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Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar språkutvecklande ämnesundervisning. Syftet är att undersöka hur 

tre ämneslärare i NO arbetar med språkutvecklande undervisning för elever med annat 

modersmål än svenska. NO-lärarna beskriver hur de utformar undervisning så att 

eleverna utvecklar språket och når kunskapsmålen i ämnet. Hur lärarnas arbete 

överensstämmer med LGR-11 beskrivs. Undersökningen görs med kvalitativa 

intervjuer. Teoretisk utgångspunkt är Cummins modell (1996) och Vygotskijs (2001) 

Sociokulturella förhållningsätt. 

Resultatet visar att NO-lärarna anser att de arbetar medvetet språkutvecklande. Samtliga 

arbetar med ord- och begreppsinlärning. Två lärare använder förenklade 

”lightversioner” av ordinarie lärobok, och två lärare använder sig av individuellt 

anpassat studiematerial. Samtliga lärare uttrycker att det är svårt att hitta material på rätt 

nivå och lärarna har svårt att få tiden att räcka för sådant arbete. Vidare visar resultatet 

att samarbete saknas mellan ämneslärare och svenska som andraspråk, undantaget är ett 

tidsbegränsat försöksprojekt i årskurs sex. Samarbete saknas även med 

modersmålslärare. NO-lärarna planerar vanligtvis inte sin undervisning efter 

ämnesövergripande teman. Samtliga anser att studiehandledning är bra stöd för eleven 

och fungerar bäst när studiehandledaren har kunskaper i NO. Slutsatsen är att NO-

lärarna utifrån LGR-11, Cummins (1996) och Vygotskijs (2001) undervisar 

språkutvecklande men saknar helhetsperspektivet, eftersom samverkan och 

ämnesövergripande teman saknas, samt att gemensam planering inte finns. Den lärare 

som utifrån Cummins modell (1996) arbetar mest språk- och kunskapsutvecklande är 

den som har utbildning i ämnet. 

 

 

Nyckelord: Språkutveckling, ämnesundervisning, NO, Cummins modell 

 

 

 

 

 

”Svårigheter vi alla NO- lärare upplever är att möta eleverna på rätt 

planhalva och ta dem över på rätt sida” 

 Citat av intervjuvad ämneslärare i NO, årskurs 6 – 9 
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1. Inledning  
Det svenska samhället har utvecklats genom åren till att bli allt mer etniskt och språkligt 

heterogent, och klassrummen har blivit mer mångkulturella än de någonsin tidigare 

varit.  I genomsnitt har idag nära tjugo procent av eleverna i grundskolan ett annat 

modersmål än svenska (Skolverket, 2011). Antalet modersmål bland eleverna uppgår 

till bortåt 150 språk. Denna förändring medför samtidigt att allt fler ämneslärare i sin 

undervisning möter en språklig mångfald som de inte alla gånger har tillräcklig 

beredskap för att möta. Det som tidigare sågs som en fråga för språklärare, framför allt 

svensklärare och lärare i svenska som andraspråk, är idag en fråga som berör alla som 

arbetar i skolan (Skolverket, 2011). I vårt mångkulturella samhälle kan varje 

ämneslärare räkna med att få undervisa flerspråkiga elever. De flerspråkiga elevernas 

kunskapsutveckling sker inom alla ämnen och under hela skoldagen (Skolverket, 2011). 

 

Jag har valt att skriva om hur tre NO-lärare beskriver att de arbetar med parallell 

utveckling av svenskkunskaper och ämneskunskaper i sin undervisning. Jag har många 

gånger i mitt arbete som högstadielärare mött elever med ett annat modersmål än 

svenska som beskriver att det är svårt att nå kunskapsmålen i kemi, fysik och biologi på 

högstadiet. De tycker att läroböckernas texter och lärarnas undervisning är svår att 

förstå på svenska. Många nyanlända kommer även in i svensk skola ganska sent, inte 

minst gruppen ensamkommande flyktingbarn som ofta kommer vid 13 – 17 års ålder. 

Min erfarenhet är att många av dessa elever har kunskaper i NO från tidigare skolgång 

men saknar det svenska språket. Enligt Skolverket (2011) behöver elever möta 

undervisning som är både språk- och kunskapsutvecklande. En sådan är gynnsam för 

alla skolans elever men nödvändig för flerspråkiga elever (Skolverket, 2011). Hur ser 

det ut i verkligheten på en utvald högstadieskola när det gäller språkligt anpassad 

undervisning i NO? Hur kan ämnesläraren i NO utforma sin undervisning för att stötta 

de flerspråkiga eleverna? 
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2. Syfte  
Syftet med den här studien är att undersöka hur tre ämneslärare i NO arbetar med 

språkutvecklande undervisning för elever med annat modersmål än svenska. 

 

2.1 Frågeställning 

 Hur beskriver ämneslärare i NO att de utformar undervisning som syftar till 

språkutveckling för elever med annat modersmål än svenska, så att eleverna 

både utvecklar språket och når kunskapsmålen i ämnet?
 

 Hur överensstämmer det arbetssätt som NO-lärarna beskriver med de mål 

och riktlinjer som ges i läroplanen för grundskolan (LGR-11)?
 

 

 

3. Bakgrund  

I följande avsnitt inleder jag med att redogöra för vad LGR 11 säger om 

språkutvecklande arbetssätt. Några exempel från läroplanens skrivningar om 

språkutvecklande arbetssätt i NO- ämnen ges. Därefter redogör jag för vad som gör 

skolspråket svårt. Jag förklarar även begreppet språkutvecklande ämnesundervisning. 

Min teoretiska utgångspunkt för arbetet är Cummins (1996) modell för 

andraspråkselevernas språk och kunskapsutveckling, som jag beskriver.  Slutligen 

redogör jag för Vygotskijs (2001) sociokulturella förhållningssätt, trots att jag vet att det 

inte finns mycket empiriskt material som beskriver hur det sociokulturella perspektivet 

fungerar i praktiken.  Jag väljer ändå att ta med det perspektivet, eftersom många 

begrepp som kan knytas till hans sociokulturella perspektiv har haft stor påverkan på 

synen på språk och språkutveckling i Sverige, exempelvis bygger skolans styrdokument 

på en sådan syn på kunskap och lärande.  

