointpresentationer och videoklipp. Han menar att detta blir ett strukturellt stöd inom 

undervisningen och att det är en förutsättning för en undervisning med fokus på språk.  

T2 menar att hon ständigt har ett språkutvecklande perspektiv i sin undervisning, då hon ofta möter 

andraspråkselever. Ett exempel på detta är följande citat ur en intervju. 

Det är jätteviktigt att arbeta tillsammans med de andra språklärarna på skolan och ha en strategi över 

hur det arbetet kommer att se ut. Annars gör alla lärare olika och då blir det bara förvirrande för 

eleverna. På det sättet är språket ämnesövergripande och det måste jag ta hänsyn till (Intervju med T2). 

De lärare som arbetar på skolor med en stor del andraspråkselever menar att det inte sker någon större 

anpassning för andraspråkeleverna, utan istället gynnas alla elever av de förändringar som fortskrider i 

undervisningen. T1 menar att hon ogillar speciella anpassningar, utan tycker att alla elever borde få ta 

del av språkutvecklande insatser inom naturkunskapen. 

Mina elever får själv välja hur de redovisar, för alla elever är olika oavsett vad de har för modersmål. 

Speciella anpassningar kan behövas när det gäller nyanlända elever, men mitt mål är att alla elever ska 

bemötas lika. Hur de redovisar någonting är inte relevant, utan att de förstår ämnet (intervju med T1). 

Även T3 menar att speciella anpassningar borde vara generella. Eleverna arbetar mycket med 

ordförståelse och hon betonar vikten av att knyta an till den förkunskap elever har på sitt modersmål, 

speciellt gällande nyanlända elever. Ordförståelsen övas upp genom ordlistor och datorspel. Genom att 

lyfta kunskaperna och inte språket menar T3 att eleverna får känna sig duktiga och ökar sitt 

självförtroende.  

Av de fem intervjuade lärarna är det endast T2 som använder sig av kursplanen i svenska som 

andraspråk i undervisningen. T2 har en utbildning inom ämnet och menar att språkperspektivet alltid 

finns i bakgrunden. 
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Få av lärarna samarbetar aktivt med en lärare i svenska som andraspråk, men T3 lyfter det positiva i att 

själv vara språkkunnig. 

Det är en stor förmån att kunna tala med elever på deras modersmål. Det är inte språkkunskaperna som 

är i fokus, utan ämneskunskaperna. Jag upplever att jag får speciella band till eleverna, då jag har 

kommit till Sverige i vuxen ålder och kan visa på fördelarna med att vara flerspråkig. Jag tror att de kan 

identifiera sig i mig (intervju med T3). 

T5 undervisar yngre barn och berättar att det är svårt att planera språkutvecklande moment för dem. 

Ibland blir det inte som man planerar, speciellt när det handlar om elever i årskurs sex och sju. Det finns 

dagar då det kan ha hänt sociala händelser i klassen som de behöver reflektera över. Då går det inte att 

hålla en lektion och allra minst fokusera på naturkunskapen ur ett språkligt perspektiv (intervju med 

T5). 

Vidare menar T5 att det är viktigt att redan i det stadiet planera in språkutvecklande moment, och 

därför gör hon en översiktlig momentplanering. På varje lektion har hon minst ett moment, vilket hon 

gärna avslutar lektionen med för att garantera att alla elever förstår innebörden av lektionen. Ett 

exempel som T5 belyser är kortskrivningar, när hon vill kontrollera om eleverna har förstått ett visst 

begrepp. Detta bejakar hon redan i planeringsstadiet, men vill betona att hon inte har för avsikt att 

planera allt för mycket, då hon vill hålla lektionerna öppna och anpassade efter elevernas behov. 

4.2. Lärarnas språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt 

Alla lärare i studien har olika språkliga förklaringsstrategier och detta avsnitt beskriver de olika 

metoderna och hur lärarna motiverar dessa.  

Utifrån ett läroteoretiskt perspektiv menar alla lärare att de främst använder det sociokulturella 

lärandeperspektivet, men flera betonar vikten av variation. T3 menar att det är svårt att peka ut någon 

generell teori för varje lektion, utan att det kräver ett hänsynstagande till eleverna. Däremot anser hon 

att hennes undervisning är präglad av det sociokulturella lärandeperspektivet genom att hon fokuserar 

på interaktion. 

Av de fem lärarna är det endast T2 som explicit talar om genrepedagogik som en pedagogisk modell. 

T5 menar med viss försiktighet att hon fokuserar på lärande och kunskap före teorier, men betonar 

vikten av elevdialog och stöttning för att få ett levande klassrum där kunskap är i fokus.  

En strategi som flertalet av de intervjuade lärarna använder sig av är skriftliga instruktioner och i vissa 

fall får enstaka elever även instruktioner på sina respektive hemspråk, vilket exempelvis T1 gör när 

hon ska instruera eleverna inför redovisningarna. Under den observerade lektionen arbetar T1 även 

mycket med responsarbete där eleverna ska ge respons till de eleverna som genomför redovisningarna. 

Detta gör att en dialog skapas mellan både eleverna och läraren, vilket synliggjordes under 

observationen. 

T1 går fram till en elev som har uppenbara svårigheter med att förstå instruktionerna till responsen. Ganska 

diskret ger hon över instruktioner som är skrivna på elevens modersmål, vilket gör att eleven ser lättad ut. 

T1 uppmuntrar eleven att jämföra den nya texten med den gamla och säger även att eleven ska fråga om hon 

fortfarande inte förstår instruktionerna (ur observationsanteckningar av en lektion med T1). 
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Både T1 och T4 arbetar med tydlig utvärdering, där de även tar upp språkliga aspekter på 

undervisningen och där lärarna menar att eleverna ska bli medvetna om språkets vikt för lärandet.  

Jag brukar alltid ha utvärderingsfrågor där jag frågar eleverna hur de kände inför att exempelvis läsa texter. 

