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Abstract: 
Den här studiens syfte var att få kunskap om läroprocesser kopplade till 
naturvetenskaplig begreppsbildning bland andraspråkselever och mer specifikt att 
besvara frågan om vilka strategier som lärare har för att stötta andraspråkselevers 
lärande av naturvetenskapliga begrepp. Undersökningen genomfördes med hjälp av 
en kvalitativ fallstudie.  För datainsamlingen genomfördes en rad intervjuer med 
verksamma lärare vilka sedan analyserades enligt kvalitativa fallstudiens ansats för 
att få svar på studiens frågeställning. Denna studie visar att de huvudsakliga 
strategierna som lärarna har för att stötta andraspråkselevers naturvetenskapliga 
begreppsbildning är visualisering och användning av digitala verktyg för att 
tydliggöra begreppens innebörd. Undersökningen ledde till upptäckt av ytterligare 
fyra strategier, nämligen att uppleva begrepp praktiskt med kropp och sinne, samtal 
om och öppna frågor kopplade till begrepp, att skriftligt beskriva begrepp samt att 
utgå ifrån elevernas referensramar. Däremot saknas det underlag i studien som visar 
att eleverna får tillräcklig med stöd på sitt modersmål, något som Skolverket 
framhåller som viktigt för att främja elevers lärande i naturvetenskap och kanske 
särskilt viktig för andraspråkselever då de språkliga kunskapskraven inom 
naturvetenskapen är lika oavsett hur lång tid eleven har tillbringat i Sverige.  
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Inledning  
 
Skolverket (2012a 84–85) menar i en av sina publikationer att det 
naturvetenskapliga språket är bland de svåraste så kallade skolspråken, eftersom det 
karakteriseras av en hög grad av abstraktion. Detta abstrakta språk bör vi kunna 
behärska för att till fullo kunna delta i samhällsdebatten och för att kunna ta ställning 
och fatta beslut i frågor med naturvetenskaplig koppling.  Aktuell forskning pekar 
generellt på vikten av litteracitet hos oss människor. Dagens samhälle kräver att vi 
är i stånd att exempelvis förstå och tolka olika texter (Säljö & Liberg 2012).  För att 
kunna förstå måste vi vara bekanta med det centrala i ett givet område, det vill säga 
de begrepp med vilka vi beskriver omvärlden. De som har haft turen att växa upp i 
ett land där deras föräldrar fötts, är för det mesta förtrogna med centrala begrepp och 
kan därför navigera i den omgivande världen. Det faktum att jag själv är invandrare 
leder mig att reflektera över alla dem som inte växer upp i sina föräldrars land och 
som inte hunnit skaffa sig det begreppsförråd som deras jämnåriga med svenska som 
modersmål gjort.      
 
På min VFU-skola träffade jag många invandrarbarn som vid första anblicken 
verkade behärska det svenska språket mycket väl. Deras uttal var oklanderligt och 
jag skulle aldrig kunnat gissa att det inte varit en person som hade svenska som 
modersmål. Detta skedde på en rast i ett vanligt, vardagligt samtal där jag ville 
bekanta mig med barnen. Nästa steg i min praktik var att delta i undervisningen och 
från början fick jag observera för att närmare förstå barnens behov och hitta min 
egen roll i gruppen. Under de korta initiala lektionerna märkte jag, med hjälp av min 
handledare, att de barn som använde det svenska språket flytande på rasten nu hade 
svårt att förstå de naturorienterande (NO) lektionernas undervisningsinnehåll. För 
en oerfaren person, som jag var då, var det inte tydligt men min handledare hjälpte 
mig att inse att de barnen som jag nyss pratat med på rasten och som hade ett utmärkt 
uttal hade ett ytflyt. Ytflyt betyder att de behärskar vardagsspråket, det vill säga den 
ytliga delen av svenskan, men har det betydligt svårare med att förstå innehållet av 
det avancerade språk med vilket det naturvetenskapliga stoffet presenteras. Min 
handledare inspirerade mig under mina VFU-perioder att närmare studera 
fenomenet som jag i detta arbete undersökt och redogör för. I detta arbete har jag 
valt att undersöka lärares strategier för att stötta andraspråkselevers 
begreppsbildning inom naturvetenskap.  
 
 
 
Bakgrund 
 
I nedanstående avsnitt beskrivs delar av läroplanen (Lgr11) som kopplar till de 
naturvetenskapliga ämnena samt andraspråkselevers lärande. Därefter kommer en 
specificering kring begreppsförmåga och språk inom naturvetenskaplig 
undervisning samt en beskrivning av en vetenskaplig syn på en undervisning som 
utgår från elevernas bakgrundskunskaper. Detta följs av en redogörelse av 
lärandeteorier som utgör detta arbetes teoretiska ramverk.  
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Naturvetenskapen och andraspråkselever i läroplanen 
Skolverket (2017:7) anger att skolan ska gagna alla elevers utveckling och att det 
ska ske i en demokratisk miljö och att skolan ska vara jämställd. Genom att bekanta 
elever med världen vi lever i ska skolan ge möjligheter där alla elever inhämtar och 
utvecklar kunskaper och värden (Skolverket 2017:7).  

 
Läroplanen visar tydligt en uppdelning i tre delar för de naturorienterande ämnena: 
biologi, fysik och kemi som i huvudsak är unifierade när det gäller 
syftesbeskrivningen och de övergripande förmågor som eleverna ska ges möjlighet 
att lära. Den avgörande skillnaden mellan de tre kursplanerna är det ämnesmässiga 
innehållet (Skolverket 2017:158 – 189).  
 
Skolverket (2017:158, 168, 179) anger att undervisningen inom de 
naturvetenskapliga ämnena ska syfta till att eleverna ska utveckla kunskaper om 
olika naturvetenskapliga sammanhang. Denna undervisning ska också främja 
elevernas intresse för naturvetenskap, väcka frågor hos eleverna kring de 
naturvetenskapliga processerna och gynna det kritiska tänkandet.  Det kritiska 
tänkandet ska eleverna utveckla genom olika undersökningar och genom att söka 
informationen bland olika källor. De ska lära sig att formulera egna argument i ett 
naturvetenskapligt sammanhang. Den naturvetenskapliga undervisningen ska skapa 
förutsättningar för eleverna att utveckla det naturvetenskapliga begreppsförrådet 
och även skapa tillfällen där eleverna lär sig att förstå skillnaderna mellan den 
naturvetenskapliga världsbilden och andra sätt att se på världen (Skolverket 
2017:158, 168, 179). Detta syfte konkretiserar Skolverket (2017: 159, 169, 180) med 
hjälp av förmågemålen som kan sammanfattas som att elever ska: 
 

 med hjälp av kunskaper inom naturvetenskapen kunna ”granska information, kommunicera 
och ta ställning i frågor som rör” naturvetenskapen (naturbruk, ekologisk hållbarhet, energi, 
teknik, miljö, hälsa samhälle),  

 ”genomföra systematiska undersökningar inom” naturvetenskapen och 
 ”använda [naturvetenskapliga] begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara” 

naturvetenskapliga samband i människan, människokroppen, naturen och samhället 
(Skolverket 2017:159, 169, 180). 
 

Det är värt att understryka i detta arbetets sammanhang att Skolverket (2017:159, 
169, 180) anser att begreppsförmåga är en av de tre centrala färdigheterna eleven 
ska lära sig under naturvetenskaplig undervisning. Även de andra två förmågorna är 
starkt förknippade med elevers kunnande av det naturvetenskapliga språket då 
”granska information, kommunicera och ta ställning” (Skolverket 2017:159, 169, 
180) inom naturvetenskapen bör göras med hjälp av det naturvetenskapliga 
begreppsförrådet (Skolverket 2017: 163, 174, 184).  Genomförandet av 
naturvetenskapliga undersökningar kan förefalla minst förknippad med de 
begreppsliga färdigheterna dock ska dessa undersökningar exempelvis 
dokumenteras och på detta sätt är begreppsförmåga viktig även här (Skolverket 
2017:161 170, 182).      
 
Läsningen av kursplanerna för de naturorienterande ämnena ger inga tydliga tecken 
på någon distinktion i undervisning av elever med svenska som andraspråk eller 
elever med svenska som modersmål. Med andra ord är det samma krav på 
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andraspråkselever som på elever med svenska som modersmål när det gäller 
betygsättning inom NO. Elever som vill klara betyget E i något av NO-ämnena i 
slutet av årskurs 6, måste bland annat kunna ställa några enkla naturvetenskapliga 
frågor och diskutera dem, kritiskt granska de naturvetenskapliga källorna, göra enkla 
dokumentationer med hjälp av bland annat text och kunna beskriva grundläggande 
processer inom exempelvis kemi med hjälp av några naturvetenskapliga/kemiska 
begrepp (Skolverket 2017:182).  

 
I läroplanen använder Skolverket (2017) ordet mångfald nio gånger, ordet 
invandrare används inte någon gång och svenska som andraspråk förekommer 
enbart i kapitel som heter Svenska som andraspråk. Det kapitlet handlar enbart om 
ämnet svenska (Skolverket 2017). Det är värt att uppmärksamma att kopplingar till 
andraspråkselever inte görs inom övriga ämnens kursplaner då svenska som 
andraspråk förekommer i alla ämnen i skolan. År 2007 skrev Hyltenstam (2007:45) 
att nästan 15 % av alla elever hade annat modersmål än svenska och i mars 2016 
rapporterade Skolverket (2016) att ca 25% av grundskoleeleverna var berättigade 
till modersmålsundervisning, vilket inte bara tyder på att en stor andel elever har 
svenska som andraspråk, utan också att andelen ökar.  

 
 
Begreppsförståelse 
Säljö (2000:233) menar att språket är det främsta redskapet som människor 
använder sig av i kommunikativt syfte. Han menar att eftersom språket är kollektivt 
utvecklat så föregår det individens tanke, vilket innebär att allt som sägs i en 
interaktion till stor del redan tidigare har sagts av någon annan. Indirekt påverkar 
det även våra tankar på så sätt att de tankarna inte är våra, utan att de skapades redan 
tidigare. Säljö (2000:233) beskriver att språket är tankarnas åkdon.  Ett begrepp är, 
enligt Säljö (2000:27), å andra sidan en språklig enhet som uttrycker mänskliga 
uppfattningar av företeelser. Dessa enheter kallar Säljö (2000:27) för metaforer. 
Alltså språket och begreppen används i syfte att kommunicera och på det sättet är 
de två begreppen nära besläktade, men det är värt att påpeka att de inte är synonyma 
i det här arbetets kontext.        
 
Begreppsförståelse är väsentligt för ett medvetet deltagande i ett naturvetenskapligt 
samtal (Svanelid 2014:25). Östman (1999:271) föreslår att en del av NO-
undervisningen bör handla om naturvetenskapens språk. Det skulle vara en fördel 
eftersom en bristande begreppsförståelse leder till missförstånd och svårigheter för 
elever att uttrycka sig (Svanelid 2014:25). Enligt Svanelid (2014:55) innebär 
begreppsförmåga inte bara förståelse av begreppen utan också en självständig och 
träffande användning av begreppen i olika sammanhang och vid olika tillfällen samt 
vetskap om vilka andra ord som hör ihop med ett givet begrepp. Svanelid (2014:54) 
lyfter det abstrakta tänkandet som en ytterligare viktig aspekt av begreppsförmåga. 
Att kunna använda de mer abstrakta begreppen, menar han, förenklar elevens 
inlärning samtidigt som tillägnandet av de mer abstrakta begreppen är svårt.  
 
Af Geijerstam (2006:105) beskriver att NO-undervisningen fokuserar i större 
utsträckning kring förståelse och i mindre utsträckning på det naturvetenskapliga 
språket. Dock är bekantskap och användning av naturvetenskapliga begrepp en av 
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de tre förmågorna i läroplanens syfte för NO (Skolverket 2017: 159, 169, 180). Af 
Geijerstam (2006:73) föreslår skrivandet som ett effektivt sätt att utveckla och 
utvidga detta språk och den naturvetenskapliga begreppsbildningen.  
 
Hyltenstam (2002:11) betonar att för elever med svenska som andraspråk kan de 
språkliga kunskaperna vara livsavgörande, då hela deras kommande utbildning 
försvåras om de inte från början får en bra och anpassad undervisning. 
Andraspråkselever måste tillägna sig mycket mera kunskaper än deras jämnåriga 
svenskfödda kamrater under en kortare tid (Hyltenstam 2002:12). Elever med 
svenska som modersmål har redan utvecklat basen av begrepp och fördjupar 
utbyggnaden medan andraspråkselever bygger basen och utbyggnaden samtidigt 
(Viberg 1995:64). I invandrartäta skolor börjar det bli tydligt att all undervisning, 
inte bara i svenskämnet, bör karakteriseras av andraspråksperspektiv, då det skulle 
gynna utveckling av begreppsförmågan (Bergman & Forshage 2007:68,69). Detta 
perspektiv i form av språkutvecklande arbetssätt kan vara nyttigt för alla elever 
oavsett vad de har för modersmål (Gibbons 2013:41).  
 
Fem strategier för lyckad begreppsbildning  
En tidigare systematisk litteraturstudie med fokus på elevers begreppsbildning inom 
kemi konkretiserar fem väsentliga aspekter för begreppsinlärning inom de 
naturvetenskapliga ämnena. Dessa är det laborativa arbetet, lärarens stöd vid 
inlärning av naturvetenskapliga begrepp, sammanhanget som begreppen placeras i, 
visualisation av abstrakta begrepp och de känslomässiga faktorerna (Wisniewski 
2017).   
 