3.1 Vad säger LGR 11 övergripande om språkutvecklande arbetssätt?  

När man läser LGR 11 i sin helhet ser man tydligt att Skolverket förväntar sig att lärare 

i grundskolan ska arbeta språkutvecklande i skolans alla ämnen. Det står att eleverna 

ska kunna analysera, reflektera, och föra resonemang om det specifika ämnet och 

använda sig av för ämnet specifika begrepp (LGR 11). Under rubriken Skolans uppdrag 

i kapitel 1 kan man läsa följande om språkets roll i allt lärande: 
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Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 

förmåga (LGR-11:9). 

 

 De övergripande målen och riktlinjerna finns beskrivna i kapitel 2.  Där anges de 

normer och värden samt de kunskaper som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar 

grundskolan. Där står att: 

 

  Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk 

och kommunikationsutveckling ( LGR – 11:14). 

 Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att 

arbeta ämnesövergripande (LGR – 11:14). 

 Läraren ska samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen 

 ( LGR – 11:14). 

 Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande (LGR – 11:14). 

 Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att 

man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamheter (LGR – 11:16) 

 Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur- och 

arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika 

den som en lärande miljö. ( LGR – 11: 17). 

 

Under rubriken En likvärdig utbildning i LGR-11 beskrivs det hur utbildningen ska 

anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. 

 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper (LGR- 11: 8). 
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3.1.1 Vad säger LGR- 11 om språkutvecklande arbetssätt i NO?  
Exempel från grundskolans mål i kursplanen för ämnet Biologi: (LGR-11:111) 

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och 

ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet 

 Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och 

förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. 

 

Exempel från grundskolans mål i kursplanen för ämnet Kemi: (LGR-11:144) 

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta 

ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. 

 Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 

kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan 

 

Exempel från grundskolans mål i kursplanen för ämnet Fysik: (LGR-11:127) 

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

 Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta 

ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, 

 Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 

fysikaliska samband i naturen och samhället. 

 

Här är det tydligt att undervisningen i biologi, kemi och fysik inte bara ska ge eleverna 

kunskaper om ämnet utan dessutom ge eleverna möjlighet att använda dessa kunskaper i 

olika språkliga sammanhang. Även i kunskapskraven för respektive No-ämne ser man 

att det är höga krav som ställs på elevernas språkförmåga vid bedömningen av biologi, 

kemi och fysik. Det finns tydligt utskrivna språkliga krav i de kunskapskrav eleven ska 

ha uppnått för betyget E i slutet av årskurs 9 för biologi, kemi och fysik (LGR- 11). 

Exempel på formuleringar för ämnet biologi är att eleven för betyget E ska samtala om, 

diskutera, skilja fakta från värderingar, formulera ställningstagande med enkla 
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motiveringar, söka information, skapa enkla texter med viss anpassning till syfte och 

målgrupp, föra enkla resonemang o.s.v. (LGR-11). 

 

3.2 Vad är det som gör skolspråket svårt? 
Den som utvecklar ett andraspråk utvecklar troligen ett vardagsrelaterat språk inom 

vanligtvis ett till två år. Det kan däremot ta mellan fem till sju år att utveckla 

skolspråket innan nivån är likvärdig med en jämnårig kompetent infödd talare. 

(Cummins, 2000 och Thomas & Collier, 1997). Även om de flesta andraspråkselever 

utan problem kan uttrycka sig i mer vardagliga sammanhang kan många inte utan hjälp 

hantera de skolregister som krävs i grundskolans senare år. Det beror dels på ett mer 

komplext språk, men även på att andraspråkseleverna faktiskt försöker hinna ifatt ett 

rörligt mål, de modersmålstalande står ju inte heller stilla i sin språkutveckling 

(Gibbons, 2010).  

 

Ämnesundervisningen på högstadiet kräver nya språkfärdigheter förknippat med olika 

ämnesområden (Holmegaard och Wikström, 2004).  Speciellt gäller det fackordförrådet, 

men även ord i det allmänna ordförrådet som ofta används i specifika betydelser i 

facktexter (Enström, 2004). Det handlar även om vissa textuella och grammatiska drag 

som kan variera beroende på de olika texttyper som förekommer i olika ämnen 

(Holmegaard och Wikström, 2004). Enligt Enström (2004) behöver en person som ska 

bedriva högre studier i ett visst ämne ha lärt sig en del direkt ämnesrelaterade ord. Ord 

som ekosystem och närsalter är till exempel viktiga för en person som studerar 

naturkunskap. Ord som dessa är emellertid ganska lågfrekventa i språket och även 

svenska elever behöver lära in dessa ämnesord (Enström, 2004).  Utöver dessa 

ämnesord finns en stor grupp mindre frekventa ämnesoberoende ord. Exempel på 

sådana ord: adekvat, anamma, fjärma, påfallande. Dessa ord är viktigt att elever blir 

uppmärksammade på, eftersom kunskap om många sådana ord underlättar läsförståelsen 

(Enström, 2004).  Även en del mindre frekventa vardagliga ord är okända för studenter 

med utländsk bakgrund, speciellt för dem som inte har så lång vistelsetid i Sverige utan 

som har inhämtat en stor del av sitt ordförråd genom direkt undervisning eller läsning 

(Enström, 2004). Tonvikten vid undervisningen bör därför läggas på att utöka 

ordförrådet vad gäller de här mindre frekventa ämnesoberoende orden samt de mindre 

frekventa vardagliga orden (Enström, 2004). Enligt Skolverket (2012) räcker det inte att 

öva ord och begrepp som är typiska för ämnet i arbetet med att utveckla elevens 
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ämnesspecifika språk. Istället behöver arbetet med ämnets språkliga aspekter vävas in i 

undervisningen så att de tillsammans bildar en för eleven begriplig helhet (Skolverket, 

2012). Det är inte bara de ämnesspecifika termerna, som ofta är lätta att identifiera, som 

gör ett ämnesspråk svårt, utan det kan vara helt vardagliga ord som används på olika 

sätt i olika ämnen som gör det svårt för eleven att förstå varför man pratar och skriver 

på ett sätt i kemin och på ett annat sätt i hem- och konsumentkunskap (Skolverket, 

2012). Även homonymer, det vill säga ord som låter lika men har olika betydelser kan 

göra ett innehåll svårt att förstå. En elev som vet vad volym betyder i musik kan få svårt 

att lösa en matteuppgift där man ska räkna ut volymen av något (Skolverket, 2012).  