Det gör att jag kan lägga märke till systematiska svårigheter som flera elever har svårt med. Genom att jag 

nämner språket hoppas jag också att eleverna märker att jag tycker det är viktigt, trots att jag undervisar i 

naturkunskap. För andraspråkselever är det samma utmaning här som i andra ämnen (intervju med T1). 

Den observerade lektionen med T4 är en del i ett terminslångt projekt om hållbar utveckling och under 

lektionen sker ständiga utvärderingar, främst ämnesrelaterat i form av digitala utvärderingar efter den 

observerade lektionen, samt projektutvärderingar. T4 berättar att det finns en elev i klassen som får 

stöd från en modersmålslärare, vilket gör att han inte bejakar andraspråksperspektivet så mycket som 

han skulle gjort om den resursen inte fanns. Det är även tydligt i klassrummet. 

Under lektionen går T4 inte fram till eleven en enda gång. Eleven sitter längst bak i klassrummet och tittar 

ut mot klassen samtidigt som modersmålsläraren hjälper honom med att översätta det som läraren säger. De 

andra eleverna arbetar mycket i grupp, men det är inte denna elev delaktig i. Läraren går under ett tillfälle 

fram till modersmålsläraren och frågar om allt går bra, vilket han får ett positivt svar på (ur 

observationsanteckningar av en lektion med T4). 

Under den observerade lektionen arbetar även T1 med elevbaserad utvärdering genom ett 

responsarbete där eleverna får utvärdera sina klasskamraters redovisningsinsats och därmed får 

kunskaper om hur de ligger till språkmässigt. Responsarbetet avslutas sedan med att eleverna får 

utvärdera sin egen insats under lektionen, vare sig om de har genomfört en redovisning eller endast 

gett respons. Till skillnad från T4 arbetar T1 med ett mer fritt responsarbete där eleverna själva får 

välja hur de delger klasskamraterna responsen. 

När T1 ska be eleverna att ge respons betonar hon kort att de får välja hur vill göra detta. Det leder till 

att en elev går ut i korridoren för att spela in en muntlig respons och några andra elever tar upp sina 

datorer för att skriva på dem. Andra elever skriver för hand och en elev väljer att göra en teckning. T1 

betonar för eleverna att det inte är responsmetoden som är viktig, utan innehållet. Efter ungefär fem 

minuter får eleven som höll redovisning all respons (ur observationsanteckningar av en lektion med 

T1). 

T3 låter eleverna använda språkbehandlingsprogram som uppslagsverk för att underlätta den lexikala 

förståelsen. Hon betonar även vikten av att låta eleverna utveckla sitt modersmål i klassrummet, vilket 

märktes tydligt i observationen av hennes lektion. Eleverna fick prata på sitt modersmål och jämföra 

ord på svenska med ord på modersmålet. Det bidrar i sin tur till att båda språken utvecklas.  

Ett flertal elever i den observerade gruppen har synliga svårigheter med den lexikala förståelsen av 

naturvetenskapliga begrepp och då förklarar läraren på engelska eller genom att sätta orden i ett 

sammanhang (ur observationsanteckningar av en lektion med T3). 

T3 uppmanar eleverna att göra ordlistor på stora papper som hon sedan sätter upp på väggen för att 

alla elever ska kunna se dem. Listorna användes sedan aktivt i klassrummet i form av att läraren och 

eleverna hänvisar till detta under lektionen. Flera översättningar fanns skrivna under orden, där de 

även var satta i ett sammanhang. Eleverna uppmuntrades till att lägga till ord och att översätta dessa 

till sina respektive modersmål. Genom att ständigt använda telefonerna när eleverna möter ett ord som 

de inte förstår skapar T3 även en möjlighet för eleverna att slå upp ord.  

Även T2 uppmanar eleverna att använda sina telefoner när det kommer till ordförståelse. 
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En elev frågar T2 vad det ämnesspecifika begreppet ”konsumtion” betyder. Hon svarar inte direkt på den 

frågan, utan uppmanar eleven att slå upp ordet i sin telefon. Eleven gör det och får en översättning på ett för 

eleven bekant språk (engelska), men ger sken av att han fortfarande inte förstår. T2 säger återigen att eleven 

ska slå upp ordet, men på sitt modersmål. Eleven verkar då tycka att det är omständligt, men gör det och 

förstår ordet. Han säger då ”kunde du bara inte sagt det från början?”, varpå T2 förklarar att hon vill att han 

ska lära sig det själv (ur observationsanteckningar av en lektion med T2). 

Vidare arbetar T2 även mycket med diskussioner i klassrummet. En stor del av denna lektion utgår 

från ett språkligt perspektiv i form av att språket är i fokus under hela lektionen. Det språkliga 

perspektivet är ständigt återkommande i form av att ord tas upp och att läraren frågar om eleverna 

förstår lektionsinnehållets språkliga aspekter. I den powerpointpresentation som visas finns vanliga ord 

förklarade samt nyckelord utskrivna, exempelvis ord som sopsortering, hållbarhet, förbränning och 

källsortering. Dialog mellan eleverna som ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt förekommer 

alltmer sällan, utan under lektionen är det fokus på dialogen mellan läraren och eleverna.  

T3 arbetar mycket med dialog mellan eleverna och i inledningen av lektionen tydliggör hon att det är 

irrelevant för henne vilket språk eleverna talar, så länge de tillgodogör sig ämneskunskaperna. Det 

leder till att många olika språk hörs under lektionen. 

Under lektionen talar eleverna sammanlagt arabiska, turkiska, spanska, engelska, tigrinja och svenska, vilket 

gör att det är svårt att observera lektionen. Av praktiska skäl sitter elever med samma modersmål bredvid 

varandra. Även läraren talar engelska och turkiska med eleverna. Klassrummet har ett öppet klimat för olika 

språk och två av eleverna jämför sina olika modersmål i form av vilka ord som är lika och olika, samt hur 

ordföljden ser ut. Detta gjorde eleverna utan speciella instruktioner från läraren, utan hamnade i en 

diskussion om det när de tillverkade ordlistor (ur observationsanteckningar av en lektion med T3). 