Det laborativa arbetet 
Att arbeta laborativt beskrivs som det bästa sättet att utveckla elevernas 
begreppsförmåga inom naturvetenskap (Rizman Herga, Cagran, Dinevski 2016:593, 
Özmen m.fl. 2012:15, Weitkamp & Burnet 2007:1921). Det laborativa arbetet 
skapar tillfällen då eleverna kan lära med flera sinnen, vilket stärker 
begreppsbildning genom att väcka elevernas fantasi och kreativitet (Johansson 
2012:41). Näs (2010:58) framhåller att det laborativa arbetet skapar ett utrymme för 
eleverna att diskutera, vilket har stor betydelse för deras begreppsbildning inom 
naturvetenskapen, inte minst när det gäller de nya naturvetenskapliga begreppen. 
Diskussioner kring laborationer möjliggör utveckling av resonemang och kan leda 
till en fördjupad förståelse av de aktuella begreppen tack vare att eleverna ges 
möjlighet att koppla ihop de naturvetenskapliga begreppen med de vardagliga (Näs 
2010:63). 
 
Lärarens stöd 
Forskning visar också att lärarens stöd är av stor vikt för elevernas begreppsbildning 
inom naturvetenskap (Johansson 2012, Näs 2010, Özmen m.fl. 2012). Läraren bör 
leda elevdiskussioner och elevarbete bland annat genom att hjälpa dem att förstå nya 
naturvetenskapliga begrepp (Näs 2010:61). Ett annat lärarstöd vid begreppsbildning 
inom naturvetenskapen är när elever och lärare upplever naturvetenskapen 
tillsammans, exempelvis under undersökningar, menar Johansson (2012:56). 
Sådana erfarenheter skapar tillfällen till samtal där eleverna med stöd från lärarens 
sida lär sig nya naturvetenskapliga begrepp. Även lärarens didaktiska kunskaper 



 
 
 

 
 

5

spelar roll när det gäller elevernas begreppsbildning inom naturvetenskapen. 
Läraren bör vara medveten om att den muntliga framställningen inte alltid räcker 
(Özman m. fl. 2012:16). Ibland måste den muntliga framställningen kompletteras 
med någon slags illustration. Dessutom visar forskning att eleverna lär sig mer av 
en lärare som har höga ämneskunskaper (Näs 2010:60) 
 
Sammanhang 
Olika forskare visar på olika sätt att ett sammanhang är av betydelse när det gäller 
naturvetenskaplig begreppsinlärning (Österlind 2016, Näs 2010, Weitkamp & 
Burnet 2007, Johansson 2012, samt Tarhan m.fl. 2013). Att många begrepp 
förekommer samtidigt inom naturvetenskapen och i elevens vardag, men med annan 
innebörd kan skapa förvirring (Wisniewski 2017:17). Eleverna behöver då sätta in 
de naturvetenskapliga begreppen i ett adekvat, naturvetenskapligt sammanhang för 
att kunna förkovra och befästa de nya begreppen (Österlind 2006:46). Elevernas 
svårigheter med att kontextualisera de nyvunna begreppen kopplar Österlind 
(2006:56) till elevernas svårigheter med deltagande i undervisningen. Detta innebär 
att om eleverna på grund av det bristande sammanhanget inte förstår de 
naturvetenskapliga begreppen har de även svårigheter med att delta i undervisningen 
och det leder även till att de inte utvecklar sin förståelse för begreppen. Därför bör 
lektionens syfte alltid specificeras så att begreppen redan från början sätts i ett 
sammanhang, menar Johansson (2012:47).  
 
Visualisationer  
Visualisering av naturvetenskapliga begrepp förstärker elevernas begreppsbildning 
(Rizman Herga, Cagran, Dinevski 2016:603, Özmen m.fl. 2012:15, Näs 2010:57, 
Weitkamp & Burnet 2007:1921). Rizman Herga, Cagran, Dinevski (2016:602) 
undersökte användningen av ett virtuellt laboratorium med syfte att förbättra 
elevernas förståelse av kemiska substanser och föreningar och tillhörande begrepp. 
Det visade sig att visualisering av de abstrakta begreppen betydde att eleverna 
tillskansade sig nya kunskaper inom det aktuella arbetsområdet. Forskarna visar i 
sin undersökning också en annan aspekt av visualiseringen, nämligen möjligheten 
att upprepa en process som synliggör något fenomen. Denna upprepning kan göras 
i syfte att ge eleverna möjlighet att utforska, kontrollera, förändra sina uppfattningar, 
samt fördjupa och befästa den nya begreppsförståelsen av kemiska begrepp. 
Forskarna menar att visualisering förbättrar elevernas begreppsbildning inom kemi 
(Rizman Herga, Cagran, Dinevski 2016:603). Inom forskning finns det många andra 
exempel på användbara visualiseringar av begrepp för förbättrad naturvetenskaplig 
begreppsbildning. Några exempel kan vara concept cartoons (teckningar av 
begrepp) (Özmen m. fl. 2012), användning av mikroskop (Näs 2010) eller tecknade 
serier (Weitkamp & Burnet 2007).  
 
 
De känslomässiga faktorerna 
Forskning visar också att känslorna spelar roll för elevernas begreppsbildning inom 
naturvetenskap (Johansson 2012, Näs 2010, Tarhan 2013). Näs (2010:45) beskriver 
att i hennes undersökning var eleverna entusiastiska, ställde frågor och ville lära sig 
mer. Detta gynnade deras naturvetenskapliga begreppsutveckling eftersom den 
positiva känslomässiga inställningen ökade deras motivation (Näs 2010:58). Detta 
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kan tolkas som att elevernas känslor kan kopplas till deras motivation att delta i 
undervisningen. Således kan olika faktorer som påverkar elevernas känslor indirekt 
väcka deras motivation och därigenom även utvecklandet av de naturvetenskapliga 
begreppen. Exempelvis kan de estetiska upplevelserna, genom känslorna, lägga 
grund för elevernas gillande/ogillande (Johansson 2012:57).  De positiva känslorna 
kan ge upphov till diskussioner där begreppen kan användas. Den negativa känslan 
å andra sidan kan leda till att motivation försvinner och därför kan 
inlärningsprocessen avstanna (Johansson 2012:58).  
 
 
Att utgå från elevers referensramar  
I den här studien används uttrycken referensramar, bakgrundsinformation och 
tidigare erfarenheter synonymt. Med detta menas att de ska förstås som den 
informationsrepertoar som andraspråkseleverna på mellanstadiet har med sig från 
sitt hemland när de kommit till Sverige. 
 
Lindberg (2007:16) hävdar att skolspråket inte är någons modersmål och fortsätter 
med att de elever som inte möter skolspråket i hemmiljö har svårare att utveckla det 
naturvetenskapliga ordförrådet i skolan. Det är alltså av vikt att uppmärksamma 
elevernas förförståelse i syfte att, som lärare, sedan kunna anpassa undervisningen 
efter elevernas förutsättningar. Andersson (1994:11) beskriver att det centrala i 
elevers lärande inom naturvetenskapen är att begreppsbildning sker inom individen.  
Individen skapar sin egen kunskap genom sina tankar och resonemang, vilket sker 
tack vare de begrepp individen redan har.  
 
Andraspråkselever brukar komma till skolan med en viss naturvetenskaplig kunskap 
och med ett begreppsförråd på sitt modersmål. Skolan ska möjliggöra utvecklingen 
av deras kunskaper (Skolverket 2017:17). För att elever ska kunna förstå och 
fördjupa, det inte sällan abstrakta NO-innehållet, behöver de få möjlighet till ett 
språkligt utbyte menar Axelsson (2016:159). Dock måste eleverna först skaffa sig 
”sitt” språk för att sedan kunna utveckla det naturvetenskapliga språket (Axelsson 
2016:160).  
 
I en dialog brukar barnet aktivt skapa sin kunskap (Schieffelin & Ochs 1986:165). 
Axelsson (2016:160) beskriver att andraspråkselever inte sällan opererar inom den 
kontextreducerade dialogen i skolsituationer. Kontextreducerade dialoger är sådana 
dialoger som grundar sig enbart på språket utan någon hjälp av omgivningen. I en 
sådan skolsituation kan det vara avgörande för elevens utveckling av de 
naturvetenskapliga begreppen om läraren tar vara på och utgår från elevens tidigare 
erfarenheter i sin undervisning. Om läraren gör det så har eleven stöd i sin tidigare 
förvärvade kunskap, vilket kan fylla luckor i den kontextreducerade dialogen  
 
Forskaren Sjögren (1996:33–37) går ett steg längre och hävdar att det inte är möjligt 
att förstå hur det är att hamna i en situation där alla blundar för ens tidigare 
kunskaper utan att uppleva det själv. Enligt forskaren bör därför undervisningen utgå 
ifrån elevens världsbild och beröra hens tidigare kunskaper. Löwing och Kilborn 
(2008:136) konstaterar att lärare bör undersöka andraspråkselevers förkunskaper 
och kulturen som eleverna härstammar ifrån och hur ett visst ämne kommuniceras i 
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denna kultur. Sjögren (1996:36) uppmuntrar därför lärare att lära sig om elever från 
elever. Sjögren (1996:36) skriver ”Om lärare vill få sina elever att lära sig i skolan, 
måste de själva lära sig om barnens värld och inkludera den i undervisningen”. 
Löwing och Kilborn (2008:77, 127) menar att sättet på vilket ämnena kommuniceras 
i andra kulturer kan skilja sig markant från svenska ämnesuppfattningen och har 
direkt påverkan på hur elevers kommer att lyckas i skolan:  
 

Även om man kan tillägna sig begrepp på olika sätt så krävs det alltid dels en förförståelse, 
dels vissa förkunskaper för att bygga upp eller utveckla ett begrepp. Eftersom elever är 
olika kommer de att uppfatta samma begrepp på olika sätt beroende på kultur, kan de 
begrepp som där byggs upp, dels ha en annan kvalitet än vi är vana vid, dels vara knutna 
till ett annat språk (Löwing & Kilborn 2008:136).  

 
Alla de ovannämnda forskarna menar alltså att det är av stor vikt för undervisningen 
av andraspråkselever att lärare vet vilken förförståelse eleven har med sig, vilka 
referensramar hen kan relatera till och vilken kultur hen kommer ifrån, samt att 
läraren tar avstamp i elevers erfarenheter i undervisningen för att andraspråkselever 
ska kunna bilda de naturvetenskapliga begreppen. Detta har stöd i läroplanen, där 
Skolverket (2017:14) förpliktar lärarna till att de ska ”organisera och genomföra 
arbetet så att eleven (…) får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling”.  
Skolverket (2012b:67) påpekar också att vid läroprocessen skapar en människa inre 
bilder som hen sedan kopplar till tidigare erfarenheter och tidigare kunskaper.  
 
Teori 
Denna studie tar sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin och relateras till Säljös 
(2002, 2012, 2014) tolkning av Vygotskijs teorier. Vidare diskuteras 
teoribeskrivningen med andra forskares infallsvinklar. Därefter kommer en 
beskrivning av Bernsteins (1999) två diskurser vilka är besläktade och kompletterar 
den sociokulturella teorin till sitt innehåll och slutligen finns det ett förtydligande 
angående användning av begreppet läroprocess i detta arbete. 

  
Sociokulturella teorins fyra aspekter  
Nedanför följer beskrivning av de fyra väsentliga aspekter av den sociokulturella 
teorin: medierande verktyg, appropriering, scaffolding samt den proximala 
utvecklingszonen.  
 
Medierande redskap 
Det centrala i det sociokulturella perspektivet är att människans förmågor inte är 
biologiskt förutbestämda utan de kan utvecklas och detta sker med hjälp av verktyg 
(Säljö 2014:91). Säljö (2014:93) beskriver att i det sociokulturella perspektivet 
tänker vi och handlar med hjälp av medierade verktyg, det vill säga med alla de 
artefakter som vi använder oss av vid olika kommunikations- och 
handlingstillfällen. Exempel är när vi samtalar, räknar, skriver eller köper nya skor.  
Det främsta av de mänskliga medierande verktygen är språket. Språket är ett redskap 
som förmedlar, uttrycker eller medierar våra tankar. ”Begrepp (distinktioner, 
kategorier) är tänkandets verktyg eller instrument” skriver Säljö (2014:92). Det 
finns andra, fysiska medierade redskap som beskriver våra handlingar, exempelvis 
en hammare som hjälper oss att slå i en spik. Den hjälper oss att utföra vår tänkta 
handling (Säljö 2014:91).  Människan kan utföra olika handlingar men alltid med 
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hjälp av olika verktyg, på detta sätt agerar vi människor samtidigt mentalt och 
fysiskt. Därför kallar Säljö (2014:93) människan för en hybridvarelse som agerar 
beroende av det medierade redskapet hon använder sig av. När vi samtalar är språket 
vårt medierade verktyg och när vi lagar en maträtt är en kastrull, mat och en slev 
vårt medierade verktyg. All interaktion karakteriseras av mediering (Säljö 2014:99).  
 
Poängen med medierande redskap inom det sociokulturella perspektivet är att utan 
dem skulle människan vara hjälplös och begränsad till egna kroppsförmågor i 
interaktionsakten. De medierande redskapen tillåter oss utföra handlingar som 
överstiger kroppsliga begränsningar samtidigt som de möjliggör utveckling (Säljö 
2014:91). Logiskt tänkt kan här dras en slutsats att invandrarelever på väg till, i det 
här fallet Sverige, berövats ett av sina främsta medierade verktyg: språket. När de 
kommit har de svårare att förmedla sina tankar i skolan då de inte behärskar det 
svenska språket. Enligt det sociokulturella perspektivet är det nyanlända barnet helt 
hjälplöst och begränsat i en interaktion om inte någon annan pratar och förstår åt 
dem (Säljö 2014:94).  
 