Enligt Gibbons (2010) är två faktorer som skiljer skolspråket från vardagsspråk 

användandet av nominaliseringar och nominalgrupper. Nominaliseringar, att omvandla 

verb till substantiv, används ofta av läroboksförfattare för att packa mer information i 

meningarna samt uttrycka abstrakta begrepp (Gibbons, 2010). Förmågan att använda 

nominaliseringar kommer mycket sent i ett barns språkutveckling. Om man som lärare 

känner till dessa båda strukturer i skriftspråket kan man lättare stötta 

andraspråkseleverna när de läser och skriver (Gibbons, 2010). 

 

Språket i skoltexterna och undervisningen blir även mer abstrakt ju högre upp i 

årskurserna man kommer och i synnerhet i ämnen som NO och SO (Edling, 2006).  

 En annan faktor som gör att abstraktionsgraden ökar är att skolämnen präglas av 

skriftspråklighet som i grunden utgår från universitetets ämnesdiscipliner, även om 

språket på olika sätt anpassats efter elevernas ålder (Hägerfelth, 2011). Att 

läromedelstexterna är svåra för eleverna kan även bero på att genren är ny för eleverna, 

och att texten är förtätad och innehåller många skriftspråkliga ord och uttryck som 

eleverna inte har mött i det vardagliga språket. Därtill kommer svårigheter som typiskt 

kulturella uttryck och även tankehopp i texterna.  ( Löthagen, Lundenmark och Modigh, 

2008).   
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3.3 Språkutvecklande ämnesundervisning  

För många andraspråkselever gäller att de ska skaffa ämneskunskaper i skolan på ett 

språk som de ännu inte behärskar fullt ut. Därför behöver de möta en undervisning som 

är både språk- och kunskapsutvecklande. En sådan är gynnsam för alla skolans elever 

men nödvändig för flerspråkiga elever (Skolverket, 2011). Språkutvecklande 

undervisning måste organiseras och läggas upp så att alla elever når goda studieresultat 

(Holmegaard och Wikström, 2004).  För att det ska lyckas krävs, parallellt med 

undervisningen i svenska som andraspråk, en långsiktig och metodisk satsning på en 

språkutvecklande ämnesundervisning (Holmegaard och Wikström, 2004).  

 

Enligt Gibbons (2006) är det viktigt att ta reda på vilka språkliga krav som ställs på 

andraspråkseleverna samt undersöka hur väl eleverna behärskar språket idag och vad de 

behöver lära sig.  Läraren måste först göra en språkinventering för att senare kunna 

planera inför ett språk och kunskapsutvecklande arbete (Gibbons, 2006). Olika ämnen i 

skolan kännetecknas av särskilda begrepps- och ordförråd, även ordförrådet i ett ämne 

kan variera avsevärt mellan olika kursmoment (Holmegaard och Wikström, 2004). 

Därför måste man som ämneslärare vid planering av undervisningens innehåll även 

planera för språkanvändningen. Ämnesläraren behöver tänka igenom vilket språk och 

vilka språkliga färdigheter som ska tränas för att eleverna skall kunna prestera ett bra 

arbete (Holmegaard och Wikström, 2004).  Ämnesläraren bör även fråga sig vilka 

fackord eleverna måste kunna för att förstå innehållet och ta upp dessa till behandling 

(Holmegaard och Wikström, 2004). För att ord- och begreppsinlärning ska vara 

språkutvecklande krävs dock att orden och begreppen lärs in i ett sammanhang 

(Holmegaard och Wikström, 2004). Gibbons (2010) menar att ämnesundervisningen har 

potential att vara den bästa miljön för att utveckla ett andraspråk i skolan. 

 

Enligt Lindberg (2005) är all språkinlärning mycket individuell och man lär sig språk på 

många olika sätt. Bäst är därför om läraren försöker variera undervisningen med hjälp 

av många olika typer av språkutvecklande aktiviteter t.ex. rollspel, teater, parövningar 

(Lindberg, 2005). Det är även viktigt att anpassa undervisningen till den aktuella 

gruppen när man väljer språkligt innehåll och aktiviteter på lektionerna (Lindberg, 

2005). En av undervisningens viktigaste uppgifter är att motivera eleverna genom 

”meningsfulla, relevanta, intressanta, nyttiga och roliga aktiviteter” (Lindberg, 2005: 

237). Det är även viktigt att läraren fördelar talutrymmet i klassrummet mellan eleverna 
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och läraren. Därför anser Lindberg att smågruppsarbeten och grupparbeten är bra 

alternativ vid språkinlärning (Lindberg, 2005).  Gibbons (2006)  beskriver i teori och 

praktik hur man kan skapa de rätta betingelserna för både språkinlärning och 

kunskapsinlärning.  Stöttning är ett viktigt begrepp i den pedagogiska modell som 

Gibbons presenterar. Med stöd av Lev Vygotskys teorier om inlärning och Michael 

Hallidays om språkets olika register ger Gibbons pedagogiska råd hur lärare och elever 

kan samarbeta för att utveckla nya färdigheter och begrepp samt en högre förståelse. Det 

här stödet, eller stöttningen gör det möjligt för eleverna att på egen hand utföra 

uppgifter som de tidigare behövde hjälp med. ”Tillvägagångssättet förutsätter tre 

grundprinciper. Den första är att man bygger vidare på det som eleverna har med sig till 

skolan. Språk, kultur, förståelse och erfarenheter. Den andra att man ger den typ av stöd 

som svarar mot de behov som andraspråkseleverna har för att utvecklas språkligt och de 

krav kursplanen ställer – ett stöd som gör det möjligt att lära sig i och genom, samarbete 

med lärare och andra elever. Den tredje är viljan att låta eleverna överta ansvaret för att 

använda de nyförvärvade kunskaperna självständigt, i nya sammanhang och i egna 

syften”(Gibbons, 2006:185). Alla lärare, oavsett ämne, måste stötta eleverna så att de 

parallellt kan utveckla sitt andraspråk och ämneskunskaper (Gibbons, 2006). Begreppet 

stöttning förklaras senare mer ingående under rubriken Sociokulturellt förhållningssätt. 