Både T4 och T2 använder utvärderingar och reflektioner som ett språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt. Ett exempel på detta är den digitala utvärdering som T4 gör i slutet av lektionen där han 

bland annat ställer frågan om hur eleverna uppfattar de texter som de har läst hittills inom projektet. 

T4 menar att syftet med det är att eleverna ska utveckla sin metakognitiva förmåga och motiverar det 

därmed som ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Under lektionen med T2 förekommer 

istället muntliga utvärderingar, men med ett tydligt fokus på språkperspektivet. 

Efter varje bild i presentationen stannar T2 upp och tittar ut över eleverna och frågar om de förstår. När 

de nickar frågor hon om de förstår alla ord, och lägger samtidigt till att de kan uppfattas som svåra. Vid 

flera tillfällen säger några elever att de inte förstår och då uppmanas de att självständigt slå upp orden 

via sina telefoner, vilket också sker (ur observationsanteckningar av en lektion med T2). 

Både T2 och T1 menar att de använder sig av digitala verktyg i form av datorspel och appar i den 

ordinarie undervisningen och att det gynnar andraspråkseleverna. T1 belyser också vikten av att låta 

eleverna komma med initiativ gällande verktyg och metoder som de använder. Syftet med det är att 

göra undervisningen mer autentisk och relevant för eleverna.  

T5 arbetar mycket motoriskt, vilket hon exemplifierar genom att berätta om vikten av papper och 

pennor. 

Mina elever, som är yngre, behöver skapa. Leken måste finnas kvar i undervisningen, även om de går i 

högstadiet (intervju med T5). 

T5 belyser också nackdelar med teknik och vikten av att den inte blir distraherande och tar över 

undervisningen. Ur ett lexikalt perspektiv arbetar även hon mycket med ordlistor, vilket innebär att det 
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sitter färgglada ordlistor över svåra ämnesspecifika ord uppsatta på väggarna i klassrummet. Dessa 

används ofta under lektionen genom att eleverna går dit och tittar på orden. T5 belyser även vikten av 

att eleverna kan slå upp i en ordlista om de möter på svårigheter i språket. 

Elevgruppen är ganska tyst och arbetar intensivt med uppgiften som de har fått. I grupperna försöker de 

pussla ihop det periodiska systemet och vid ett tillfälle är det synbart att en elev inte förstår alla ord. Då 

förklarar en klasskompis genom att peka på materialet och slå upp orden i en lärobok. Eleven tackar 

sedan och säger att han nu förstår bättre (ur observationsanteckningar av en lektion med T5). 

4.3. Lärarnas syn på språklig utveckling under 

naturkunskapslektionerna 

Detta avsnitt berör den syn som lärarna har på språklig utveckling inom naturkunskapsämnet. Även ur 

denna aspekt har de intervjuade lärarna olika syn på undervisningen. De är dock eniga i att de måste ha 

förförståelse om elevernas ämnesrelaterade förkunskaper för att kunna bidra till en språklig 

medvetenhet hos eleverna. 

T3 menar att detta sker genom regelbundna nationella prov och andra tester, men att någon direkt 

språklig kontroll inte sker under lektionerna. T4 menar att hans skola arbetar mycket med portfolio. 

Alla elever har en digital portfolio där allt material samlas tillsammans med lärarnas bedömningar. Där 

finns även språklärarnas bedömning och vi lägger in speciella aspekter som alla lärare bör tänka på. Det 

kan vara allt från dyslexi till speciellt behov i svenska. Detta sker från att eleverna börjar på skolan i 

årskurs sex (intervju med T4). 

Det finns inte heller konsensus gällande huruvida naturkunskapslärarna ska lägga sig i de språkliga 

aspekterna i det material som eleverna producerar. T2 menar att det är av stor vikt att alla lärare 

kommenterar språkliga felaktigheter, då språklig inlärning sker i alla ämnen. Både T3 och T1 är dock 

mer skeptiska och ser gärna att alla elever får möjlighet att fokusera på sina ämneskunskaper. 

Eleverna får gärna skriva sina uppgifter på sitt hemspråk. Huvudsaken är att de kan ämneskunskaperna. 

Jag tror att det arbetssättet bidrar till att eleverna får känna sig duktiga och det är bra i längden (intervju 

med T3). 

T5 menar att det är av stor vikt att eleverna skriver och talar svenska i klassrummet. Hon menar att 

naturkunskapslektionerna inte är till för språkutveckling och att hon inte rättar språkliga fel i 

inlämningsuppgifter, men att hon vill förstå vad eleverna säger och att de förtjänar alla tillfällen de kan 

få för att utveckla språket. T5 lyfter detta till en demokratifråga och menar att det är läraren som sätter 

agendan i klassrummet och då är det viktigt att alla förstår varandra.  

T4 lyfter behovet av kunskap inom området. 

Jag fick inte lära mig någonting om andraspråksperspektivet på lärarutbildningen. Därför ser jag gärna 

att det finns en modersmålslärare eller en andraspråkslärare i klassrummet under mina lektioner. Jag 

förlitar mig mer på deras kunskaper (intervju med T4). 

En annan aspekt när det kommer till ämnesrelevant språkutveckling för andraspråkselever är hur 

mycket lärarna relaterar till elevernas kulturella förkunskaper och på det sättet lyfter elevens 

flerspråkighet som något positivt. Av de observerade lärarna är det endast T2 som tar upp denna 

kulturella förankring i sin undervisning. Genom att T2 vänder sig till alla känns det som att hon 
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minimerar risken att hänga ut en elev utifrån deras ursprung, samtidigt som hon lyfter resursen i att ha 

erfarenheter av en annan kultur.  

Under genomgången om hur processen att ta hand om avfall går till stannar T2 upp och frågar eleverna 

hur de gör med sina sopor och om de tror att det är skillnad i sophantering i olika länder. Hon frågar 

sedan explicit om eleverna har sett hur det ser ut när de har varit utomlands eller om har bott i ett annat 

land (ur observationsanteckningar av en lektion med T2). 