Appropriering  
Inom det sociokulturella perspektivet är begreppet appropriering en metafor för 
lärande menar Säljö (2014:95). Tack vare vår medfödda intersubjektivitet (förmåga 
att i samspelet sätta sig in i andras perspektiv) kan vi appriopriera (Säljö 2014:94). 
Appriopriering innebär att ”ta över och göra till sitt” i lärandets sammanhang (Säljö 
2014:95). Interaktion i sig skapar möjligheter till lärande, även när en given situation 
inte är tänkt som ett lärtillfälle. Tillägnandet av kunskaper sker i ett samspel med 
andra människor där språket är en av de viktigaste faktorerna för mediering. Språket 
har två vektorer, en som pekar utåt – då vi kommunicerar med andra och delar med 
oss av våra erfarenheter och för vårt resonemang. Språkets andra vektor pekar inåt 
och möjliggör den inre dialogen med sig själv och appriopriering (Säljö 2014:95). 
En människa apprioprierar med hjälp av medierande redskap. För ett barn är mötet 
med vuxna en väg in till en eller flera sociala gemenskaper. Denna process kallar 
Säljö (2014:96) för socialisation och påpekar att diverse språk eller 
tankekonstruktioner hör till olika världar, vilka barnen lär sig genom att vara 
delaktiga i givna gemenskaper.  Barnets aktivitet gynnar främjande av erfarenheter 
och språket är essentiellt i processer som denna (Säljö 2014:96). Med hjälp av 
språket apprioprierar barnet kunskaper om omvärlden och bygger sin identitet (Säljö 
2014:97) Appriopriering enligt sociokulturella teorin tar aldrig slut (Säljö 2014:99).    
 
I interaktion kommer det ”språklösa” barnet först att lära sig språket, hens 
appriopriering kommer att rikta sig främst åt att förstå det vardagliga sammanhanget 
(Axelsson 2016:160). Men som sagt tidigare gör läroplanen ingen distinktion mellan 
elever som har svenska som modersmål och andraspråkselever när det exempelvis 
gäller betygsättning (Skolverket 2017). Därför kan andraspråkselever hamna i en 
situation där de blir tvungna att lära sig både det svenska språket, det svenska 
skolspråket och dessutom ska de tillägna sig det naturvetenskapliga språket. Det kan 
då uppstå problem när de två ovan nämnda vektorerna inte helt fungerar som det 
beskrivs ovan. Den utåtgående vektorn är i stort sett ur funktion medan den andra 
vektorn som ska peka inåt, helt fokuseras på det naturvetenskapliga språket. 
Appriopriering i skolvärlden kommer i det här exemplet att pågå enbart under det 
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begränsade språkliga in/output som barnet exponerats för under skoldagen. 
Sannolikheten är då stor att socialisationen försvåras, åtminstone under den första 
perioden, och konsekvensen kan bli att eleven hamnar på efterkälken.      
  
Scaffolding och den proximala utvecklingszonen  
Den proximala utvecklingszonen inom det sociokulturella perspektivet handlar om 
att individen bör utsättas för kunskap hen inte helt behärskar men som ligger 
tillräckligt nära för att med lite hjälp kunna nå den (Säljö 2012:193). Under sådana 
omständigheter menar Säljö (2012:193) att elever just då utvecklas för att de är 
särskilt känsliga för undervisning och därför mottagliga för lärarens eller andra mer 
kompetenta barns vägledning. I initiala fasen av tillägnade av nya kunskaper 
behöver barnet stödresurser i form av olika medierade redskap och förklaringar. 
Med tiden approprierar barnet allt mer av den nya kunskapen och därför behövs det 
mindre stöd och till slut klarar eleven uppgiften själv. Då har barnet tillägnat sig nya 
kunskaper och är redo för nästa steg. Detta sätt att stödja elevers utveckling, det vill 
säga att ge mycket stöd i början och i takt med elevers tilltagande av kunskaper 
övergå till att låta eleven bemästra problemet själv, kallas för scaffolding (Säljö 
2012:194). Scaffolding sker med hjälp av medierande redskap och leder till 
appriopriering.           
 
Till diskussionen om scaffolding och den proximala utvecklingszonen kan Gibbons 
(2013:44) tes läggas om att språkutveckling inte är en linjär process, utan att den 
utvecklas ur olika kommunikativa sammanhang där varierande språk används. Hon 
menar också att andraspråkselever behöver stötning i alla ämnen både på modersmål 
och på det andra språket, för att de ska kunna utveckla sina kunskaper. Gibbons 
(2013:32) urskiljer vardagsspråket från skolspråket och menar att det första lär sig 
elever ungefär på ett år medan det kunskapsrelaterade språket behöver elever i snitt 
fem till sju år för att behärska. Det kunskapsrelaterade språket behöver de för att 
kunna lära sig stoffet. Gibbons (2013:32) menar att utan stöd kan andraspråkseleven 
få svårigheter med att utveckla skolspråket. Risken är därför stor att 
andraspråkselever som inte får rätt stöd, hamnar på en ytlig språknivå och därmed 
blir de inte kapabla att få en djupare innehållsförståelse i olika ämnen (Gibbons 
2013:33).  
 
Det bör påpekas att språkutvecklande undervisning kan vara främjande för alla 
elever och inte enbart för andraspråkselever (Gibbons 2013:41). Det kan 
sammanfattas i fyra kriterier som måste uppfyllas för att elever ska lyckas med sina 
studier:  

1. stöttning i alla ämnen på både svenska och modersmålet, 
2. att modeller används i undervisningen på båda språk,  
3. att elever ska kunna känna sig delaktiga i skolans miljö och  
4. att lärare har höga förväntningar på eleverna (Gibbons 2013:41–42).  

 
 
Basil Bernsteins två diskurser  
Utifrån studiens syfte kan den sociokulturella teorin fördjupas med stöd i Basil 
Bernsteins två diskurser. Bernstein påstod att ”language is mediated by social 
relations” (Charap, 2000, 27 september) vilket ligger väldigt nära sociokulturella 
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teorins centrala delar. Bernstein som representerar det utbildningssociolingvistiska 
perspektivet menade att personens tal säger oss en hel del om det kulturella 
sammanhanget hen befinner sig i och det gäller även de som påstår sig vara 
autonoma fritänkare (Charap, 2000, 27 september). I sin essä menar Bernstein 
(1999:160) att olika former av kunskapstillägnande utvecklas beroende på de sociala 
relationernas struktur, med andra ord den sociala kontexten och våra relationers 
struktur. Ju mer varierat utbyte desto större chans för människan att utvecklas. Det 
handlar om olika strategier för att komma åt kunskaperna vilket åstadkoms genom 
sociala relationer.  
 
Horisontal diskurs   
Inom begreppet Horisontal diskurs inramar Bernstein (1999:159) de allmänna 
kunskaperna som alla har tillgång till och som behövs för att klara det vardagliga 
livet. De kunskaperna överförs ofta muntligt och inte nödvändigtvis av lärarna. Här 
menas kunskaper som lärs in i samband med vanliga vardagliga situationer, till 
exempel att klä på sig. Pedagogiken som förekommer inom den horisontella 
diskursen kallar Bernstein (1999:161) för segmental pedagogy. Segmental pedagogy 
inom den horisontala diskursen förekommer oftast inom den närmaste gruppen, 
familjen och vänner. Den handlar om en känslosam relation där kunskaper överförs 
genom modeller eller modellering. Här beskrivs de inlärnings-tillfällen som är 
reducerade till ett givet sammanhang det vill säga att de upphör i samband med byte 
av sammanhanget. Aktiviteter upprepas tills ”eleven” har lärt sig. Segmental 
pedagogy inom den horisontala diskursen fokuserar snarare på inlärning av de 
allmänna färdigheterna än på mer avancerade kunskaper (Bernstein 1999:161).          
 
Vertikal diskurs  
Inom ramen för Bernsteins vertikala diskurs faller de vetenskapliga, explicita och 
strukturerade kunskaperna, som också kan kallas för akademiska eller 
akademiskförberedande kunskaperna (Bernstein 1999:159). Den vertikala diskursen 
betecknas av ett specialiserat språk, typiskt för varje givet ämne (Bernstein 
1999:159). Som Bernstein (1999:161) själv beskriver det ”Vertical discourse consist 
not of culturally specialised segments, but of specialised symbolic structures of 
explicit knowledge”.    
 
I korthet påstår Bernstein (1999:163) att människor med begränsade 
språkfärdigheter, det vill säga de vars språk ryms under den horisontella diskursen, 
utesluts från utvecklingsmöjligheter. Kunskapsutveckling är enbart möjligt om 
språkanvändare kan använda sig av den vertikala diskursen (Bernstein 1999:169). 
Dock ser Bernstein (1999:169) den horisontella diskursen som en ingång eller 
brygga över till den vertikala diskursen. Detta kan tolkas som att andraspråkselever 
ställs inför en utmaning, de ska lära sig vardagsspråket – den horisontella diskursen, 
samtidigt som skolspråket – den vertikala diskursen.  
 
Beskrivning av studiens centrala begrepp 
Begreppet läroprocess innefattar i studien såväl lärares undervisning som elevers 
lärande. Läroprocess används i studien utifrån samma sätt som Illeris (2015:17) 
förhåller sig till begreppet. Hon jämställer begreppen lärande och läroprocess och 
definierar de på fyra sätt: 1) Läroprocess kallas en sådan process som leder till en 
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förändring hos den enskilde. 2) Inom lärandets psykologi innebär begreppet 
läroprocess en rad psykiska processer vilka uppstår då en individ förändras och 
skapar kunskap. 3) Läroprocess kan också förstås som en samspelsprocess mellan 
en individ och hens materiella eller sociala omgivning vilka väcker till liv de tidigare 
nämnda psykiska processerna. 4) Läroprocess används också synonymt med 
undervisning (Illeris 2015:17).  
 
Det här arbetet intresserar sig för de olika processer som lärare utför i syfte att stötta 
och leda till lärande och dessa tillsammans med elevers inlärning i senare delen av 
studien kallas för läroprocesser. I denna studie används begreppet strategi som en 
beskrivning av handlingar och resurser som lärare använder sig av för att möjliggöra 
andraspråkselevers lärande av naturvetenskapliga begrepp.  
 
 

Syfte och frågeställning 
 
Syftet med arbetet är att få kunskap om läroprocesser kopplade till undervisning om 
naturvetenskapliga begrepp bland andraspråkselever i grundskolans mellanstadium. 
 
Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställning: Vilka strategier har lärare för 
att stötta andraspråkselevers lärande av naturvetenskapliga begrepp? 
 
 
Metod 
 
Detta avsnitt inleds med en kort metodpresentation där metodvalet motiveras 
därefter beskrivs urval, etiska överväganden och genomförandet. I senare delen av 
avsnittet redogörs för analys och studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  
 
 
Studiens design 
En metod är ett vetenskapligt tillvägagångssätt att undersöka, förstå och beskriva 
det till undersökningen valda fenomenet (Ejvegård 2009:33). ”God forskning 
karakteriseras av att metoden väljs så att den blir ett smidigt verktyg för att få 
kunskap om det problem man har valt” (Larsson 2011:9). Utgångspunkten för 
metodval för denna studie var undersökningens frågeställning: Vilka strategier har 
lärare för att stötta andraspråkselevers lärande av naturvetenskapliga begrepp? 
 
Inom den kvalitativa metoden är målet att analysera och förstå helheter i det 
insamlade materialet genom att upptäcka olika mönster och kategorier (Patel & 
Davidson 1994, ss. 99–101). Begreppet kvalitativ metod härstammar från ordet 
kvalitet som betyder ’egenskap’, ’beskaffenhet’ (Nationalencyklopedin 2017a). Det 
är då kanske inget konstigt att kvantitativa metoder till skillnad från kvalitativa 
metoder går ut på att beskriva så ingående som möjligt undersökningsobjektets 
egenskaper i stället för dess utbredning (jmf. Jensen 1995:6). Den här studien 
utformades efter principerna för en kvalitativ studie, det vill säga att all insamlad 
data användes till att hitta de strategier lärare använder sig av i undervisning av 
andraspråkselever för att stödja deras begreppsbildning inom NO. Det 
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karakteristiska i den kvalitativa ansatsen är att huvudfokus oftast ligger på 
människan och hennes sociala sammanhang (Backman 2016:54, Hammersley & 
Atkinson 1990:9). I den här studien ligger fokus på lärares beskrivningar av det 
sociala sammanhang som de ingår i och mer specifikt lärares strategier att undervisa 
naturvetenskap till andraspråkselever för att stödja deras begreppsbildning inom 
ämnet.  
 
Den här studien är en kvalitativ fallstudie vilket innebär att ett efterfrågat fenomen 
undersöks utifrån en beskriven autentisk kontext och miljö och att en specifik 
företeelse undersöks på djupet (Backman 2016:57, Merriam 1994:24). Backman 
(2016:57) menar att fallstudier inte behöver avgränsas till ett fall och att det kan 
finnas olika avsikter med en fallstudie: beskrivande, förklarande och undersökande. 
Den här studien har avgränsats till fem olika lärare (fall) och deras beskrivna 
undervisningsstrategier.  
 