 

Andraspråkselever behöver utmanas med kognitivt krävande uppgifter (Gibbons, 2010 

och Cummins 1996). Det är viktigt att planera för kognitivt krävande uppgifter när man 

utformar kursplaner och lärande. Eleverna blir då mer intresserade av skolarbetet än när 

det består av uppgifter på låg nivå. Tyvärr utmärks mycket undervisning för 

andraspråkselever ” traditionellt mer av drill och övningar på låg nivå samt fokus på 

grundläggande grammatiska moment lösryckta ur sitt sammanhang” (Gibbons 2010: 15) 

Gibbons betonar att med stöttning är det fullt möjligt att klara kognitivt krävande 

uppgifter i alla ämnen. Lärare måste ha höga förväntningar på andraspråkselevernas 

potential (Gibbons, 2010). Dessa förväntningar förverkligas när eleverna arbetar i sin 

utmaningszon och engagerar sig i kognitivt krävande uppgifter. ( Gibbons, 2010). 

 

”Ett barns intellektuella utveckling löper parallellt med dess förmåga att 

behärska det sociala medlet för att tänka, nämligen språket”  

( Vygotskij, 1986) 
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 Löthagen m.fl. (2008) menar att läromedelstexterna i NO är svåra, men att det inte är 

ett alternativ att avskaffa läromedelstexterna eftersom eleverna förr eller senare kommer 

att möta dem i skolan. Eftersom en flerspråkig elev har lika rätt till kvalificerad 

undervisning som en svenskspråkig elev, är det ingen lösning att undanhålla elever 

läromedelstexter (Löthagen, Lundenmark och Modigh 2008). Däremot måste läraren 

vara stöttande och bygga upp en undervisning stegvis när det gäller läromedelstexter 

(Löthagen, Lundenmark och Modigh, 2008). Strategier för hur eleverna kan göra om de 

kör fast och inte förstår en text är viktigt att ta upp och samtala om i klassen (Löthagen, 

Lundenmark och Modigh, 2008). Läraren måste även hjälpa eleven att hitta relevanta 

texter som ligger nära elevens språknivå samt studera texterna i till exempel läroboken 

för att kunna förutspå eventuella svårigheter (Holmegaard och Wikström, 2004). 

 

Det mest avgörande för om en elev ska lyckas i sin ämnesundervisning och utvecklas 

både positivt i ämnet och språkligt sammanfattas av Holmegaard och Wikström i 

följande punkter: 

 Planering av teman för en hel termin eller kurs. 

 Planering för ordinlärning och språkanvändning. 

 Texter på olika nivåer i ämnesundervisningen. 

 Samarbete mellan modersmål, svenska som andraspråk och ämnesundervisning. 

 Arbete på lämplig kognitiv nivå. 

 Skönlitteratur och tidningsläsning i alla ämnen. 

 Skrivning i alla ämnen 

 Processen är viktigare än produkten. 

 Attityden till eleverna 

 Samarbete med föräldrarna.             (Holmegaard och Wikström, 2004: 565) 
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”Den språkinriktade undervisningens viktigaste förutsättningar är kontextrikedom, 

många möjligheter till interaktion samt tillgång till nödvändig språklig stöttning” (Hajer 

och Meestringa, 2010: 17). Med kontextuellt stöd menar de exempelvis bilder, föremål, 

vardagliga exempel och förkunskaper. Med interaktivt lärande menar de aktivt utbyte 

mellan personer genom att tala, läsa, skriva och lyssna. Med språklig stöttning menar de 

att eleverna får hjälp att förstå och själva kunna använda sig av det nya språkbruket. 

Sådan stöttning kan exempelvis ges genom läs och skrivuppgifter eller att läraren gör 

eleverna uppmärksamma på det ämnesspecifika språket (Hajer och Meestringa, 2010). 

Det är även viktigt att eleverna uppmärksammas på inlärningsstrategiernas betydelse för 

inlärning regelbundet i ämnesundervisningen genom explicit undervisning (Hajer och 

Meestringa, 2010). 

 

 Det optimala för flerspråkiga elevers kunskapsutveckling är att få undervisning via 

modersmålet parallellt med andraspråket. Språkstudierna bör integreras med andra 

skolämnen så att eleverna får möjlighet till undervisning på två språk parallellt. 

Modersmålslärare borde ses som resurser i undervisningen och de borde arbeta 

tillsammans med matematik-, NO- och SO-läraren. (Thomas och Collier, 1997). 

 

En språkutvecklande ämnesundervisning innebär att alla lärare måste samverka och 

enas om en gemensam språkpedagogik som gör det möjligt att systematiskt arbeta med 

de tvåspråkiga elevernas språk- och kunskapsutveckling. (Holmegaard och Wikström, 

2004).  Svenska som andraspråkläraren har här en viktig roll, som den som vet vad som 

krävs för att andraspråkseleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i andra 

ämnen och som expert vid arbetslagens planering av språkutvecklande arbetsformer i 

alla ämnen (Holmegaard och Wikström, 2004). När samspelet mellan olika ämnen 

fungerar finns mycket goda förutsättningar för en positiv språk- och kunskapsutveckling 

under skoltiden. (Löthagen, Lundenmark och Modigh, 2008). Skolan bör även ha en 

kontinuerlig och genomtänkt kontakt med elevernas föräldrar, för att eleverna lättare ska 

lyckas med sitt skolarbete. Det är viktigt att föräldrarna känner sig inkluderad i 

skolarbetet (Löthagen, Lundenmark och Modigh 2008). 
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3.4 Cummins modell 

Cummins (1996) har arbetat fram en fyrfältsmodell för att synliggöra 

andraspråkselevers språk och kunskapsutveckling. Cummins tar i denna modell hänsyn 

till undervisningens kognitiva svårighetsgrad samt om undervisningen är kontextbunden 

eller inte. Den kan vara ett bra hjälpmedel för lärare vid lektionsplanering.  

Figur 1  

Modell över uppgifters språkliga krav (fritt efter Cummins 1996, Skolverket 2012:61) 

Modellen består av två variabler som korsar varandra. Den ena visar den kognitiva 

svårighetsgraden och den andra hur kontextbunden undervisningen är.  

 Kognitiv svårighetsgrad - den kognitiva (tankemässiga) insats som krävs för 

att göra en uppgift. 

 Kontextbundenhet - handlar om hur mycket hjälp eleven kan få av 

kontexten för att förstå. Innebär att aktiviteten är bunden till en situation 

eller t.ex. bilder som hjälper eleven att utöva språket. En aktivitet som står 

på egna ben och inte är beroende av sitt sammanhang är kontext reducerad. 