De övriga lärarna talar inte om de kulturella aspekterna på naturvetenskapliga fenomen, men under ett 

tillfälle frågar T1 en elev om hennes tidigare skolerfarenheter. 

Innan redovisningarna börjar frågar T1 om eleverna är nervösa. Vissa elever nickar och då frågar T1 om 

de har några tips till klassen för att minimera nervositeten. En elev räcker då upp handen och 

presenterar ett tips om gällande att tänka positivt och tänka på att ge både positiv och negativ respons. 

T1: Gjorde ni så på din förra skola? 

Eleven: Ja. 

T1: Visst pratade ni engelska där? 

Eleven: Ja. 

T1: Men hemma pratade du väl arabiska? 

Eleven: Mm. 

T1: Det tror jag skulle vara nervöst för många av oss här inne. Har du några fler tips om hur man inte 

ska vara nervös? (ur observationsanteckningar av en lektion med T1). 

I konversationen tar T1 upp elevens flerspråkighet som ett exempel för momentets tema, skapar en 

normalitet i gruppen. Ur ett kulturellt perspektiv lyfter hon elevens kunskaper om en annan skolform 

som någonting positivt.  

4.4. Användning av språkutvecklande material 

I denna kontext innebär språkutvecklande material allt material som gynnar elevernas språkutveckling. 

T3 berättar att hon inte använder sig av något specifikt undervisningsmaterial, utan att eleverna har 

med sig sina böcker och att hon utgår från dessa. Alla böcker är på skilda språkliga nivåer och flera 

elever har olika grad av lättlästa varianter av samma bok.  

Då alla elever ligger på olika språkliga nivåer är det svårt att ha sammanhållet material. Därför utgår jag 

från det material som eleverna har och förklarar individuellt för dem. Jag vill individanpassa min 

undervisning (intervju med T3). 

I kontrast till detta arbetar T5 med att alla elever får samma material att utgå ifrån. Under den 

observerade lektionen visar hon en film från Youtube där en introduktion av lektionens tema 

presenteras. T5 menar att detta ska locka till mervärde och under resten av lektionen använder 

eleverna utskrivet material med det periodiska systemet samt motoriskt pedagogiskt material i form av 

papper, pennor och saxar. Slutresultatet fotas sedan och läggs in för att sedan synas på en smartboard, 

vilket syftar till att kunna spara det för framtiden. T5 menar att hon inte har något speciellt 

språkutvecklande syfte med denna metod, men att det systematiska arbetet gynnar alla elever.  

T4 vidhåller också att han inte arbetar med direkt språkutvecklande material, men att mycket av hans 

undervisningsstruktur bygger på Powerpointpresentationer och att dessa har flera fördelar. 

Presentationerna gör att mina genomgångar blir mer strukturerade både för mig och eleverna. Ur ett 

andraspråksperspektiv är det lättare om eleverna ser och hör innehållet samtidigt. Om en 
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modersmålslärare deltar brukar jag skriva ut presentationen innan så kan den läraren förklara ytterligare 

för de elever som behöver det (intervju med T4). 

Både T1 och T2 berättar att de arbetar aktivt med anpassat material för andraspråkseleverna. Under 

den observerade lektionen med T1 uppmanas eleverna att både redovisa och ge respons via visuella 

medel i form av film och ljudinspelning, vilket bland annat har som syfte att möta andraspråkselevers 

språkliga svårigheter i form av anpassade redovisningsformer där eleverna själva får hitta den form 

som passar dem. De är helt fria att välja metoder för arbetet. Under lektionen använder eleverna både 

telefoner och datorer aktivt i form av att några elever slår upp ord. I början av lektionen uppmanar 

läraren eleverna att anteckna under redovisningarna, men de får själva välja metod. Det gör att flertalet 

elever väljer digitala medel som exempelvis datorer och telefoner.  

T2 menar att hon använder sig av anpassat material som är utvecklat till förmån för andraspråkselever, 

men att det är någonting som alla elever får ta del av. 

Alla elever gynnas av språkutvecklande material. Exempel på sådant kan vara små orddefinitioner av de 

nyckelord som finns i det material som jag delar ut. Det kan också handla om att arbeta enligt 

genrepedagogik eller med digitala och visuella medel genom att tydliggöra texter för eleverna. Det går 

lättare visa på genrespecifika drag om man använder digitala verktyg (intervju med T2). 

Majoriteten av de intervjuade lärarna menar att det är svårt att hitta ämnesspecifikt material för 

andraspråkselever, men samtliga använder sig av datorer och telefoner som en språkutvecklande resurs 

i klassrummet. Däremot saknar de digitalt material som passar till smartboards samt datorspel. 

Det är pinsamt hur lite som satsas inom detta område. Mina elever förtjänar mer resurser inom det 

digitala. Det finns en social aspekt i att de ska kunna tillgodose sig samma material som de andra 

eleverna (intervju med T2). 

T2 saknar även översatt material till de modersmål som hennes elever talar. Hon menar att det skulle 

bidra till en ytterligare förståelse i början av elevernas skoltid och till att göra så att eleverna blir mer 

integrerade i klassens sociala samvaro.  

T3 menar också att det finns en stor brist på ämnesmaterial på olika språk, vilken hon skulle se som en 

stor resurs i sitt klassrum. Vidare menar T3 att eleverna behöver utveckla sitt modersmål i samröre 

med det nya språket och det gör att hon gärna ser material på modersmålet som behandlar samma 

ämnen som den ordinarie undervisningen. 

Jag tror att eleverna behöver sätta ord på sitt nya språk! Det gör de genom det språk som de redan 

behärskar och därför tycker jag att det är av stor vikt att de får möjlighet att utveckla sitt modersmål i 

samma grad som de lär sig det nya språket. Jag ser hur de tappar modersmålet så snabbt (intervju med 

T3). 

T5 är dock skeptisk till material på modersmålet och vill hellre se lättlästa varianter av det redan 

förekommande materialet som används i klassrummet, vilket hon tror minimerar ett eventuellt socialt 

utanförskap i klassen. 