Forskningsprocessen inom ramen för fallstudien börjar med en fråga. Den här 
studien kretsar kring en fråga gällande andraspråkselevers begreppsbildning inom 
naturvetenskapen. Därefter har litteratur granskats i syfte att utröna om liknande 
problem lyfts tidigare och vilka slutsatser andra forskare har dragit gällande området 
(jmf. Backman 2016: 59). Nästa steg i den kvalitativa fallstudieansatsen har varit att 
välja det som Backman (2016:60) kallar för en analysenhet, det vill säga en 
person/grupp/myndi-ghet/program/begrepp etc. som sedan undersökts och 
analyserats i syfte att besvara frågeställningen.  
 
Val av informanter i den kvalitativa fallstudien sker kontinuerligt och valet är inte 
begränsat av olika statiska krav som det är i kvantitativa studier. Analysen sker till 
en del fortlöpande under insamlingen av data. Dataanalysen i en fallstudie sker i en 
kontext och därför är inspelningar och videofilmning ofta förekommande (Backman 
2016: 62–63). I denna studie utgör de inspelade samtalen med lärarna den data som 
analyserats.  
 
De valda till studien informanterna intervjuades med hjälp av en semistrukturerad 
intervju.  Semistrukturerad intervju innebär att majoriteten av alla frågor är öppna 
och att samtal med varje lärare styrs av själva informanten (Justesen & Mik-Meyer 
2010:46).  Intervjufrågor skrivs i ett intervjuunderlag (Bilaga 1) på så sätt att ge 
informanterna möjlighet att utveckla sina svar och fylla i där de kände att de hade 
mer att säga än det som efterfrågades i intervjuunderlaget.   
 
Urval 
Alla informanter i den här studien är undervisande lärare som i sin NO-undervisning 
möter andraspråkselever och som har lärarlegitimation för att undervisa i NO. 
Backman (2016:64) menar att det inte finns någon mall för fallstudiens planering 
och uppläggning. Därför skedde urvalet av informanterna flexibelt och de enda 
kraven som ställdes för informanterna var att de skulle vara legitimerade lärare som 
undervisar NO på grundskolan.  
   
För att genomföra undersökningen har 19 informanter på 6 olika skolor kontaktats 
personligen. Av dessa 19 valde 5 lärare från 4 olika skolor att ställa upp på en 
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intervju, därefter bestämdes datum och tid för intervjuer. Alla namn på skolor och 
personer ändrades för anonymitetens skull. Samtliga informanter i denna studie är 
kvinnor som undervisar eller har undervisat i NO på grundskolans mellanstadium. 
Genusperspektivet är inte framträdande i studiens syfte och därför har fem kvinnliga 
lärare kunnat användas. Det kan dock understrykas att resultatet eventuellt kan ha 
påverkats av det faktum att samtliga informanter är kvinnor.   
 
Genomförande  
För att besvara studiens frågeställning intervjuades fem lärare med stöd av en 
semistrukturerad intervju. Även om den ursprungliga intervjuguiden såg likadan ut 
för alla informanterna kunde följdfrågor vara annorlunda (Justesen & Mik-Meyer 
2010:47, Kylén 2004:19). Dock fick alla informanterna prata om samma företeelse, 
det vill säga lärarnas strategier för att stötta andraspråkselevers begreppsinlärning i 
naturvetenskap. Den ursprungliga frågeuppsättningen finns bifogad i Bilaga 1. 
Samtliga informanter fick ta del av ett informationsbrev (Bilaga 2) där de kunde 
bekanta sig med studiens syfte, sina rättigheter och de etiska principer som studien 
följer. Detta hade gett dem möjlighet att ta ett medvetet beslut om de vill delta i 
studien eller inte.  
 
Intervjuerna pågick ca 30 – 40 minuter vilket enligt Kylén (2004:18–20) är en vanlig 
tid för en intervju och tillräckligt med tid för att få kunskap kring syfte och 
frågeställning. 
 
Informanterna fick själva bestämma plats och tidpunkt för intervjuerna. De 
informerades om att planerad intervjulängd var 30 minuter. Denna tid överskreds 
dock en gång. Läraren gav då sitt medgivande till att överstiga den planerade tiden.  
I varje intervju har enbart intervjuaren och en informant deltagit åt gången. Under 
intervjuerna gjordes ansträngningar att följa det ursprungliga frågeunderlaget i syfte 
att få ett likvärdigt genomförande Dock gav intervjuernas semistrukturerade 
karaktär många möjligheter till följdfrågor, vilket också gjordes. Lärarna 
uppmuntrades dessutom att uttrycka, för studiens syfte, relevanta reflektioner och 
ståndpunkter. Varje intervju ljudinspelades efter samtycke från informanter och 
inspelningen förvarades på en extern och en för allmänheten oåtkomlig disk. Direkt 
efter att intervjuerna hade transkriberats raderades inspelningarna. 
Transkriberingarna innehöll fiktiva namn och persondetaljer för att försäkra 
informanterna anonymitet i fall någon obehörig person skulle komma åt materialet.  
 
Transkriberingarna lästes sedan flera gånger i syfte att upptäcka och definiera 
skillnader och likheter. Dessa skillnader och likheter sammanställdes sedan för att 
hitta teman, vilka senare utgjorde grund för denna studies resultat. Teman som 
framträdde i denna process redovisas i Tabell 1 under analysavsnittet.  
 
 
Etik 
Forskaretik är enligt Vetenskapsrådet (2017:12) det ansvar forskaren har för sitt 
arbetes helhet. Under rubrikerna nedan beskrivs de etiska överväganden som har 
gjorts i relation till denna studie. 
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Mertons fyra principer 
Den här studien strävar efter att följa Mertons fyra principer för etik. Studien är 
öppen för allmänheten att ta del av genom att den publiceras i open access, vilket 
står i enigheten med Mertons första krav Communism (Vetenskapsrådet 2017:13). 
Studien produceras och utvecklas inom ett lärosäte alltså i en akademisk miljö där 
den bedöms och utvecklas vetenskapligt. På detta sätt strävar studien efter att 
uppfylla det andra av Mertons fyra krav Universalism (Vetenskapsrådet 2017:13). 
Det tredje kravet kallas för Disinterestedness och uppfylldes genom att studien 
genomfördes i syfte att bidra med nya kunskaper (Vetenskapsrådet 2017:13) och det 
sista kravet Organized Scepticism uppfylls genom att studiens utfall kritiskt 
granskats och att förhastade slutsatser har undvikits (Vetenskapsrådet 2017:13).   

Hantering av personuppgifter 
En annan aspekt av forskningsetik handlar om deltagare och uppgiftshantering. 
Enligt individkravet bör personer som medverkar i en studie skyddas mot skador 
som skulle kunna orsakas av studien (Vetenskapsrådet 2017:12,13). Det är därför 
av största vikt att först och främst skydda deras identitet (Vetenskapsrådet 2017:12). 
Alla lärare som deltagit i denna studie behandlades anonymt, vilket innebär att deras 
personuppgifter tagits bort eller ersätts så att det är omöjligt att ”hänföra ett visst 
svar eller prov till en bestämd individ” (Vetenskapsrådet 2017:41). Därför är alla 
namn använda i denna studie fiktiva och inga andra uppgifter som skulle kunna leda 
till informanter anges.  

Det empiriska materialet samlades systematiskt och analyserades kritiskt (jmf. 
Vetenskapsrådet 2017:25). Empiriskt bortfall och skäl för det beskrivs och 
motiveras i studiens avsnitt 4.5.1 (jmf. Vetenskapsrådet 2017:53). 

Medverkande personer i en studie bör enligt Vetenskapsrådet (2017:15) uttrycka sitt 
samtycke för deltagande. Dessa personer bör också informeras om studiens innehåll 
och syfte för att sedan kunna ta ett medvetet beslut om sitt eventuella deltagande. 
Den här studiens deltagare fick ta del av ett informationsbrev (Bilaga 2) där de 
informerades detaljerat om studiens syfte, genomförande och metod. Alla uttryckte 
muntligen sitt samtycke för deltagande.  

 
Analys 
I det här avsnittet beskrivs skillnaden mellan kategori och tema, sedan följer en 
beskrivning av hur analysen av det insamlade datamaterialet har gått till, dessutom 
presenteras här de sex, för studien utvalda, teman. 
 
Nationalencyklopedin (2017b) anger att en kategori ”är en grupp saker eller 
människor som liknar varandra på något särskilt sätt”. Samma källa anger att tema 
är ”i litteraturforskning och litteraturkritik ofta ungefär liktydigt med motiv eller 
’ämne’” (Nationalencyklopedin 2017c).  Skillnaden mellan de två begreppen är 
alltså subtil men den finns. Därför används i det här arbetet orden kategori och 
kategorisera i det första forskningsskedet, det vill säga i analysens första fas och den 
inledande grupperingen av lärarnas utsagor. Ordet tema i detta arbetes kontext 
användes i senare delen av analysen där det inte längre handlade om en   gruppering 
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av lärarnas utsagor utan om en mer ingående analys av lärarnas strategier att 
undervisa andraspråkselevers för att stötta deras begreppsbildning i naturvetenskap.  
 
Den sociokulturella teorin används som ett verktyg med hjälp av vilken insamlad 
data analyserats och tolkats. Det sociokulturella perspektivet på lärande slår fast att 
språket är det centrala verktyg vid inlärningen (Säljö 2000:233). Därför är också den 
språkliga förmågan att lära in begrepp de centrala koncepten i detta arbetes analys. 
 
Detta arbete är en kvalitativ fallstudie vilket i vanliga fall innebär att det samlade 
data görs om till text, vilket sedan bearbetas (Larsen 2009:101). Till denna studie 
samlades all data in under fem intervjuer med utvalda lärare. Intervjuerna spelades 
in och transkriberades noggrant inom 2–3 dagars tid efter att intervjuerna ägde rum. 
Enligt Backman (2016:33) ska insamlad data bearbetas på så sätt att den sedan kan 
relateras till studiens problemställning. Eftersom denna studie utgick ifrån det 
sociokulturella perspektivet har även all data analyserats utifrån detta teoretiska 
ramverk. De transkriberade texterna granskades noggrant flera gånger i syfte att 
kategorisera lärarnas strategier för andraspråkselevers begreppsbildning inom NO 
och det sociokulturella perspektivet utgjorde utgångspunkten till denna 
kategorisering. Bland de 31 listade frågorna (Bilaga 1) visade sig frågan om aktuella 
arbetssätt och arbetsområden mest relevant för att upptäcka lärarnas strategier för 
andraspråkselevers begreppsutveckling. Lärarnas svar ledde till många olika 
följdfrågor. Svar på de frågorna gav upplysningar om lärarnas sätt att bemöta 
andraspråkselever. Lärarnas skildringar av deras arbete resulterade i att deras 
strategier lyftes fram och lade grund till att senare bestämma de teman som närmare 
beskrivits i nästa avsnitt.  
 
Larsen (2009:101) menar att ”det viktigaste i denna fas är att komprimera, 
systematisera och ordna datamaterialet så att det blir analyserbart”. Detta uppnåddes 
genom att de upptäckta strategier som lärarna använder sig av vid 
andraspråkselevers begreppsinlärning, sorterades utifrån likheter och skillnader 
mellan dem. Denna sortering hade sin utgångspunkt i det sociokulturella 
perspektivet där språket är centralt för den mänskliga utvecklingen.   
 
De teman som identifierades vid analysen var: att visualisera begrepp, digitala 
verktyg, att uppleva begrepp, samtal och öppna frågor, att skriftligt beskriva begrepp 
och att utgå från elevernas referensramar (Tabell 1). 
 
 
Reliabilitet, validitet, generaliserbarhet 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är tre viktiga begrepp som definieras 
under den här rubriken. 
 
Reliabiliteten står för studiens pålitlighet och precision och går ut på att 
undersökningen bör kunna genomföras flera gånger i samma form och uppnå samma 
utfall (Hartman 2004:146). Detta är inte helt möjligt i denna studie eftersom 
deltagare är och ska förbli anonyma. Däremot kan samma frågor ställas till andra 
informanter och fast det inte finns någon garanti att de upptäckta strategierna blir 
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likadana så kan studiens frågeställning besvaras på nytt med hjälp av studiens metod 
och intervjuunderlag. 
 
 
Tabell 1. Tabellen illustrerar valda teman och exemplifierar varje tema med ett citat. 

 Tema Informant Citat 

1. Att visualisera begrepp Anneli 

”massa begrepp som de ska 
kunna, och så har jag 
försökt att rita bilder… här 
är ord och begrepp som vi 
har jobbat med tillsammans 
med bilder här, så att de 
förstår” 
 

 

2. Digitala verktyg Katja 

”Vi använder 
inläsningstjänsten för 
elever med ett annat språk 
och för att underlätta 
förståelse så kan vi ibland 
titta på en film på NO” 

 

3. Att uppleva begrepp Kattis 

”vi gick ut och följde en 
mall, vi skulle studera 
växter och då skulle vi titta 
på kronblad, vi försökte ge 
de ord och sedan gick vi ut 
och plockade och tog vi in 
vissa växter som vi 
pressade så att de fick ord 
och begrepp kring det vi 
gjorde” 

 

4. Samtal och öppna frågor Ronja 

”Öppna frågor, genom att 
prata om begrepp att man 
går tillbaka och vi har pratat 
om det här förut, kommer 
vi ihåg och vad händer om 
man gör så här” 

5. 

5. Att skriftligt beskriva begrepp Kattis 

”Man börjar ändå från 
botten och sedan så låter 
man de få jobba på olika 
nivåer, mycket att jag låter 
de producera och sedan gå 
tillbaka in i deras texter, det 
de hade gjort.” 

 

6. 