. 

 Som framgår av figur 1 visas i de fyra olika fälten exempel på uppgifter som har olika 

kognitiv nivå. Undervisningen ska röra sig från fält 1 till 3. För andraspråkseleverna är 

speciellt fält 2 viktigt, eftersom kontextualisering av innehållet är extra viktigt för att nå 
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en högre kognitiv nivå. I det nedersta högra hörnet bör man enligt Cummins undvika att 

ha undervisning. Exempel på aktiviteter som befinner sig i detta område är mekaniska 

ifyllnadsuppgifter, avskrifter samt skriftliga svar på enkla frågor. Dessa typer av 

aktiviteter anses inte vara språkutvecklande för eleven, då uppgiften inte är kognitivt 

utmanande. 

 

3.5 Sociokulturellt förhållningssätt 

Sociokulturell teori utgår från en socialt orienterad utvecklingspsykologi som lanserades 

av den ryske psykologen Lev Semeonovich Vygotskij. Han föddes år 1896 i Ryssland 

och verkade i Moskva mellan 1925 och hans tidiga död 1934. Hans verk kom att förbli 

okänt för västvärlden till år 1962 då en av hans många skrifter Thought and language 

översattes till engelska. Vygotskij intresserade sig framför allt för utvecklingspsykologi, 

barnets utveckling och utbildning.  Sedan 1980-talet har den främste förespråkaren för 

sociokulturell teori varit James Lantolf (Mitchell & Myles, 2004). 

 

 Enligt Hammarberg (2004) sätter man samarbetet mellan inläraren och den språkliga 

omgivningen i centrum och undersöker hur samspelet personer emellan betingar 

språkanvändningen och språkinlärningen hos individen. Interaktionen ses som det 

grundläggande och drivande för språkutvecklingen. En grundtanke i Vygotskijs 

sociokulturella teori är att språket utvecklas i social kontakt på grund av sociala och 

kommunikativa behov. Språkinlärningen hos individen är en del av dennes socialisation 

och uppstår i ett samspel med individer som behärskar språket. Genom att delta i ett 

gemensamt samarbete för att kommunicera och uttrycka sig tillägnar sig individen 

språket som ett handlingsredskap; det språk som uppstår i interaktion blir successivt 

internaliserat (Hammarberg, 2004).” All learning is seen at first social, then individual; 

first Inter- mental, then intra-mental” (Michell & Myles, 2004: 221). Vygotskij ser 

även den kognitiva utvecklingen som resultatet av att människor deltar i en extern social 

dialog. Han hävdar att den här externa, sociala dialogen gradvis internaliseras så att den 

blir en resurs för det individuella tänkandet eller det han benämner inre tal. Genom 

social dialog utvecklar människor sitt kognitiva tänkande (Michell & Myles, 2004). 

 

 Avståndet mellan det som individen kan utföra på egen hand och det som personen 

lyckas utföra i samarbete med andra betecknas som den närmaste utvecklingszonen. 

Inom den här zonen kan alltså individen utvidga sin kompetens (Hammarberg, 2004 ). 
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“The domain where learning can most productively take place is 

christened The Zone of Proximal Development, that is, the domain of 

knowledge or skill where the learner is not yet capable of independent 

function, but can achieve the desired outcome given relevant scaffolded 

help” ( Mitchell & Myles, 2004: 195 - 196). 

 

Enligt Lindberg (2005) betraktas kunskaper och färdigheter inte som absoluta och 

definitiva utan snarare som något mer relativt som man successivt kan hantera mer och 

mer självständigt. Utvecklingszonen kan då även användas för att förklara den 

variabilitet som utmärker språkanvändningen hos de flesta andraspråkstalare beroende 

på tillgången till mediering och på dess kvalitet, dvs. beroende på sammanhang, 

situation och samtalspartner (Lindberg, 2005). Så länge som vi inte har full kontroll 

över kunskaper och färdigheter och kan agera självständigt är vi, enligt Vygotskij 

beroende av något sorts stöd eller mediering. Denna mediering kan ske socialt genom 

deltagande i olika intellektuella och praktiska aktiviteter med stöd av mer erfarna 

individer men också med hjälp av artefakter och verktyg. Ett viktigt inslag i teorin är 

även det som brukar kallas språklig stöttning eller Scaffolding. Det är stöttning som 

inläraren får från sina samtalspartners i form av tolkningar, rättelser, ifyllnader, 

omformuleringar, och att man även försöker utveckla det som sägs. Det här kan 

inläraren ha nytta av om det som sägs ligger i den närmaste utvecklingszonen. Stöttning 

sker oftast i dialoger mellan språkliga experter och noviser som ex. målspråkstalare – 

interimspråkstalare, lärare – elev, vuxen – barn. Experten stöttar novisen språkligt så 

man når längre. Språklig stöttning kan även ske i samtal mellan inlärare (Hammarberg, 

2004). 

 

Sociokulturell teori betonar alltså samspelet och samarbetet mellan lärare och elev och 

de aktiva roller som båda har i inlärningsprocessen. Den språkliga miljön, 

sammanhanget där man lär sig språket betonas, såväl som den stöttning som lärarna ger 

eleverna. Samverkan och samspel mellan lärare och elev, elev och elev, samt mellan 

lärare och föräldrar betonas.  Även samverkan mellan skola och samhället i övrigt är 

viktigt för att nå målen. 
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4. Metod 

4.1 Metod och material 

Jag har valt att göra en undersökning där jag använt kvalitativa intervjuer som metod. 

Jag utgick från elva frågor i min undersökning. Se bilaga 1. De flesta av frågorna är 

ganska vida, och ordningsföljden på frågorna kunde varieras beroende på 

informanternas svar. Metoden med kvalitativa intervjuer medger även att följdfrågor 

kan ställas om något är oklart, vilket inte hade fungerat med ett kvantitativt metodval. 

Vid intervjuerna fick jag ta del av specifika och nyanserade redogörelser som hade varit 

svåra att få fram på annat sätt under den begränsade tid som jag hade till mitt 

förfogande. 

 

4.2  Urval 

Jag har valt att intervjua tre ämneslärare i NO på en utvald högstadieskola. Alla är 

erfarna ämneslärare i NO på en mångkulturell skola med många andraspråkselever. 