T2 avviker från de övriga lärarna och menar att det finns mycket språkutvecklande material att 

använda för andraspråkselever, men hon menar också att det är dåligt med kunskap inom detta hos 

lärarkåren inom naturkunskapsämnet. 
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Jag fick otroligt mycket resurser inom språkutvecklande material i form av instruktioner och litteratur 

inom detta ämne när jag studerade ämnet svenska som andraspråk och jag uppdaterar det genom att gå 

vidareutbildningar inom ämnet. Däremot förekom inget andraspråksperspektiv på utbildningen inom 

naturkunskap (intervju med T2). 

Sammanfattningsvis menar de flesta av studiens medverkande lärare att det finns en brist på material 

för andraspråkselever inom naturkunskapsämnet, vilket gör att lärare själva har fått hitta material som 

anpassar undervisningen till att innehålla språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

5. Diskussion 

Det övergripande syftet med denna studie har varit att undersöka hur naturkunskapslärare använder sig 

av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i mötet med andraspråkselever och hur de planerar 

undervisningen, vilken syn de har på språklig utveckling samt undersöka vilket språkutvecklande 

material de använder. I följande avsnitt diskuteras resultatet i förhållande till aktuell forskning inom 

området. Avslutningsvis presenteras en metoddiskussion samt förslag på vidare forskning. 

5.1. Resultatdiskussion 

Utifrån ett planeringsperspektiv är det enligt Sellgren (2011) relevant att bejaka 

andraspråksperspektivet i planeringsfasen i samtliga ämnen och förespråkar därmed ett tydligt språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt. Detta bekräftar Gibbons (2013) med den planeringsmodell som 

integrerar språk- och ämnesundervisningen, vilket bidrar till ett övergripande språkligt fokus på all 

ämnesundervisning och skapar ett behov av lärare i svenska som andraspråk som konsulter för 

kollegor med andra ämneskombinationer. De intervjuade lärarna bejakar andraspråksperspektivet i sin 

planering, men de gör det på helt olika sätt och lärarna anpassar sig inte efter någon standardiserad 

definition av språkutvecklande arbetssätt för andraspråkselever, utan agerar på olika sätt för att planera 

lektionerna. Ett exempel på detta är det urval av material som lärarna ser som språkutvecklande, 

exempelvis ordlistor, informations- och kommunikationsteknik och anpassande redovisningar. En 

lärare, som själv har utbildning inom svenska som andraspråk, använder sig av kursplanen i svenska 

som andraspråk när hon planerar sin undervisning.  

En tolkning av dessa resultat är att lärarna ser språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som 

någonting som inte sker på rutin i undervisningen. Arbetssätten anpassas efter de elever som har ett 

behov av det, vilket gör att lärarna påpekar att det finns ett stort behov av mer material inom detta 

område. Gibbons (2013) menar att alla elever vinner på ett språkutvecklande arbetssätt, och inte endast 

de elever som har svenska som andraspråk. Detta borde även bidra till att planeringsfasen blir lättare, 

då språkutvecklande arbetssätt ingår i den ordinarie undervisningen och att det då inte krävs något 

merarbete eller någon speciell planering för andraspråkselever, utan de kan ta del av den ordinarie 

planeringen.  

Gibbons (2013) beskriver Cummins interaktionsmodell, som förklarar hur språket utvecklar det 

kognitiva medvetandet samt hur språkanvändningen påverkar elevens sociala förhållanden och 

identitetsutveckling. Ett tydligt språkutvecklande perspektiv för andraspråkselever ingår inte i 

kursplanen för de naturvetenskapliga ämnena och det skapar en problematik i form av att de 

språkutvecklande teorierna inte är ämnesanpassade. Detta gör att det inte finns några krav på ett 
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språkutvecklande perspektiv, vilket skapar svårigheter i planeringsstadiet, då det är upp till varje 

individuell lärare att bestämma hur mycket de vill arbeta med medveten språkutveckling. 

Samtliga lärare i studien arbetar i huvudsak olika utifrån ett språkutvecklande perspektiv, men de är 

eniga om att en ökad medvetenhet om språkets funktioner inom naturvetenskapsämnet bidrar till 

språkutveckling. Denna studie har sin utgångspunkt i det sociokulturella lärandeperspektivet, vilket 

innebär en uppfattning om att språkutveckling sker bäst genom kommunikation och interaktion. De 

medverkande lärarna bejakar detta genom olika metoder, som till exempel grupparbete, diskussion och 

redovisningar. 

En annan fråga som det inte råder konsensus om bland de intervjuade lärarna är huruvida modersmålet 

ska användas eller inte, vilket Axelsson (2013) menar bör ses som en resurs. Några lärare ser 

instruktioner på modersmålet och översatta ord som en stor resurs i klassrummet, medan andra lärare 

tycker det är av stor vikt att all inlärning sker på svenska. Axelsson (2013) argumenterar för att 

flerspråkighet ska ses som en resurs, vilket Magnusson (2011) håller med om och tillägger att ett starkt 

modersmål är en stor fördel i inlärandet av ett andraspråk. Magnusson menar vidare att 

interdependenshypotesen handlar om relationen mellan modersmålet och andraspråket och hur man 

kan utnyttja de tidigare förmågorna i inlärningen, vilket några medverkande lärare i studien ger 

exempel på genom att lyfta flerspråkigheten som en resurs och utifrån ett språkperspektiv relatera till 

elevernas tidigare ämneskunskaper. Det skapar en språklig medvetenhet som är en förutsättning för 

ökad inlärning.  

Flera lärare menar att det finns en osäkerhet kring den språkutvecklande undervisningen i form av att 

de inte följer några standardiserade riktlinjer för hur undervisningen ska ske och lärarna talar generellt 

om att de anpassar undervisningen efter situationen, men att de arbetar övergripande utifrån ett 

sociokulturellt inlärningsperspektiv, vilket är konsensus inom lärarnas undervisningsmetoder. När det 

kommer till specifika språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt skiljer sig dock lärarna både gällande 

hur stor roll modersmålet får spela i undervisningen och gällande arbetet med lexikal förståelse.  