Att utgå från elevernas 
referensramar 

Ronja ”Och då tittar man på det 
här: VET: vad vet vi om 
spindlar nu (…) och sedan 
skriver vi vad vet vi om 
spindlar.” 
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Validitet är studiens trovärdighet och giltighet och studien är enbart trovärdig om 
den verkligen besvarar den fråga som den syftar till att göra. För att en studie ska 
vara trovärdig bör den i det här fallet beskriva verkligheten som den upplevs av 
informanterna (Hartman 2004:146–147).  
 
En studie kan generaliseras om den återspeglar en given population eller någon 
process (Backman 2016:77). Den här studiens kvalitativa karaktär gör det enligt 
Larsen (2009:78) omöjligt att generalisera studien, eftersom personer som deltagit i 
studien inte kan representera hela populationen. Andersen och Dimenäs (2006:37) 
däremot menar att det finns olika sätt att generalisera. Även om studien är utförd på 
en liten grupp informanter kan innehållet vara representativt, d.v.s. generaliserbart 
för personer som känner igen sig i det beskrivna fenomenet, i det här fallet i 
yrkesrollen med uppgiften att undervisa andraspråkselever i NO.    
 
 
 

Resultat  
 
För att besvara studiens frågeställning ”Vilka strategier har lärare för att stötta 
andraspråkselevers lärande av naturvetenskapliga begrepp?” intervjuades fem 
lärare. Kapitlet inleds med en beskrivning av studiens informanter. Sedan följer en 
beskrivning av de teman som utgör studiens resultat. Intervjuerna tydliggjorde olika 
strategier lärarna har för att stötta andraspråkselevers lärande av naturvetenskapliga 
begrepp. Dessa strategier indelades i olika teman: att visualisera begrepp, 
användning av digitala verktyg, att uppleva begrepp, samtal och öppna frågor, att 
skriftligt beskriva begrepp och att utgå ifrån elevernas referensramar.  
 
 
Beskrivning av informanter 
Informanterna lovades anonymitet därför är alla namn fiktiva. Nedan följer en kort 
beskrivning av varje informant. Alla beskrivna lärare utom Kattis undervisar i olika 
skolor i en av Sveriges största kommuner. Kattis undervisar i ett annat, mindre 
brukssamhälle. En sammanfattande beskrivning av lärarna kan hittas i Tabell 2. 
  
Anneli – 54 år, klasslärare och ämneslärare. Hon har varit lärare i 18 år men har 
även tidigare arbetat som förskolelärare. Anneli undervisar för närvarande åk 5 i NO 
och matematik. För närvarande undervisar Anneli i en skola där ca 98% av eleverna 
har svenska som andra språk. Anneli önskar öka sin kompetens gällande 
andraspråkselevers språkinlärning. Anneli undervisar utan hjälp av en handledare 
eller en annan vuxen person som kan elevernas modersmål. 
  
Ronja – 39 år, lärare som har tagit lärarexamen 2013. Förutom NO undervisar hon 
i svenska, matematik och teknik i fyra parallella åk 6 klasser.  Hon är ämneslärare. 
Ronja upplever att undervisning i NO-ämnena är utmanande, eftersom barnen som 
hon undervisar brukar ha olika erfarenheter kopplade till de naturvetenskapliga 
ämnena. Den stora skillnaden beror på att majoriteten av hennes elever är uppväxta 
i länder som har en annan naturtyp än Sverige.  Därför går en stor del av 
undervisningstiden åt att bekanta barnen med den svenska skogen och naturen 
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överhuvudtaget, för att sedan kunna undervisa NO. Ronja undervisar på en skola där 
ca 98% av alla elever har invandrarbakgrund. Ronja får inte någon hjälp av 
studiehandledare i sitt arbete.  
 
Katja – 31 år, ämneslärare som undervisar åk 5 i ämnena NO och matematik. Hon 
har tagit lärarexamen år 2005. Hon undervisar andraspråkselever sedan 2014, på en 
skola där ca 33% av alla elever har en icke-svensk bakgrund. Hon har erfarenhet av 
att arbeta med barn mellan 6–15 år. Katja har inte någon studiehandledare på sina 
NO-lektioner. 
 
Kattis – 42 år, undervisar i en åk 6, i en skola där andraspråkselever utgör ca 80% 
av alla skolans elever. Hon undervisar för närvarande i SO, svenska som andraspråk, 
bild matematik, engelska och NO. Hon har tagit lärarexamen 2001 och från början 
undervisat inom svenska som andraspråk. Hon har erfarenhet av att undervisa elever 
mellan 9–16 år dessutom har Kattis arbetat med vuxna på SFI (Svenska för 
Invandrare). I arbetet som klasslärare försöker hon integrera alla ämnen, hon arbetar 
gärna tematiskt. Hennes elever får i dagsläget inte stöd på deras modersmål. 
 
Nina – 45 år, lärare i svenska som andraspråk, undervisar i årskurser 3, 4 och 5 på 
en skola med ca 15% invandrarbarn.  I åk 5 fokuserar hennes undervisning på 
ämnena NO och SO. Hennes arbete går ut på att i möjligaste mån stödja 
andraspråkselevers utveckling. Hennes främsta uppdrag är att förmedla den 
ordinarie undervisningens innehåll på ett tillgängligt sätt för eleverna, oftast utanför 
det ordinära klassrummet. Hon möter i sitt arbete framförallt de nyanlända eleverna. 
Nina har tagit lärarexamen 1997 men har även läst specialpedagogik samt svenska 
som andraspråk. Ninas elever får hjälp av en studiehandledare tre 
undervisningstimmar per vecka. 
 
Tabell 2. Beskrivning av lärarna:  

 Ålder Erfarenhet av 
att undervisa i 

åk: 

Undervisar i 
ämnen 

Får hjälp av 
studie-

handledare i 
sitt arbete   

År för 
lärarex. 

Andel av 
andraspråks 

elever på 
skolan 

Anneli 54 Förskolan, åk1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, ,8 

och 9 

 
NO, 

matematik 
 

Nej 1999 98% 

Ronja 39 Åk 4, 5, 6 och 7 NO, 
matematik, 

svenska, 
teknik 

Nej 2013 98% 

Katja 31 Åk 4, 5 och 6  
NO, 

matematik 

Nej 2005 33% 

Kattis 42 Åk 
2,3,4,5,6,7,8,9 
och vuxna på 

SFI 

NO, SO, 
matematik, 
svenska2, 

bild, engelska 

Nej 2001 80% 

Nina 45 Åk 1,2,3,4,5,6,7 NO, SO, 
Matematik, 
Svenska2, 

 

Ja, 3 timmar 
i veckan 

1997 15% 
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Att visualisera begrepp  
Alla intervjuade lärare använder sig på något sätt av bildstöd för att stödja 
andraspråkselevers begreppsbildning inom naturvetenskap. Två av dem beskriver 
vikten av att visualisera begrepp. Enligt dem förstärker en bild eller en annan form 
av uttrycksfull gestaltning andraspråkselevers begreppsförståelse. Enligt dem är det 
viktigt för inlärningsprocessen att eleverna får en visuell representation av ett 
begrepp. Exempelvis visualiserade Kattis begreppet ekosystem då hon integrerade 
ämnena NO och bild. I hennes undervisning tillverkade alla hennes elever miniatyrer 
av ekosystem under en bildlektion för att visualisera ekosystemet och dess olika 
tillhörande begrepp. Kattis planerade sin undervisning med tanke på fyra nya 
andraspråkselevers bristande kunskaper i svenska. Hela klassen arbetade aktivt med 
att befästa sina kunskaper om ekosystem och de fyra nya andraspråkseleverna fick 
möjlighet att utveckla sina kunskaper och lära sig nya naturvetenskapliga begrepp 
med deras djupgående innebörd.  
 

Kattis: Sedan gjorde jag tittskåp, sådana här ekosystem, sedan några hade vatten, vad finns 
i vatten, vad finns det för växter där och vid vattnet, ex vass och så gjorde de sådana tittskåp. 
Så att kompisar kunde se då vatten och sedan hade vi skogen. 

 
En annan lärare, Anneli, försöker alltid illustrera nya begrepp med bilder. Hon 
förbereder och inleder varje tema eller ett nytt kapitel i boken genom att först gå 
igenom nya begrepp. När hon förbereder den inledande lektionen brukar hon plocka 
ur alla svåra naturvetenskapliga begrepp i det nya området och gör en lista av dem. 
Därefter kopplar hon begreppen till bilder och kopierar (Bilaga 3). De 
färdigillustrerade listorna delar hon sedan ut till eleverna som först själva kan titta 
och fundera på de nya begreppen. Därefter brukar läraren gå igenom alla begrepp 
tillsammans med eleverna och förklara innebörden. Anneli använder olika slags 
bildkopplade associationer för att främja elevers lärande. Exempelvis när de pratar 
om molekyler så kan eleverna få i uppgift att fundera kring vad molekylernas 
modeller liknar. Ett förslag från en elev är att en vattenmolekyl liknar ett nallehuvud. 
En sådan association väcker elevernas entusiasm och intresse i naturvetenskapen. 
Anneli menar att det är först under arbetsgången som eleverna lär sig den egentliga 
begreppsinnebörden. De har dock redan tidigare på den initiala lektionen, mött de 
svåra orden, vilket underlättar förståelsen när de möter orden för andra gången.  
 

Anneli: Ja, titta på bild, titta på rubriker, ord och begrepp, de diskuterar innehållet och går 
igenom orden som är svåra, ofta försöker vi ha bilder så mycket som möjligt, alltså bild-
stöd, att man hittar bilder till de orden som är svåra. 

 
En annan lärare, Ronja, beskriver att hon också använder sig av bildstöd i sin 
undervisning men hon gör det i en mindre utsträckning än hennes ovannämnda 
kollegor. Visualisering är ett av Ronjas sätt att förbättra konversationens kvalitet. 
Hon ritar bilder av begrepp i en konversation för att ge eleverna möjlighet att förstå 
sammanhanget.   
 

Ronja: Då blir det så att med väldigt få ord, för att jag inte kan deras språk och de inte kan 
mitt språk, så kan man ändå med hjälp av kroppen, rörelser och ritningar och bilder 
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kommunicera, man får hitta framåt så att man liksom förstår varandra, så att man inte har 
kommit på fel spår. 

 
Även Nina och Katja använder sig av olika gestaltningsformer för att främja 
elevernas begreppsförståelse. Intervjuerna visade tydligt att visualisering 
förekommer i olika former hos alla informanter.    
 
 
Digitala verktyg  
Alla intervjuade lärare deklarerar att de använder sig av olika digitala verktyg för att 
främja andraspråkselevers begreppsbildning inom naturvetenskapen. De mest 
populära sidorna bland de intervjuade lärarna är studi.se, sli.se och 
inläsningstjänst.se youtube.com och GoogleÖversätt som de använder på iPads, 
datorer och kanoner tillsammans med sina elever. Lärarna låter sina elever använda 
webbplatsen inläsningstjänst.se, där det finns bland annat läromedel och studiestöd 
inlästa på olika språk. Ronja berättar att hennes elever lyssnar på olika texter på 
inläsningstjänst.se för att sedan bättre förstå innehållet på NO-lektionerna och 
framförallt för att få begreppsförståelse på sitt språk. På liknande sätt använder även 
de andra intervjuade lärarna inläsningstjänsten. Katja beskrev i intervjun att hon 
brukar visa filmer för sina elever vilket enligt henne kan förstärka elevernas 
förståelse och begreppsbildning genom att de får både lyssna och se informationen. 
Alla informanter använder iPads dagligen i arbetet med andraspråkslever oftast för 
att kommunicera genom översättningsfunktion. Denna funktion stödjer 
andraspråkselever i deras förståelse av naturvetenskapliga begrepp. Arbete med 
iPads skapar också möjligheter till att arbeta med språket på andra sätt än bara 
översättningar. Det finns olika appar som lärarna använder sig av för att eleverna 
ska träna de naturvetenskapliga begreppen. Också användning av webbplatserna 
som sli.se, studi.se och youtube.com förekommer hos alla intervjuade lärarna. 
Lärare väljer passande filmer och spelar upp dem för eleverna, ofta på deras 
modersmål för att främja elevernas begreppsbildning inom NO. 
 

Nina: Och då använder vi jättemycket, vi använder iPads eller mobila telefoner, vi 
översätter, vi tittar jättemycket på bilder, vi kan använda studi.se som de kan titta och lyssna 
på sitt eget modersmål. Sedan så har vi också inläsningstjänst, som skolan har köpt för 
eleverna och alla andraspråkselever har sina inloggningsuppgifter. 

 
Sammantaget visar intervjuerna att olika digitala verktyg är en naturlig del av 
undervisningen i skolorna som informanterna arbetar på, har det framkommit i 
intervjuarna.  
 
 
Att uppleva begrepp  
I intervjuerna beskriver lärarna även att andraspråkselever lär sig de nya 
naturvetenskapliga begreppen efter att ha på något sätt erfarit dem. Vissa lärare har 
utvecklat en strategi, som i den här studien kallas för ”att uppleva begrepp” som går 
ut på att elever tillsammans med läraren får vara med och utföra uppgifter för att 
uppleva de naturvetenskapliga fenomenen med kroppen och flera sinnen. Läraren 
Ronja hade exempelvis med sina grupper ett spindeltema. Under arbetet med detta 
tema fick eleverna samla spindlar i skogen, därefter observerades de i klassrummet. 
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De fick titta på spindlarna i stereoluppar vilket gjorde att eleverna på nära håll fick 
se spindels kroppsdelar som de sedan beskrev och målade.   
 