Lärare 1 är matematik och NO-lärare och har arbetat som lärare i 15 år. Lärare 2 är 

matematik och NO-lärare och har arbetat som lärare i 20 år. Hon undervisar även i 

teknik. Lärare 3 är matematik och NO-lärare och har arbetat som lärare i 13 år.  Även 

hon undervisar i teknik. Alla intervjuade lärare är kvinnor och arbetar i grundskolans 

senare år, årskurs 6 – 9.  Skolan som de undervisar vid är en F – 9 skola i en mellanstor 

kommun i norra Sverige. Skolan har 434 elever och under det här läsåret har skolan 

elever med 20 olika modersmål. Anledningen att jag valde just de här NO- lärarna till 

min undersökning är att de jobbar på en mångkulturell skola med ett flertal 

andraspråkselever. Alla tre lärare som ville medverka i min undersökning var kvinnor, 

men även manliga NO-lärare på skolan var tillfrågade. 

 

4.3 Genomförande  

Innan jag genomförde intervjuerna informerade jag om syftet med mitt arbete och hur 

materialet kommer att behandlas. Informanterna fick veta att de kommer att förbli 

anonyma i den här undersökningen. Lärarna fick möjlighet att läsa igenom frågorna 

innan intervjuerna påbörjades. Ibland ändrade jag ordningen på frågorna eller ställde en 

följdfråga för att förtydliga något. Jag spelade in intervjuerna med en ljudupptagning 

och skrev sedan ut varje intervju för sig på datorn. Jag har jämfört resultaten dels mellan 

informanterna, dels med resultatet från tidigare forskning. Jag har även jämfört 

resultaten från undersökningen med skolverkets föreskrifter: LGR 11. 
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5. Resultat  

Nedanstående resultat är baserat på intervjuer med tre NO- lärare som undervisar i 

grundskolans senare år, årskurs 6 – 9.  Lärare 1 är Ma och NO-lärare och har arbetat 

som lärare i 15 år. Lärare 2 är Ma och NO-lärare och har arbetat som lärare i 20 år. 

Lärare 2 undervisar även i teknik. Lärare 3 är Ma och NO-lärare och har arbetat som 

lärare i 15 år. Lärare 3 undervisar även i teknik. 

 Arbetar du medvetet språkutvecklande med elever som har ett annat 
modersmål än svenska i din ämnesundervisning? 
Lärare 1 anser att hon arbetar allt mer språkutvecklande i NO.  De sista två åren har en 

förändring skett och hon tänker numera medvetet på språket i NO- undervisningen.   

Lärare 2 anser att hon gör det. Det är något som vuxit fram genom åren. Tänket kom i 

samband med att hon undervisade en förberedelse klass på högstadiet för fyra år sedan i 

Ma och NO och insåg behovet av att förändra sin undervisning. Före det tänkte hon inte 

alls på det.  

Lärare 3 anser att hon arbetar medvetet språkutvecklande. Hon har gått en utbildning 

om språkutvecklande undervisning (Gibbonsutbildning) för två år sedan och tycker att 

hon fått med sig mycket idéer och tips på hur man kan arbeta språkutvecklande därifrån. 

Före utbildningen var det inget hon reflekterat över. 

 

Sammanfattningsvis säger alla NO- lärare i studien att de arbetar medvetet 

språkutvecklande med elever som har ett annat modersmål än svenska. Samtliga 

beskriver att det är något som vuxit fram de senaste 2 – 4 åren. Före det reflekterade 

lärarna inte alls över språkutvecklande undervisning i NO. 

 Hur arbetar du språkutvecklande i ditt undervisningsämne? Ge 
exempel. 
Lärare 1 går igenom svåra ämnesord och begrepp med alla elever i klassrummet, 

eftersom det är språkutvecklande för alla. Hon gör listor på svåra ord och försöker 

översätta dem till vardagsbegrepp istället. Går igenom studieteknik med alla elever i åk. 

6 -7 för att ge dem ett stöd i hur man kan läsa. Hon har även på försök utformat 

undervisningsmaterial för andraspråkselever (stödmaterial) som komplement till 

ordinarie läroböckers texter. Hon tycker att läroböckernas texter är svåra för 

andraspråkselever, och att de kompletterande arbetsuppgifter som finns för 

andraspråkselever till vissa läromedel i NO inte är bra. Det finns en ”lightversion” av 

läroboken i alla NO ämnen, men de använder hon sig inte av, eftersom de böckerna har 
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förenklat språket så att bara ren faktakunskap finns kvar. Alla småord som kan ge 

eleverna ett sammanhang och förståelse saknas, anser hon. Alla elever på skolan kan 

lyssna på alla NO- ämnens läromedel via länkar på skolans hemsida. Hon tycker att det 

är få elever som använder sig av detta, men de elever som provat är väldigt nöjda. Hon 

har även hittat allt mer hemsidor på Internet som kan träna vissa moment eller begrepp i 

NO. 

Lärare2 arbetar med ord och begrepp som är nya och specifika för just det området, 

t.ex. med hjälp av ordlistor och förklarar nya begrepp med andra ord. Hon försöker få 

eleverna att lyssna på läroboken, samtidigt som de läser. Ordinarie lärobok för kemi, 

fysik och biologi ligger som MP-3 fil på nätet och eftersom eleverna har egna 

elevdatorer så är den funktionen lätt att använda. Ambitiösa elever lyssnar på 

läroböckernas texter. Hon har muntliga genomgångar tillsammans i klassrummet när 

hon lämnar ut prov, inlämningsuppgifter och går igenom laborationsrapporter, för att 

stärka förståelsen och repetera. Inga textläxor hemma som eleverna måste läsa in 

ensamma utan stöttning av lärare. Gemensam genomgång i klassrummet hur man 

skriver laborations- rapporter språkligt t.ex. vilka ord kan man använda? Hur ser en 

laborationsrapport ut? De skriver den första rapporten tillsammans i klassen. 

”Lightversionen” av läroboken används av vissa andraspråkselever. Det är enklare språk 

i ”Lightversionen”, men den är väldigt faktatät och många elever tycker att boken är 

svår. Anpassat material om någon enstaka elev behöver, men det är svårt att hitta bra 

anpassat studiematerial för andraspråkselever. 