Endast en lärare, som dessutom är behörig inom ämnet svenska som andraspråk, känner till systemisk-

funktionell lingvistik och genrepedagogik, vilket Gibbons (2013) menar är en framgångsrik teori att 

använda i en språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Utifrån genrepedagogiken skapas en 

process där språkutvecklingen ligger i fokus, vilket i hög grad är applicerbart på de naturvetenskapliga 

ämnena. En förklaring till att lärarna inte använder modellen är att majoriteten uppger att de inte 

känner till den. Däremot finns det andra språkutvecklande metoder som lärarna använder i form av 

moment inom genrepedagogikens cirkelmodell. Dock borde det vara omedvetet, då det saknas generell 

kunskap om just denna modell, som är erkänd som en framgångsrik språk- och kunskapsutvecklande 

modell. 

Skolverket (2014) har tagit fram riktlinjer för ett språkutvecklande arbetssätt (se bilaga 5), som utgår 

från den genrepedagogiska modellen och visar vilka språkliga förutsättningar som krävs för all 

verksamhet inom skolan. Enligt materialet är det utvecklingsprocessen som ligger i fokus när det 

handlar om språkutveckling, vilket lämpar sig väl för ämnesövergripande arbete där exempelvis 

producerad text inom naturkunskapen får möjlighet att utvecklas inom andra ämnen. På så sätt ligger 

språket alltid i fokus, samtidigt som eleverna med hjälp av ett mer utvecklat språk kan arbeta vidare 

med ämneskunskaperna. Modellen bekräftar skolans styrdokument i form av krav på god litteracitet 

inom de naturvetenskapliga ämnena, bland annat framställande av texter, argumentation och 

diskussion. Samtidigt har skolan en skyldighet att vara en plats där varje elevs individuella 

förutsättningar bejakas och där undervisningen ska främja elevernas språkutveckling oavsett 
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modersmål (2011:8). Detta skapar en skyldighet till att arbeta språkutvecklande i samtliga ämnen, 

vilket lärarna har uttryckt en osäkerhet kring. Genom att det saknas explicit vägledning i kursplanen 

om hur språkutveckling kan bejakas i undervisningen finns det inga klara ämnesspecifika modeller för 

hur lärarna ska göra.  

En faktor som ofta skapar problem inom andraspråksinlärning är det faktum som Hägerfelth (2004) 

påpekar gällande att det är lätt att tro att andraspråkselevernas språkliga förmåga ligger på en högre 

nivå än vad den de facto gör. Detta har att göra med att vardagsspråket ofta lärs in förhållandevis 

snabbt, medan det akademiska skolspråket ställer högre kognitiva krav och därmed tar längre tid att 

lära sig. Lärarna visar även i denna fråga en delad bild över hur de kartlägger elevernas förkunskaper, 

men en metod som förs fram som framgångsrik är arbete med en digital portfolio där en tydlig bild av 

elevernas tidigare skolarbete redovisas. En annan lärare använder sig av de nationella proven för 

kartläggning, men någon specifik analys av andraspråkselevernas språkliga utveckling förekommer 

inte under naturkunskapslektionerna. Flera lärare påpekar även att de inte bryr sig om eventuella 

felaktigheter i språket som eleverna skriver och låter istället eleverna fokusera på ämneskunskaperna. 

Denna fråga råder det inte heller konsensus kring bland lärarna, även om Gibbons (2013) visar att det 

är av stor vikt av att det finns ett fokus på språk i all undervisning.   

Alla lärarna i studien använder någon form av språkutvecklande material, men de gör det inte på ett 

specificerat sätt utifrån generella riktlinjer. Det gör att speciellt begreppsundervisningen utvecklas 

mycket implicit utifrån ett lärarperspektiv. För att skapa en explicit språkutvecklande 

ämnesundervisning krävs kunskaper inom språkutveckling för naturkunskapsämnet och en betoning av 

vikten av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom alla ämnen. Flera av lärarna i studien 

påpekar svårigheterna i att hitta ämnesspecifikt material, men utgår från högt ställda krav gällande 

materialet.  

Sammanfattningsvis visar denna studie att det finns skillnader inom den ämnesspecifika 

språkundervisningen och att de medverkande lärarna inte har någon generell metod för hur de bemöter 

andraspråkselevers svårigheter inom naturvetenskapen. Det är exempelvis otydligt för lärarna vilken 

roll de ska låta modersmålet spela och i vilken grad de ska arbeta aktivt med språket. Genom 

standardiserade riktlinjer inom naturkunskap kopplat till ämnesspecifikt material skulle 

undervisningen kunna ske mer framgångsrikt. Modersmålet samt dess utveckling bör bejakas i 

undervisningen, vilket några av de medverkande lärarna ger uttryck för genom att exempelvis ge 

eleverna instruktioner på sitt modersmål eller låta eleverna jämföra ord. En lärare har en 

modersmålslärare med i klassrummet, men den resursen används inte aktivt. Genom att göra det och 

samarbeta mer med modersmålslärare kan begreppsförståelsen öka mer och en medvetenhet om 

språkets betydelse betonas för både elever och lärare.  

5.2. Metoddiskussion 

Metodvalet i denna studie utgår från forskningsfrågorna och syftet, vilka skapade bra förutsättningar 

för en kvalitativ studie i form av intervjuer kombinerade med observationer av de aktuella lärarna. 