Ronja: Vi arbetar med spindeltema (…) Vi sätter upp spindelfällor och då har ja en sådant 
wellpapp som vi lindar runt träd. (…) Och sedan plockar vi ner dem efter ett tag” och ” 
räknar vi hur många spindlar det var i barrfällorna och i lövfällorna (…) Och sedan har vi 
tittat i sådana stereoluppar (40x förstorning) på de här spindlarna. Så man ser i sån detalj: 
alla ögon, hår allt så. 
 

Ronja beskrev även att ”naturvetenskapen kan man uppleva” och berättade att 
hennes elever vid ett annat tillfälle fick lära sig om träd genom att känna på löv, barr 
och bark. De sinnesupplevelserna var till för att hjälpa eleverna att memorera olika 
namn på träd. Ronja beskrev att ”sen kan man känna på blad, t ex en bok känns som 
ett papper då är det lätt att memorera”. En annan lärare, Anneli, uppmuntrade sina 
andraspråkselever till att upptäcka de kemiska begreppen i det riktiga livet utanför 
klassrummet. Efter att de arbetat med pH-skalan en viss period där hon förklarat 
ingående med hjälp av olika läromedel vad pH-skalan är har eleverna även testat att 
använda ett lackmuspapper för att synliggöra den kemiska processen. Anneli 
menade att kemin i pH-skalan återfinns i det verkliga livet och att andraspråkselever 
borde uppleva både hands-on kemi i skolan men också att se den i det riktiga livet. 
Därför upplyste hon sina elever om var de kan hitta information om pH för olika 
produkter hemma och genom det ville Anneli att hennes elever skulle uppleva, 
reflektera och sedan återkomma till henne med sina hypoteser och resonemang. 
Anneli tyckte att på detta sätt närmar sig andraspråkseleverna de naturvetenskapliga 
begreppen och förstår bättre deras djup.  
 

Anneli: Jag tror att det är bra att de får se sakerna också, att de får se, inte bara läsa. Till 
exempel när vi håller på med rengöringsmedlen – de är ju basiska. Då fick eleverna se det 
när de höll på och gjorde undersökning när de fick stoppa ned det där lackmuspapperet. 
(…) Och så har jag sagt titta hemma på schampo om det står någon pH 7, så det är det vi 
vill ha på kroppen, och så har vi pratat om att det är surt i magen och att magen klarar sig 
för att det är slem som skyddar. 

 
Både Katja och Kattis gick till skogen med sina elever för att studera växter i 
naturen. Kattis berättade att hon gick till skogen med sin grupp för att titta på olika 
växters kronblad. På det sättet menade hon att de ”skapade” ord tillsammans även 
för andra växtdelar. Hennes andraspråkselever fick uppleva växtdelar med flera 
sinnen. Till sin hjälp hade de förutom naturen också sin lärare och sina svenska 
kompisar.  
  

Kattis: att vi gick ut och följde en mall, vi skulle studera växter och då skulle vi titta på 
kronblad, vi försökte ge de ord och sedan gick vi ut och plockade och tog vi in vissa växter 
som vi pressade så att de fick ord och begrepp kring det vi gjorde. 

 
Läraren Kattis gick även ett steg längre i sin teori kring att det var viktigt att eleverna 
fick uppleva begrepp och menade att ”när man är så liten då sitter känslorna i orden”. 
Kattis förklarade att det därför var väsentligt att andraspråkselever fick uppleva de 
naturvetenskapliga begreppen för då skapades det ett tillfälle och utrymme för dem 
att sammankoppla de olika känslorna med de naturvetenskapliga begreppen. 



 
 
 

 
 

22 

Läraren förklarade också att i hennes resonemang ordet ”känsla” är synonymt med 
upplevelse.   
  
Att uppleva ett begrepp innebär alltså att få erfara olika naturvetenskapliga begrepp 
med flera sinnen. Detta innebär både laborationer, exkursioner och andra 
handlingar, inte begränsade till läsning och samtal, som väcker olika sinnen. Detta 
kan ibland vara svårt att genomföra (exempelvis när lektionen handlar om atomer 
inom kemi) men det är värt att prova menar de intervjuade lärarna som beskriver att 
eleverna har visat att det är under de lektioner där de får ”uppleva begrepp”- som de 
har lärt sig mest.    
 
Samtal och öppna frågor – sammanhang  
Intervjuerna visar att ett öppet samtal, där andraspråkselever får ställa hypoteser, 
gissa, resonera och reflektera över utfallet av exempelvis laborationer är en annan 
strategi som läraren Ronja använder sig i sin undervisning. Detta gynnar, enligt 
henne andraspråkselevers begreppsuppfattning. I det öppna samtalet hjälper hon 
sina elever uttrycka sig och på det sättet bygger de tillsammans elevernas ordförråd 
och naturvetenskapliga begreppsförråd. Hon använder även andra strategier i sin 
undervisning men det är alltid ett öppet samtal som är utgångspunkt till all 
utveckling av naturvetenskapliga kunskaper och begreppsbildning, menar hon. 
Ronjas undervisningsgrupper består enbart av andraspråkselever. På frågan: Vad är 
viktig i din undervisning och ämne för att eleverna ska tillägna sig de nya 
kunskaperna? Svarar hon: 
 

Ronja: Öppna frågor! Genom att prata om begrepp lär sig barnen mycket (…) Och att vi 
kan tänka på annat vi har gjort tidigare som hände då, att man liksom kan använda sina 
kunskaper som man har och bygger på dem. Eller så kan man gissa – hypoteser är superbra. 
(…) Eleverna kan komma med en vettig förklaring och när de gör det då lyfter jag det: ”Vad 
bra att du har genomtänkt, du har tänkt och resonerat och du problematiserar alltså du kan 
och det är jättebra, för då har man tänkt ett steg till och lyfter man det och liksom visar det 
för hör ni här, ser ni hur de har… skrivit eller utryckt sig”. Det här är ett bra exempel på så 
de har fått se vad det är man är ute efter. Så att de vet vad jag vill ha, och det är inte att man 
skriver alla rätt och snabbt och sedan är det klart. Mig intresserar vad är det som är bra och 
varför? Så att man synliggör det för både mig och dem och vad är det vi är ute efter. Man 
använder sig av deras grejer och deras resonemang.  
 

 
Det öppna samtalet är till för att skapa ett sammanhang så att andraspråkselever får 
tillfälle att använda de aktuella, naturvetenskapliga begreppen, samt bekanta sig med 
och lära sig nya naturvetenskapliga begrepp. Andraspråkseleverna ska genom 
samtalet kunna koppla begreppen med naturvetenskapliga fenomen och andra, redan 
kända begrepp och även återanvända dem. Det öppna samtalet beskrivs av en av 
informanterna som menar att det är en viktig del av hennes undervisning samt att ett 
starkt ledarskap behövs för att kunna förverkliga lärande genom samtal. Ledarskapet 
i det här fallet är viktig utifrån ett organisatoriskt perspektiv, menar läraren. 
Samtalen kan lätt spåra ur om ledarskapet inte är tillräckligt starkt.  
 
Att skriftligt beskriva begrepp  
En del informanter låter sina andraspråkselever skriva om de naturvetenskapliga 
begreppen för att stödja deras begreppsbildning. De påstår att detta är ett sätt att få 
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eleverna att producera kunskaper själva vilket resulterar i att elever utvidgar sina 
begreppsförråd och förstår de naturvetenskapliga begrepp mer ingående. För att de 
ska kunna skriva något måste eleverna först delta aktivt i undervisningen och ibland 
måste de ställa frågor och söka informationen själv. Denna process bidrar till att 
eleverna fördjupar förståelsen av det naturvetenskapliga begrepp de arbetar med.  
 
Elevproducerad text kan också vara en utgångspunkt för vidare arbete med givet 
naturvetenskapligt område och utveckling av naturvetenskapliga begrepp. Läraren 
Kattis låter sina andraspråkselever först skriva en text som inte behöver vara klar 
vid första skrivtillfället. Hon korrigerar texter och med hjälp av de korrigerade 
texterna diskuterar hon sedan tillsammans med eleverna kring de naturvetenskapliga 
begreppen utan att kränka eleverna, eftersom det inte är det svenska språket hon 
fokuserar på utan snarare det vetenskapliga innehållet. En elevs text kan framkalla 
nya insikter hos en annan elev. Detta arbete ska enligt läraren gynna också 
andraspråkselevernas kunskaps- och begreppsutveckling.   
 

Kattis: När de skapar fritt, när de producerar texter, då brukar jag skriva ut, jag brukar inte 
vänta tills de är klara utan de har skrivit en bit och tar jag det hem, läser, ger respons, så att 
jag kan visa nästa lektion elevtexter på kanonen och säga att nu har jag funderat kring den 
här texten, vad tycker ni? Beskriver den här ekosystem? Ja. Men varför? Hur kan du förstå 
att det här handlar om ett ekosystem? Mycket att jag låter de producera och sedan gå tillbaka 
in i deras texter, det de hade gjort.  

 
 
En del andraspråkselever, som aldrig har gått i skolan och börjar sin utbildning 
genom att landa på ett mellanstadium i en svensk skola, kan ha svårt med att skriva. 
Därför bör man som lärare vara försiktig med att inte kränka elever genom att välja 
detta arbetssätt menar Kattis. Att skriftligt beskriva naturvetenskapliga begrepp kan 
man som lärare göra när man vet att eleverna klarar uppgiften eller så får läraren 
stötta de svagaste eleverna på ett sätt som bygger andraspråkselevernas 
självförtroende och inte tvärtom fortsätter hon.  
 
Att utgå ifrån elevernas referensramar 
En av informanterna, Ronja, redovisade explicit hur hon i sin undervisning utgick 
ifrån elevernas referensramar för att stödja elevernas naturvetenskapliga 
begreppsbildning. Hon använde sig av ett VÖL-schema och på det sättet lät hon 
eleverna berätta om sina kunskaper inom det kommande arbetsområdet och vilka 
begrepp inom det naturvetenskapliga innehållet som de redan kunde.  VÖL-schemat 
möjliggjorde för eleverna att påverka undervisningen. Förkortningen VÖL står för 
V – vad eleven redan Vet inom det planerade temat, Ö – vad eleven Önskar sig att 
få lära av arbete med temat och L – vad eleven har Lärt sig efter att temaarbetet är 
avslutat.  
 

Ronja: Innan vi börjar läsa om spindlar, vi bara sätter upp en VÖL schema och börjar och 
sedan skriver vi vad vet vi om spindlar. Sedan vad man önskar att lära sig om spindlar får 
man också ta. Sedan tar jag kort på det där och sedan så kör vi i gång hela tema. (…) Så gör 
vi ett sista då på VÖL diagrammet. Då sätter man upp vad man har gjort och sedan även vad 
man har lärt sig på slutet så. 
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Ronja är den enda av alla intervjuade lärare som har utarbetat en tydlig strategi för 
att undervisningen ska börja med elevernas förkunskaper. Hon låter även sina elever 
styra undervisningen utifrån egna erfarenheter genom att de får berätta om vad de 
önskar sig att lära från det aktuella temat. Ronja tyckte att detta arbetssätt passar bäst 
för ett ämnesövergripande arbetssätt. 
 
Sammanfattning 
Analysen av det insamlade materialet exemplifierar sex olika strategier för inlärning 
av naturvetenskapliga begrepp som de intervjuade lärarna använde för att stötta 
andraspråkselever. De två strategier som återfanns hos alla intervjuade lärare var att 
visualisera de naturvetenskapliga begreppen och att använda digitala verktyg i syfte 
att tydliggöra de naturvetenskapliga begreppen för eleverna. Tre av fem av lärarna 
som deltog i undersökningen skapade situationer där elever fick uppleva de 
naturvetenskapliga begreppen med alla sina sinnen. Därtill hade en lärare arbetat 
aktivt med öppna samtal med sina andraspråkselever för att hjälpa dem med de 
naturvetenskapliga begreppen och för att väcka elevernas resonemang kring dem. 
Två av de intervjuade lärarna arbetade med skriftliga begreppsbeskrivningar vilket 
enligt dem är en bra strategi för andraspråkselever att lära sig nya naturvetenskapliga 
begrepp och även befästa de redan kända naturvetenskapliga begreppen. En lärare 
utgick även ifrån elevernas referensramar för att stödja deras naturvetenskapliga 
begreppsbildning. Tabell 3 nedan visar vilka lärares utsagor som kan kopplas till 
respektive tema. 
 
Tabell 3.  Temafördelning mellan de intervjuade lärare.  

 Att 
visualisera 
begrepp 

Digitala 
verktyg 

Att 
uppleva 
begrepp 

Samtal 
och 
öppna 
frågor 
 

Att 
skriftligt 
beskriva 
begrepp 

Att utgå från 
elevernasreferens-
ramar 

Anneli    – – – 

Ronja       

Katja   – – – – 

Kattis    –  – 

Nina   – – – – 

 
 
Alla informanterna använde alla de beskrivna strategierna på något sätt i sin 
undervisning men det fanns vissa som använde dem mer uttalat och i större 
utsträckning. Exempelvis strategin ”samtal och öppna frågor” kopplas i detta arbete 
till Ronja betyder inte att andra inte utövar den.  Det innebär att de i motsats till 
Ronja inte prioriterar detta sätt att undervisa utan att de använder sig av denna 
strategi ibland, till exempel för att förstärka förståelse när det är extra svårt eller när 
de jobbar med ett visst uppdrag. Men för Ronja är det hennes vardagliga arbetssätt. 
Därför står hon i tabellen som den enda utövaren av denna strategi.    
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Diskussion 
 
Diskussionsavsnittet består av tre delar. I första delen diskuteras metoden och 
därefter följer en resultatdiskussion. I den avslutande delen presenteras studiens 
slutsatser.  
 