Lärare3 berättar att hon arbetar mycket med bildstöd, synonymer och att hon försöker 

ge eleverna möjlighet att sammanfatta texter med egna ord. Repeterar ofta tillsammans 

med eleverna för att befästa ny kunskap.  Har provat att arbeta enligt Gibbons modell 

Dictogloss, en övning som utvecklar förmågan att lyssna, tala, läsa och skriva inom 

ämnet.  Hon beskriver användandet av Interaktiva tavlan som ett bra hjälpmedel för att 

arbeta med bildstöd samt ord- och begreppsinlärning.  Hon använder ordinarie 

läromedel, men en del andraspråkselever använder sig av ett annat läromedel, en 

”Lightversion” av ordinarie läromedel. Eleverna tar inte alltid emot den här boken, för 

de tror att de har sämre möjlighet att nå målen med den. De ser ”lightversionen” som en 

bok för elever som inte är duktiga i skolan. När de ska skriva första 

laborationsrapporten så skriver de den gemensamt, så att eleverna får en modell för hur 

den ska se ut både till struktur och språkligt. Att skriva laborationsrapport är nytt även 

för de svenska eleverna och något som alla elever har nytta av. Hon säger att det i ämnet 
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NO finns naturliga inslag som är bra för förståelsen av ämnet som exempelvis 

demonstrationer, laborationer och konkretisering av verkligheten. Texterna till 

läromedlet finns som ljudfiler på internet, som hjälpmedel för de elever som behöver, 

men hon beskriver att ett fåtal av hennes elever väljer att använda sig av det. En annan 

reflektion som läraren nämner är att många andraspråkselever efterfrågar prov, gärna 

skriftliga på varje moment. Hon försöker då förklara för eleverna att hon ser på 

undervisning som en process där alla moment ska bedömas under arbetets gång. 

 

Sammanfattningsvis kan man utläsa att samtliga tre pedagoger arbetar med ord- och 

begreppsinlärning inom NO, men på lite olika sätt. De är medvetna om 

ämnesordförrådets specifika betydelse för inlärning och arbetar med ämnesorden. 

Lärare 2 och lärare 3 beskriver att de jobbar genrepedagogiskt genom att gemensamt gå 

igenom i klassrummet hur man utformar texter exempelvis rapporter, språkligt. Lärare 3 

beskriver att det i NO finns naturliga inslag som är bra för förståelsen av ämnet som 

exempelvis demonstrationer, laborationer och konkretisering av verkligheten. Det här 

använder hon sig av i ett språkutvecklande syfte. Lärare 3 har även provat att arbeta 

enligt Gibbons språkutvecklande modell Dictogloss. Lärare 3 är den enda av 

pedagogerna som beskriver användandet av Interaktiva tavlan i klassrummet som ett 

stort stöd vid ordinlärning. Av ovanstående resultat kan man även utläsa att samtliga 

NO-lärare i undersökningen använder ordinarie lärobok vid sin undervisning. Lärare 2 

och lärare 3 använder även förenklade ”Lightversioner” till en del andraspråkselever.  

Lärare 1 och lärare 2 använder sig av individuellt anpassat studiematerial till en del 

andraspråkselever. Lärare 1 har utformat eget (stödmaterial) som komplement till 

ordinarie lärobok. Lärare 1 beskriver även att hon arbetar med studieteknik i årskurs 6 

och 7.  Alla NO-lärarna i undersökningen erbjuder eleverna att lyssna på lärobokens 

texter via MP3- länk på skolans hemsida. 

 Finns det något samarbete mellan SVA- lärare och NO lärare på er 
skola? I sådana fall ge exempel på hur samarbetet ser ut. 
Lärare 1 Ja, hon berättar att de just startat ett försöksprojekt i årskurs 6 som handlar om 

tema vatten, tillsammans med en av SVA- lärarna på skolan. De läser samma texter om 

vatten på SVA- lektionerna och på NO- lektionerna. De har nyss startat upp projektet 

och inte hunnit utvärdera det ännu. De ska ha ett skriftligt prov på arbetsområdet och 

hon tycker att det ska bli intressant att utvärdera om eleverna nått längre mot 

kunskapsmålen nu. Hon berättar att det hittills varit mycket positiv respons från 
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eleverna. Elever som inte förstått sammanhang inne på lektionerna i NO kommer nu till 

henne och berättar att de förstått innehållet efter att ha läst samma sak på SVA- 

lektionerna. Att hon valde just ämnesområdet vatten beror på att det är mycket 

grundläggande kunskap inom det ämnesområdet, exempelvis atomer som kommer 

tillbaka i NO- undervisningen under hela högstadiet. Man har i och med att eleverna får 

ordförståelse och sammanhang inom det området lagt en grund för kommande NO 

studier på högstadiet, hoppas hon. 

Lärare2 Nej, det finns inget genomtänkt samarbete på skolan. Hon är själv inte delaktig 

i något samarbete med SVA- lärare, men beskriver att en av NO-lärarna på skolan har 

ett samarbete i årskurs sex runt tema vatten (Lärare 1). 

Lärare3 Nej, hon anser att det inte finns något genomtänkt samarbete. Det finns ingen 

gemensam planering. Ibland kan det enligt henne slumpa sig så att SVA- läraren och 

NO- läraren gemensamt bestämmer sig för att jobba med samma texter. Exempelvis har 

årskurs 6 jobbat med tema vatten både på SVA och NO. Hon anser att det verkligen 

behövs ett mer genomtänkt samarbete som också skulle vara återkommande och inte 

bara ibland. 

 

Sammanfattningsvis kan man av ovanstående utläsa att lärarna har olika uppfattning om 

det finns samarbete eller inte.  Lärare 1 beskriver att de just startat ett samarbete, ett 

försöksprojekt i årskurs sex. Lärare 2 beskriver att det finns ett försöksprojekt för 

årskurs sex, som hon själv inte har medverkat vid. I övrigt finns inget samarbete alls 

mellan SVA och NO- lärare, anser hon. Lärare 3 anser att det inte finns något 

genomtänkt samarbete mellan lärarna. Hon beskriver att det inte finns någon gemensam 

planering. Hon anser att det verkligen behövs ett mer genomtänkt samarbete som också 

skulle vara återkommande och inte bara ibland. 

 

 Har du någon erfarenhet av studiehandledning på elevens modersmål 

i ditt ämne? I sådana fall ge exempel på hur det fungerar. 