Denna materialinsamlingsmetod har bidragit till att ge en övergripande bild av hur lärarna arbetar med 

olika språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. För att öka studiens validitet ytterligare hade 

elevperspektivet ingå genom elevintervjuer och analys av elevernas material. Istället för att göra detta 

ökades validiteten genom att ett omfattande material införskaffades.  
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Metoden har varit kvalitativ och det har bidragit till att en djupanalys av lärarnas arbetssätt har kunnat 

ske genom observationer och uppföljande intervjuer. De olika metoderna har kompletterat varandra 

väl, men en faktor som saknats är elevperspektivet. Det framkommer inte hur elevernas resultat 

påverkas av lärarnas metoder. Endast en observation med varje lärare har skett, vilket har bidragit till 

att det som hände under den aktuella lektionen har påverkat resultatet. Någon övergripande bild har 

därför inte framkommit, men för att ändå få en så heltäckande bild som möjligt har intervjuerna 

kompletterat observationerna med uppföljande frågor om lärarens fullständiga arbetssätt.   

Den låga graden av strukturering bidrog till att mycket material kunde inhämtas från observationen, 

vilket underlättades av att lektionerna var förhållandevis korta och därför var denna struktureringsform 

fungerande för ändamålet. Observationsschemat bidrog till en viss strukturering och i hög grad skedde 

anteckningar i form av nyckelord. Därför har det varit viktigt att de observerade lärarna har fått 

möjlighet att ge åsikter om materialet innan publicering, ifall någonting har förbisetts. 

En tolkning av materialet har skett efter transkriberingen, vilket påverkar underlaget för analysen i 

form av att talspråkliga uttryck går förlorade i transkriberingsprocessen. Enligt Patel och Davidson 

(2011:107) kan detta förhindras genom filminspelning för att göra observationerna mer tillförlitliga. 

Detta valdes dock bort, då det fanns elever i några klasser som inte ville riskera att bli filmade. 

Vetenskapsrådet (2011:43) menar att filminspelningen endast bör användas som metod när den ger ett 

resultat som inga andra insamlingsmetoder gör och genom användning av ett observationsschema 

bedömer jag att studien trots utebliven inspelning är tillförlitlig.  

5.3. Vidare forskning  

Denna studie har berört naturvetenskaplig undervisning för andraspråkselever, men samtidigt har den 

också handlat om generella frågor kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom 

ämnesundervisning. Detta är ett kunskapsfält som är i behov av ytterligare forskning för att ta fram 

ämnesspecifika metoder med fokus på andra ämnen än svenska och svenska som andraspråk.  

Studien visar att lärarna överlag är osäkra på hur de ska arbeta språkutvecklande, vilket bekräftar att 

det finns ett stort behov av fortbildning inom andraspråksforskning för dessa lärare. Ett 

kartläggningsperspektiv saknas dock i studien, och det vore givande att utifrån kvalitativa mått 

undersöka hur lärare inom naturkunskapsämnet kartlägger både andraspråkselever generellt, och 

nyanlända specifikt.  

Genom mer kunskap och forskning kring hur ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kan 

implementeras för både nyanlända elever och elever med svenska som andraspråk går det att göra 

skillnad för en allt större – och viktigare – grupp i samhället.   
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7. Bilaga 1: Gibbons 

planeringsmodell 

Syfte:   

1. Göra det enklare för att planera tillsammans med en kollega. 

2. Att hjälpa en lärare som arbetar att planera systematiskt för att tillgodose andraspråkselevernas 

behov 

A. Elevernas språkliga behov 

Sammanfatta den information om eleverna som 

har framkommit efter fortlöpande bedömning. 

B. Språkinventering (språkliga krav som 

ämnet ställer på eleverna) 

Den språkinventering som har gjorts inför det 

aktuella arbetet.  

C. Aktiviteter som utvecklar målspråket 

Ge exempel på de övningar som är tänkta att ge elever medel för hur de kan använda språket. 

Exempel på detta kan vara:  

 Den stöttning som hjälper eleverna att nå de språkkunskaper som är beskrivna i ruta B. 

 De medel som läraren kan ta till för att möta de språkliga krav som beskrivs i ruta A. 

 Det språk som är relevant för ämnet.  

D. Utvärdering 

Utvärdera arbetet utifrån följande frågor:  

 Byggde arbetet vidare på och anknöt till sådant som eleverna redan kunde? 

 Utmanade övningarna eleverna att ta ännu ett steg i lärandet? 

 Gavs den typ av stöttning som eleverna behövde för att lyckas med upplysningarna? 

 Finns det bevis på att eleverna har lärt sig nya begrepp eller nått en högre grad av förståelse 

som de kan använda i nya sammanhang och för egna ändamål? 

(Fritt från Gibbons, 2013:187ff) 
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8. Bilaga 2: Observationsschema 

Skola: 

Årskurs: 

Observationsnummer: 

Datum:  

Total lektionstid enligt schema: 

Antal närvarande elever: Antal närvarande elever som läser efter 

kursplanen i SVA: 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektion: 

 

 

 

 

 

 

Område Observation Kommentar 



28 

 

Språk- och 

kunskapsutvecklande 

arbetssätt 

Anpassar läraren språket för 

andraspråkselever? 

 

 Förekommer autentiska 

uppgifter under lektionen? 

 

 Ställer läraren frågor? Hur ser 

uppföljningen ut? 

 

 Finns det en kulturell aspekt i 

lärarens undervisning? 

 

 Hur kontrollerar läraren 

elevernas förkunskaper? 

 

 Sker dialog mellan elever i 

klassrummet? Grupparbete? 

 

 Hur förklarar läraren 

ord/fenomen som eleven inte 

förstår? 

 

 Finns det resurser i form av 

modersmålslärare eller 

specialpedagoger i 

klassrummet? 

 

 Har undervisningen 

genrepedagogiska inslag? 

Förekommer cirkelmodellen? 

 

 Hur sker metareflektion i 

klassrummet? 

 

Material Använder läraren anpassat 

material för andraspråkselever? 
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 Använder läraren tekniska 

hjälpmedel i sin undervisning? 

 

 Använder läraren sig av 

läroböcker i sin undervisning? 

 

 Använder läraren sig av 

whiteboard eller smartboard i 

sin undervisning? 

 

 Använder läraren sig av 

laborativt material i sin 

undervisning? 

 

 Använder läraren sig av visuellt 

material (exempelvis 

videoklipp, bilder) i sin 

undervisning? 