  
Metoddiskussion 
Studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet diskuteras i detta avsnitt. 
Validitet står för studiens relevans. Detta innebär att insamlad data är relevant för 
studiens frågeställning (Larsen 2009:26). Reliabilitet förstås som giltighet, 
pålitlighet och precision i ett forskningsarbete (Hartman 2004:146). De nämnda 
egenskaperna förekommer i en studie där det är möjligt att upprepa 
forskningsprocessen med samma resultat. Det är inte möjligt att upprepa den här 
studien i exakt samma form då informanterna är anonyma och andra informanter 
kan besvara frågeställningen på ett annat sätt och belysa andra strategier. 
Generaliserbarheten kan tolkas som i vilken grad en studie kan anses representera 
en population (Patel & Davidson 1994:109). 
 
Hartman (2004:146–147) förklarar att det finns flera olika fällor som kan leda till 
att en undersökning inte blir giltig. Exempelvis distraherande faktorer som stör 
forskarens uppmärksamhet som kan leda till att någon viktig undersökningsdel 
missas. En annan faktor kan vara den mänskliga naturen som påverkar hur individen 
uppfattar verkligheten eller den selektiva uppmärksamheten som gör att forskaren 
endast uppfattar en del av fenomenet som undersöks. Ytterligare ett fel kan uppstå 
då observatören redan har en uppfattning om utfallet. Detta kan göra att forskaren 
uppmärksammar det som hen förväntas se eller höra från informanter och på det 
sättet kan forskaren lätt missa andra, avgörande undersökningselement (Hartman 
2004:147–148). På grund av ovanstående beskrivna distraherande faktorer var 
datainsamlingen och analysen av data en mycket noggrann process för att om 
möjligt begränsa den selektiva uppmärksamheten, mänskliga faktorer och egna 
uppfattningar som kunde påverka studiens utfall. Medvetenhet om de olika 
distraherande faktorerna under datainsamlingen samt dataanalysen åtföljde arbetet. 
Dock kan det inte helt uteslutas att något misstag förekom då det inte är helt möjligt 
att utesluta den mänskliga naturens påverkan på en studie.    
 
Medvetenhet om de olika distraktionsmomenten var en faktor som gjorde att alla 
intervjuerna först spelades in och sedan transkriberades. Transkribering av 
intervjuerna visade sig vara en svår uppgift eftersom röstintonationen och andra sätt 
att betona vissa delar av innehållet i en muntlig upplaga ibland är omöjliga att få 
nerskrivna (Kvale & Brinkmann, 2009:96). Transkriberingsarbetet i den här studien 
genomfördes därför med en stor aktsamhet runt detaljer för att så gott det gick 
inkludera allt som sades.    
 
Validitet står för studiens giltighet, trovärdighet och relevans. En studie som har en 
hög validitet betecknas av att den är genomförd på ett sätt så att studiens syfte och 
frågeställningar överensstämmer med studiens metod och genomförande (Hartman 
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2004:146–147, Larsen 2009:40–41). Den här studien undersöker lärares strategier 
för stöttning av andraspråkselevers naturvetenskapliga begreppsbildning, vilket kan 
ses som en mycket komplex process. Därför är val av metod för studien rätt enligt 
Backman (2016:57) som menar att fallstudien är en lämplig forskningsansats vid 
undersökning av komplexa processer. Backman (2016:57) förklarar också att 
fallstudien inte nödvändigtvis behöver undersöka ett fall utan att i mån av behov kan 
den undersöka flera fall som den här studien gör.  
 
Även ett begränsat antal av informanter (fem stycken) kan uppfattas som en brist i 
studiens validitet.  Merriam (1994:138) urskiljer fyra kriterier utifrån vilka en 
studies intervjudel kan bedömas som läglig att avsluta. Det första kriteriet är ”när 
källorna börjar ta slut” (Merriam 1994:138) I det här fallet genomfördes studien 
under tiden då lärarna förväntas möta föräldrar för utvecklingssamtal. Detta är en 
period då lärare har begränsade tidsmöjligheter. Det var svårt att hitta villiga NO-
lärare som redovisningen i avsnitt 4.2.3 visar, utav 19 efterfrågade lärare ställde 
enbart 5 upp på intervjuer. Det andra kriteriet enligt Merriam (1994:138) är när 
svaren börjar upprepas. Alla intervjuade lärare använde de beskrivna strategierna 
men det fanns vissa som använde dem mer uttalat och i större utsträckning. Därför 
ansågs utfrågningskategorierna mättade.  Det tredje kriteriet handlar om allt oftare 
förekommande regelbundenheter vilket påträffades i en mindre utsträckning då 
lärarna arbetade på olika skolor, med olika elevgrupper och var därför olika 
engagerade i arbetet med frågor kring andraspråkselevers lärande. Det sista kriteriet 
enligt Merriam (1999:138) handlar om när ny information ligger för långt från 
undersökningens syfte. I dessa fall bör forskaren avsluta intervjuer och påbörja 
undersökningens nästa fas. Sökandet efter lärarnas strategier i varje intervju ledde 
till olika diskussioner kring undervisning i stort. Dessa intressanta diskussioner 
medförde inte mer information gällande detta arbetes syfte. Utifrån dessa fyra 
kriterier bedömdes det lämpligt att avsluta intervjufasen. Således, ett litet antal 
informanter bedöms inte ha förminskat studiens reliabilitet eller validitet. 

Med generaliserbarhet avses studiens förmåga att representera en större population 
(Patel & Davidson 1994:109). Larsen (2009:78) menar att fallstudier kan orsaka ett 
problem med generaliserbarheten då det till exempel är ett lågt antal informanter, 
vilka inte är representativa för en större folkgrupp. Enligt denna tankegång är den 
här studien inte generaliserbar. Andersen och Dimenäs (2006:37) föreslår ytterligare 
ett sätt att se på generaliserbarheten som de kallar för en naturalistisk generalisering.  
En naturalistisk generalisering kan förstås som en situation där läsaren av detta 
arbete (i det här fallet lärare) kan identifiera problematiken och relatera till bekanta 
situationer i sitt arbetsliv och förhoppningsvis dra nytta av studiens output/resultat. 
Det kallar Andersen och Dimenäs (2006:37) för ”harmonious relationship between 
the reader’s experiences and the case study itself”. Med detta synsätt kan studien 
sägas vara generaliserbar.   
 
 
 
Resultatdiskussion 
I det här avsnittet diskuteras och besvaras studiens syfte och frågeställning med hjälp 
av studiens resultat i relation till studiens teoretiska ramverk, läroplanen samt 
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tidigare forskning som finns beskriven i den här studiens bakgrund.  Studiens 
frågeställning som diskuteras är:  
 

 Vilka strategier har lärare för att stötta andraspråkselevers lärande av 
naturvetenskapliga begrepp? 

 
 I kursplanerna för de naturorienterande ämnena beskriver Skolverket (2017:156–
177) kraven för godkända kunskaper i slutet av åk 6. Dessa krav innefattar att 
kunna uttrycka sig skriftligt och muntligt med hjälp av de naturvetenskapliga 
begreppen, samt att resonera, bygga och föra argument kring naturvetenskapliga 
fenomen. Skolverket ger inte några tydliga bedömningskategorier utifrån hur länge 
eleven har vistats i Sverige. Detta kan exempelvis betyda att elever som kommit 
till Sverige i början av åk 6 måste uppvisa liknande språkliga färdigheter inom NO 
som deras skolkompisar med svenska som modersmål för att bli godkända i ämnet. 
Samtidigt beskriver Skolverket (2012b:47) i en av sina publikationer att det 
naturvetenskapliga språket tillhör de svåraste skolspråken. Det ställs alltså höga 
krav på andraspråkselevers naturvetenskapliga språkfärdigheter. Denna studies 
resultat lyfter flera exempel på strategier som lärare kan använda för att stödja 
andraspråkselevers lärande av naturvetenskapliga begrepp.  
 
 
Att visualisera begrepp och digitala verktyg 
Säljö (2014:93) beskriver att enligt den sociokulturella teorin kommunicerar vi med 
varandra med hjälp av olika medierande verktyg varav språket är det främsta. Inom 
samma teori ryms att vi utvecklas genom samspel och interaktion, och att ”vad och 
hur vi lär oss beror på vilka vi umgås med” (Gibbons 2013:36). En logisk fråga 
infinner sig omedelbart i det här sammanhanget, nämligen: Hur ska 
andraspråkselever som inte har det främsta medierande verktyget för lärande i den 
svenska skolan, dvs. det svenska språket kunna utveckla en förståelse för de 
naturvetenskapliga begreppen? Forskning visar att visualiseringar av de 
naturvetenskapliga begreppen främjar alla elevers begreppsbildning inom 
naturvetenskapen (Rizman Herga, Cagran, Dinevski 2016:603, Özmen m.fl. 
2012:15, Näs 2010:57, Weitkamp & Burnet 2007:1921). Visualiseringar med hjälp 
av exempelvis en bild kan utläsas som medierande verktyg som lärare använder som 
ett stöd för elever som inte behärskar det svenska språket. Alla intervjuade lärare i 
denna studie menar att det är nödvändigt att använda sig av visualiseringar för att 
möjliggöra andraspråkselevers lärande, vilket kan kopplas till det som Säljö 
(2014:95) kallar för appropriering. Digitala verktyg används även av lärarna i denna 
studie, delvis i syfte att visualisera naturvetenskapen och de naturvetenskapliga 
begreppen. Digitala verktyg, som webbsidor sli.se eller inläsningstjänst.se, används 
även för att eleverna ska närma sig det naturvetenskapliga innehållet på deras 
modersmål. Detta överensstämmer med Gibbons (2013:41) påstående att för att 
eleverna ska lyckas i skolan måste de få stöd på både svenska och deras modersmål.   
 
Dessa två strategier, visualisering av naturvetenskapliga begrepp samt användning 
av digitala verktyg, förekommer hos alla intervjuade lärare. Förutom bilder kan 
också olika sorters gestaltningar av naturvetenskapliga fenomen användas för att 
visualisera begreppen. En av de intervjuade lärarna integrerade bild och NO i syfte 
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att underlätta begreppsförståelse för sina andraspråkselever, vilket också visade sig 
vara givande för hennes elever med svenska som modersmål. Liknande resultat fick 
Özmen m.fl (2012) som i sin studie använde concept cartoons för att underlätta 
elevers förståelse för naturvetenskapliga begrepp. I sin undersökning gjorde Özmen 
m.fl. dock inte någon distinktion mellan elevernas första och andraspråk utan de 
fokuserade på alla elevers begreppsbildning i naturvetenskapen.   
 
Enligt studiens informanter kan olika sorters visualiseringar framhäva estetiska 
upplevelser. Exempelvis nämnde Anneli att när hon diskuterade vattenmolekylens 
utseende med eleverna (se Bilaga 3) kom de med olika kreativa namnförslag, till 
exempel ”nallehuvud”. Detta ledde till att eleverna blev nyfikna på andra molekyler 
– och visade ett ökat intresse för kemi. Även Johansson (2012:57) och Näs (2010:45) 
observerar liknande processer i sina studier. Detta visar att intresset för att lära sig 
naturvetenskap och naturvetenskapliga begrepp ökar när undervisningen väcker 
positiva känslor.  
 
Visualisering av naturvetenskapliga begrepp tillsammans med användandet av 
digitala verktyg har i den här studien visat sig vara de vanligaste strategierna bland 
lärarna för att främja andraspråkselevers lärande av naturvetenskapliga begrepp. 
Förutom visualiseringar och användning av digitala verktyg har de deltagande 
lärarna utvecklat fyra andra strategier för att stötta andraspråkselevers 
naturvetenskapliga begreppsbildning vilka beskrivs under nedanstående rubriker. 
 
 
Att uppleva begrepp 
Resultatet i denna studie visar att en av de strategier som lärare använder sig av för 
att stödja andraspråkselevers begreppsbildning inom NO är att låta eleverna uppleva 
begrepp. De lärare som använder denna strategi bedriver en undervisning som 
innehåller experiment och laborationer och genom dem ges eleverna möjlighet att 
uppleva de naturvetenskapliga begreppen praktiskt och med flera sinnen. Lärarna 
uppmuntrar också eleverna att uppleva naturvetenskapen i sin vardag utanför skolan. 
Studiens resultat ligger i linje med vad tidigare forskning visat, att det laborativa 
arbetet är ett arbetssätt som kan stödja elevers naturvetenskapliga begreppsförmåga 
(Rizman Herga, Cagran, Dinevski 2016:593, Özmen m.fl. 2012:15, Weitkamp & 
Burnet 2007:1921). Studiens resultat åskådliggör också att andraspråkseleverna får 
en djupare begreppsförståelse genom att uppleva naturvetenskapen med sina sinnen, 
eftersom de genom dessa upplevelser också lägger sina känslor i de nyvunna 
naturvetenskapliga begreppen. Dessa upplevelser kan vara en utgångspunkt till 
diskussioner menar de intervjuade lärarna och, i enlighet med Näs (2010:58, 63), 
påpekar de att dessa diskussioner väcker nya tankar hos eleverna kring det aktuella 
stoffet och genom det fördjupas elevernas förståelse, vilket främjar deras 
begreppsinlärning. Detta är i linje med det sociokulturella perspektivet där det påstås 
att den sociala interaktionen är viktig för utveckling och lärande (Säljö 2014:95).  
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Samtal och öppna frågor - sammanhang 
En annan strategi för stöttning av andraspråkselevers begreppsbildning inom NO, 
som identifierades i den här studien, är de öppna samtalen. Dessa står i en nära 
relation till Bernsteins (1999:163) tankar kring utveckling av den vertikala 
diskursen, samt kan kopplas till de centrala koncepten inom den sociokulturella 
teorin: socialisation, medierande redskap, appriopriering, samt scaffolding. I den 
språkliga socialiseringsprocessen är barnet inte en passiv mottagare, tvärtom, barnet 
är en aktiv medskapare av kunskaper (Schieffelin & Ochs 1986:165). Den öppna 
samtalsstrategin gör det möjligt för eleverna att uttrycka sig själv, alltså använda sitt 
främsta medierande verktyg och därigenom även bättre förstå undervisningens 
innehåll och begrepp. Enligt Säljö (2014:95) leder bättre förståelse genom samtal 
till situationer där appropriering äger rum.  
 