 

 Använder läraren sig av 

egenhändigt skapat material i 

sin undervisning? 
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9. Bilaga 3: Intervjufrågor 

 Bakgrund 

Namn: 

Ålder:  

Antal år sedan examen: 

Behörighet: 

Kommun: 

Hur ofta möter du elever med svenska som andraspråk? 

Har du någon fortbildning i svenska som andraspråk? 

Vilka språk talar du? 

 Planering 

Hur planerar du dina lektioner? 

Sker några speciella anpassningar till förmån för elever med svenska som andraspråk? Hur ser dessa i 

så fall ut? 

Använder du dig av kursplanen i svenska som andraspråk? I så fall, hur? 

Förekommer något samarbete med lärare i svenska som andraspråk i planeringsstadiet? 

 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

Hur mäter du elevernas förkunskaper? 

Hur stor vikt lägger du vid språket i bedömningen av dina elever? 

Vilken lärandeteori tycker du ligger närmast din undervisning? 

Använder du några speciella språkliga förklaringsstrategier i din undervisning för svenska som 

andraspråkselever? 

Har dessa metoder några fördelar eller nackdelar? 

Hur gör du om en elev inte förstår ett ämnesspecifikt ord? 

 Språkutvecklande material 

Använder du något speciellt material i mötet med elever med svenska som andraspråk? 
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Tycker du att det finns tillräckligt anpassat material? 

Vad saknar du? 

Vilka tekniska hjälpmedel använder du i din undervisning? 

 

Det tillkommer även följdfrågor och individuellt anpassade frågor efter den aktuella lärarens 

undervisning, då intervjun har skett direkt efter en lektionsobservation. 
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10.  Bilaga 4: 

Lektionsbeskrivningar 

10.1. Klassrumsobservation 1 

Denna lektion består av en årskurs åtta där lektionstiden är 60 minuter lång. 20 elever är närvarande, 

och av dessa följer sex elever kursplanen för svenska som andraspråk. Eleverna har under en längre tid 

arbetat med växthuseffekten och under denna lektion ska några elever genomföra redovisningar där de 

berättar om en viss process inom växthuseffekten. De elever som inte lyssnar bidrar genom 

kamratrespons som efter varje redovisning diskuteras. Detta arbete är direkt betygsgrundande och 

läraren bedömer eleverna under lektionen.  

10.2. Klassrumsobservation 2 

Denna lektion består av en klass i årskurs nio och lektionstiden är 50 minuter. 27 elever är närvarande 

och sju av dessa är elever följer kursplanen för svenska som andraspråk. Lektionen ägnas åt att 

diskutera hot mot ekosystemet, som en del av förberedelserna inför ett självständigt arbete om 

ekosystemet och dess funktion. Lektionen består av en genomgång med en digital presentation från 

lärarens sida, med pauser för diskussion.  

10.3. Klassrumsobservation 3 

Denna lektion tar vid med en årskurs åtta och lektionstiden är 70 minuter. 15 elever är närvarande och 

tolv av dessa läser svenska som andraspråk. Lektionen består av repetition inför ett prov som eleverna 

ska ha inom ämnet kroppen. Läraren finns tillhands för att svara på frågor och vägleda eleverna. Extra 

fördjupningsmaterial inom både matematik och naturkunskap finns för den elev som vill ha det.  

10.4. Klassrumsobservation 4 

Denna lektion hålls med en elevgrupp i årskurs nio och lektionstiden är 60 minuter. 24 elever är 

närvarande och tre av dessa definieras som andraspråkselever. Under hela terminen har den aktuella 

klassen haft ett projekt där de undersöker var materialet till vanliga produkter kommer ifrån och hur 

produktionsprocessen går till. Det innebär att eleverna arbetar ämnesintegrerat inom svenska, geografi, 

samhällskunskap, biologi, kemi och bild. Projektet utgår från hållbar utveckling och under den 

aktuella lektionen arbetar eleverna med projektet och kommande redovisningar.  

10.5. Klassrumsobservation 5 

Denna lektion består av elever från årskurs sju och lektionstiden är 50 minuter. 25 elever är 

närvarande och två av dessa har svenska som andraspråk. Denna lektion syftar till att eleverna ska 

stärka sina kunskaper inom det periodiska systemet. Detta görs genom att eleverna får titta på en kort 
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film och sedan får de lappar med alla ämnen. I grupper om fyra elever ska de komplettera ämnena med 

dess atomnummer, massa, beteckning, namn och ett kännetecken. Därefter bygger klassen tillsammans 

ett periodiskt system som de sedan sätter upp i klassrummet.  
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11.  Bilaga 5: Checklista för ett 

språkutvecklande arbetssätt 

  

Finns tydliga lärandemål för både innehåll och språk?  

Är uppgifterna och innehållet kognitivt utmanande?   

Går upplägget från det konkreta mot det abstrakta?  

Är innehåll och begrepp anpassade till elevernas språknivå? Förklaras de 

tydligt?  

 

Knyts begreppen till elevernas vardagsspråk och egna erfarenheter?   

Genomförs undervisningen så att kognitivt utmanande uppgifter kombineras 

med stöttning?  

 

Får eleverna möjlighet att muntligt bearbeta innehållet?   

Får eleverna möjlighet att skriftligt bearbeta innehållet?   

Ges goda möjligheter till interaktion och utvecklande samtal?  

Stöttas eleverna vid läsning av texter innan, under och efter läsningen?   

Stöttas eleverna när de skriver genom att läraren visar modelltexter och leder 

gemensamt skrivande?  

 

Modelleras och uppmärksammas skolspråk och ämnesspråk?   

Synliggörs språkliga drag, som till exempel olika texttypers kännetecken och 

innehåll?  
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Finns modeller för hur förmågor, till exempel analysförmåga, ska utvecklas?   

Kopplas innehållet till målen? Utvärderas detta? Får eleverna reflektera över 

vad de har lärt sig? Hur de har lärt sig? 

 

Fritt efter Skolverket (2014). 
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