Undervisning med den öppna samtalsstrategin främjar ett utforskande tal och en 
språklig interaktion där innehållet inte är vardagligt utan fokuserat på vetenskapliga 
begrepp och fenomen. Detta är av stor vikt för elevernas språkliga utveckling 
(Gibbons 2013:35, 48). Ronjas arbetssätt kan definieras som ett arbete i den 
proximala utvecklingszonen eftersom eleverna får möjlighet att utveckla kunskaper 
med lärarens hjälp – vilken kan ses som scaffolding. Tidigare forskning visar att 
lärarstöd är viktigt för elevernas naturvetenskapliga begreppsbildning (Johansson 
2012, Näs 2010, Özmen m.fl. 2012). Näs (2010:61) beskriver bland annat att lärare 
bör leda de naturvetenskapliga diskussionerna genom att hjälpa eleverna att förstå 
de naturvetenskapliga begreppen. Detta utgör en grund i den öppna samtalsstrategin. 
Genom att ställa öppna frågor ger läraren sina andraspråkselever möjlighet att 
producera tankar och på så sätt upptäcker dessa elever den naturvetenskapliga 
världen av begrepp tillsammans (jmf. Johansson 2012:56).  
 
Utan det avancerade språket menar Bernstein (1999:163) att en människa riskerar 
att bli berövad på sina möjligheter att aktivt påverka sitt liv (Bernstein 1999:163; 
Hyltenstam 2007:11). Undervisande lärare hävdar att strategin samtal och öppna 
frågor öppnar upp vägen för eleverna till det avancerade naturvetenskapliga språket.  
 
 
Att skriftligt beskriva begrepp 
Även om merparten av skoltiden ägnas åt muntliga samspel (Gibbons 2013:47) bör 
även skrivande, enligt Skolverket (2017:156–186), förekomma i NO-
undervisningen. En del av samtalsinnehållet i NO-lektionerna bör skrivas ned, vilket 
kan vara en utmaning för andraspråkselever eftersom talspråket skiljer sig från 
skriftspråket (Gibbons 2013:93).  Genom de intervjuade lärarnas beskrivningar 
visar studien att skrivprocessen inte enbart gynnar skrivfärdigheter utan också kan 
förbättra andraspråkselevernas naturvetenskapliga ordförråd, samt deras fördjupade 
förståelse av de naturvetenskapliga begreppen (jmf. af Geijerstam 2006:73). 
Skrivprocessen uppmuntrar andraspråkselever att söka information och kunskap och 
därefter även att bearbeta den. Detta sätt att arbeta främjar elevernas utveckling mot 
den vertikala diskursen då deras begreppsförråd utvidgas (jmf. af Geijerstam 
2006:73). Studien visar att eleverna brukar använda sig av den horisontella 
diskursen i skrivprocessens inledande del. Med lärarens assistans, också kallat 
scaffolding, kan eleverna få hjälp att använda sig av de naturvetenskapliga 
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begreppen vid skapandet av de naturvetenskapliga texterna (Säljö 2014:193; 
Gibbons 2013:39). På detta sätt kan väggen till den vertikala diskursen öppnas.  
 
 
Att utgå från elevernas referensramar 
Forskning visar att andraspråkselevers lärande av naturvetenskapliga begrepp och 
innehåll bör bottna i elevernas förkunskaper så att deras erfarenheter och 
bakgrundsinformationen kan vara en utgångspunkt för lärande (Andersson 1994:11; 
Axelsson 2016:160; Sjögren 1996:33–37; Löwing & Kilborn 2008:136). Det är 
dock bara en av de fem intervjuade lärarna som beskriver att hon utgår från elevernas 
bakgrundskunskaper i sin undervisning. I lärandekontexten skapar Ronja ett 
utrymme för barns tidigare erfarenheter där de ges möjlighet att socialiseras och 
utvecklas, vilket Säljö (2014:95–99) anser vara viktig för ett barns inlärning. 
Axelsson (2016:159) beskriver att läraren bör ge eleverna möjlighet till ett språkligt 
utbyte, vilket Ronja gör samtidigt som hon frigör eleverna från den 
kontextreducerade dialogen genom att fylla i kunskapsluckorna med hjälp av den 
kunskap hon har om deras tidigare erfarenheter. Detta stämmer bra överens med 
Lindberg (2007:16) som påstår att för att eleverna ska lyckas i skolan bör lärare 
anpassa undervisning efter deras förförståelse. Ronja blundar inte för elevernas 
bakgrundskunskaper och tar hänsyn till deras referensramar i undervisningen. 
Hennes elever får behålla sina medierande redskap det vill säga sina tidigare tankar 
kring det aktuella naturvetenskapliga innehållet och utveckla dem i det 
gemensamma samtalet och i resultatet appropriera de nya kunskaperna (jmf. Säljö 
2014:95). Samtidigt öppnar Ronja upp för eleverna att hitta vägen till den, enligt 
Bernstein (1999) i vuxna livet, så viktiga vertikala diskursen.  
 
Det är värt att poängtera här att i intervjun ansåg Ronja inte att hennes 
undervisning utgår ifrån eleverna bakgrundskunskaper. Dock som det illustreras 
ovan presenterar min tolkning av intervjun med henne det motsatta 
resonemanget.  
 
 
Slutsats  
 
I denna studie har fem strategier för att stödja elevers lärande av naturvetenskapliga 
begrepp identifierats: att visualisera begrepp, att använda digitala verktyg, att 
uppleva begrepp, samtal och öppna frågor, att skriftlig beskriva begrepp och att utgå 
ifrån eleverna referensramar.  
 
De strategier som lärarna i denna studie använder för att stödja andraspråkselevers 
begreppsbildning inom NO liknar i stor utsträckning de strategier som identifierades 
i en tidigare systematisk litteraturstudie (Wisniewski 2017) i vilken fokus låg på att 
identifiera strategier som lärare använder för att stödja alla elevers lärande av 
kemins begrepp. En slutsats som kan dras utifrån detta är att de strategier som 
beskrivs i denna studie kan användas för att stödja alla elevers begreppsbildning.  
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Vidare forskning 
 
Studien tyder på att användning av andraspråkselevers bakgrundinformation och 
kunskaper inte är en självklar process. Samtidigt visar forskning att det är 
fördelaktigt att undervisningen utgår ifrån elevernas bakgrundskunskaper och 
referensramar (Dimenäs 2001:135, Gibbons 2013: 90) Ett intressant område för 
vidare forskning skulle därför vara att identifiera olika strategier som möjliggör en 
undervisning som har sin utgångspunkt i elevernas bakgrund.  
 
Att Skolverket (2017:156–177) i läroplanens kunskapskrav inte tar hänsyn till om 
eleven har svenska som modersmål eller svenska som andraspråk kan betyda, som 
sagts tidigare, att kunskapskraven blir svåra att uppfylla för andraspråkselever. Det 
skulle därför vara intressant att undersöka närmare hur skolans verksamhet kan 
utformas för att stödja andraspråkselevers möjlighet att uppnå kunskapskraven. 
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Bilaga 1.  

 
Intervjuunderlag  
 
Intervju ska genomföras med NO-lärare som undervisar elever med svenska som 
andraspråk på grundskolan. 
 
Bakgrunden: 
 

‐ Vilka årskurser undervisar du och i vilka ämnen? 
‐ Har du tagit lärarexamen? När? Håller du på med någon utbildning? Vilken? 
‐ Undervisar du andraspråkselever? Om ja, sedan hur länge?  

 
 
Naturorienterande Ämnen i stort: 
 

‐ Berätta om din undervisning inom NO? Hur gamla är barn du undervisar? Hur länge har du 
undervisat? Vilka åldrar har du erfarenhet av? Hur många år har du jobbat som NO-lärare? 
När började du arbeta på din aktuella skola?    

‐ Upplever du att du undervisar lika mycket i alla tre ämnen, ke, bi, fy?  
‐ Känner du dig trygg i det stoffet du undervisar i (dina kompetenser inom NO)?  
‐ Vilket ämne av de tre är svårast att undervisa? Vilket ämne/vilka kunskaper/stoff har barnen 

svårast med att tillägna sig?  
‐ Utvecklar du dina kompetenser inom NO? Fortbildningar etc.  
‐ Vad skulle du vilja lära dig mer om/utveckla dina kompetenser inom NO? 
‐ Vilket av NO ämnena är u själv mest intresserad av?  
‐ ”Praktiserar” du NO på din fritid på något sätt? 

 
 
Naturvetenskapliga begrepp och naturvetenskapligt språk: 
 

‐ Vad arbetar du/ni just nu med på dina NO-lektioner? Berätta. 
‐ Vilka viktiga naturvetenskapliga begrepp hör till det aktuella stoffet?  
‐ Vad är viktig i din undervisning och ämne för att eleverna ska tillägna sig de nya kunskaperna?  
‐ Hur gör du med andraspråkselever? 
‐ Har du några beprövade sätt att bemöta andraspråkselever på den nivån de befinner sig på för 

att utveckla deras naturvetenskapliga språk? Berätta och motivera. 
 

‐ Vad betyder för dig begreppen ”språk”, ”begrepp” alt. ”begreppsförråd”? Kan du definiera 
dem?  

‐ På vilket sätt är språket viktigt, enligt dig?  
‐ Är svenska alltid det språket som ni kommunicerar på? 
‐ Låter du dina elever använda deras modersmål på dina lektioner? I vilka situationer? 
‐ Utnyttjar du andraspråkselevers modersmål i din undervisning? När? Hur? 
‐ Tar du tillvara på andraspråkselevers bakgrundskunskaper i din undervisning? Hur? 
‐ Skiljer du på undervisningsmetoder beroende på om du undervisar elever med svenska som 

modersmål eller andraspråkselever? Berätta. 
‐ Har du alla elever i samma klassrum samtidigt även om inte alla pratar svenska tillräckligt bra 

att förstå innehållet? Hur gör ni? 



 
 
 

 
 

37 

‐ Finns det någon indelning bland andraspråkselever utifrån hur bra de behärskar svenska?  
‐ Stödjer du andraspråkselevers förståelse av viktiga begrepp? På vilket sätt?  
‐ Hur stor del av din undervisning ägnar du åt elevernas begreppsbildning? Kan du urskilja? Är 

begreppsbildning en integral/separat del av din planering? 
‐ Har eleverna möjlighet att uppleva NO med varandra på dina lektioner? I så fall hur?  
‐ Tillåter du interaktion elev emellan eller vill du helst att elever är tysta och observerar dig och 

noterar?  
‐ Hur mycket hjälp får eleverna av dig och när?  
‐ Finns det något som du vill tilläga? 
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Bilaga 2. 
 

Information angående en undersökning om 
andraspråkselevers begreppsbildning inom 
naturvetenskap på grundskolans mellanstadium.  
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Undersökningens syfte är att förstå och få kunskap om lärarnas strategier när det 
gäller andraspråkselevers begreppsbildning inom naturvetenskapen. Detta är en 
viktig kunskap som kan uppmärksamma eventuella svårigheter i undervisning av 
andraspråkselever samt bidra till språkutvecklande arbetssätt vilket gynnar alla 
elever. Undersökningen ska leda fram till examensarbete 2 inom intervjuarens 
utbildning som är grundlärarprogrammet F-3.   
 
Mål med intervjuerna är att samla information till denna studie rörande syftet där 
mellan fem till åtta informanter ingår. Informanterna är lärare på olika skolor som i 
sitt vardagliga arbete i olika utsträckning möter andraspråkselever. 
Materialinsamling kommer att ske under veckorna 37–38. Du som bidrar med ditt 
deltagande kan räkna med en c:a 30-minuters samtal, där du förväntas svara på mina 
frågor gällande din undervisning av andraspråkselever. Intervju kommer att äga 
plats på din skola eller en annan plats i fall du skulle så önska. Intervjun kommer att 
spelas in. 
 
Alla informanter i min studie behandlas anonymt och konfidentiellt. Detta innebär 
att inga namn på skolor eller deltagare förekommer i mitt arbete och att all insamlat 
material är skyddat så att ingen annan än mig har åtkomst till de informationen jag 
samlat. Också att jag inte kommer att sprida vidare informationer om dig eller det 
du har pratat om med mig utan de informationen kommer att sammanställas och 
analyseras utifrån studiens teoretiska perspektiv. Intervjun kommer att spelas in och 
det inspelade materialet kommer att användas enbart till min aktuella studie. 
Möjligheten finns att det insamlade materialet kommer återanvändas i mina 
eventuella fortsätta undersökningar.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i 
form av uppsats vid Högskolan Dalarna vilken du som deltagare kan också få på 
mail från mig om du så önskar.  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
Örebro 2017-09-09 
 
Maya Wisniewski   Jörgen Dimenäs 
Xxxxxxxxx    XXXXXX 
Xxxxxxxxxx    XXXXXX 
xxxxxxxxxx    XXXXXX 
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Bilaga 3. 
 
 
Bilaga 1. Annelis begreppslista med bilder 