Lärare 1 har erfarenhet av studiehandledning. Ofta är eleverna med på lärarens 

genomgång i klassrummet och sedan arbetar eleven med eget anpassat studiematerial 

tillsammans med modermålsläraren. Ibland arbetar man i klassrummet, men ofta går 

eleven och modermålsläraren ut ur klassrummet. Hon upplever att det fungerar lite olika 

beroende på vilken pedagog det är som kommer och hur vana de är att jobba med elever 

och studiehandledning. Hon anser även att det är viktigt att studiehandledaren har 
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ämneskunskaper i NO för att kunna hjälpa sina elever. Hon anser att de oftast är ett stort 

stöd i klassrummet när de väl är på plats, men att de har alldeles för lite tid för sitt 

uppdrag (40/ min per vecka och elev). Eftersom NO består av tre undervisningsämnen 

så blir tiden för stöd i varje ämne väldigt liten. 

Lärare2 har erfarenhet av studiehandledning och tycker att studiehandledning på 

elevens modersmål fungerar bra. Speciellt när studiehandledarna har mycket 

undervisning på samma skola och man lär känna dem bra. Då kan man även samarbeta 

med studiehandledarna. Annars är det svårt att hitta tid för gemensam planering. De 

flesta studiehandledarna arbetar med eleverna i klassrummet, men det finns även 

studiehandledare som plockar ut elever ur klassrummet. Enligt läraren känns det inte bra 

när studiehandledaren plockar ut elever, för då blir det inte alltid det som hon planerat 

som eleverna arbetar med. Studiehandledaren kan även hjälpa en elev med inläsning till 

ett prov, förutsatt att eleven vill ha hjälp. Bäst fungerar det när studiehandledaren har 

kunskaper i NO. Hon tycker att det är synd att tiden för studiehandledning är begränsad 

och lika för alla elever. Den borde vara mer individanpassad och behovsstyrd, så att 

elever kunde få studiehandledning utifrån behov.  

Lärare3  har erfarenhet av studiehandledning. Hon berättar att det är mycket olika hur 

det fungerar beroende på vilken pedagog man får till sitt klassrum. En studiehandledare 

har sett sitt uppdrag i klassrummet mest som en tolk, berättar läraren. Hon sitter och 

tolkar allt som sägs i klassrummet.  Medan en annan studiehandledare lyssnar på 

genomgången i klassrummet, för att senare förklara ord- och begrepp för eleven. Det 

känns som om olika studiehandledare ser på sin roll i klassrummet på helt olika sätt, 

beskriver hon. Hon har bara erfarenhet av att studiehandledaren jobbar inne i 

klassrummet med eleverna. Hon säger att hon alltid ger sin planering till 

studiehandledarna i förväg så att de ska kunna läsa in sig på ämnet och vara förberedd. 

Hon anser att eleverna har väldigt stor nytta av studiehandledarna, särskilt bra är det när 

de har kunskaper i ämnet. 

 

Sammanfattningsvis kan man av ovanstående utläsa att samtliga NO-lärare som deltog i 

min undersökning har erfarenhet av studiehandledning på elevens modersmål, och att de 

tycker att studiehandledning är ett bra stöd för eleven. Pedagogerna beskriver att det är 

olika hur det fungerar beroende på vilken pedagog de arbetar med och alla anser att det 

fungerar bäst när studiehandledaren har kunskaper i NO och inte bara språkkunskaper. 

Två av tre lärare i undersökningen beskriver att studiehandledaren ofta är med på 
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lärarens genomgång i klassrummet och sedan tar ut eleven ur klassrummet för att arbeta 

ensam med eleven. Lärare 3 säger att studiehandledarna alltid jobbar med eleven i 

klassrummet. Två lärare beskriver att studiehandledaren har för lite tid för sitt uppdrag.  

Lärare 3 beskriver att hon ger sin planering i förväg till studiehandledaren för att 

studiehandledaren ska kunna läsa in sig på ämnet och vara förberedd. Lärare 2 uttrycker 

att det är synd att studiehandledningen är begränsad i tid, och lika för alla elever. Den 

borde vara mer behovsstyrd, så att elever kunde få studiehandledning utifrån behov, 

anser hon. 

 

 Planerar du din undervisning utifrån teman? Hur kan en pedagogisk 

planering för ett temaarbete på er skola se ut?  Ge exempel på teman 

som ni genomfört på er skola. 

Lärare 1 planerar oftast inte sin undervisning utifrån teman, undantaget tema - vatten i 

årskurs sex tillsammans med SVA- läraren. Hon berättar att de inte haft något 

gemensamt temaarbete för hela skolan på väldigt länge. För några år sedan hade 

arbetslaget ett tema som innefattade NO, tema kärlek som biologi, svenska och SO 

arbetade med. Hon beskriver att tiden numera saknas och att det är svårt att hitta 

gemensam planeringstid för olika lärargrupper runt ett tema- arbete idag i skolan. Ett 

temaarbete kräver mycket planeringstid och arbete av läraren, men naturligtvis går det 

att genomföra om man bestämt sig för det, säger hon.  

Lärare 2 tycker att det är dåligt med teman på skolan just nu. Det var mer temaarbeten 

förr. Hon tycker att de inte riktigt är där än, eftersom de har en ny läroplan (LGR – 11). 

Nu försöker varje lärare och ämne var för sig bara att förstå vad man ska göra i sitt 

ämne och vilka mål man ska uppnå. Man måste först få grepp om vad man ska göra i 

sitt eget ämne innan man kan hitta beröringspunkter till något annat.  Ett temaarbete 

kräver mycket tid och hon tror att många lärare tänker att ” nu missar jag tid från mitt 

ämne” och ”hur ska jag kunna ta igen det”?  Det kommer att komma mer temaarbeten 

när lärare känner sig mer hemma med nya läroplanen, tror hon. Hon beskriver att 

eftersom hon undervisar i fem ämnen, kan hon ibland ha ” teman med sig själv” när hon 

planerar undervisningen. Exempelvis läser man om örat (biologi) och ljud (fysik) 

samtidigt. Även ögat (biologi) och ljus (fysik) läser man samtidigt i årskurs 8.  

Lärare 3  planerar oftast inte sin undervisning utifrån teman.  Det är lättare att arbeta 

tematiskt i yngre åldrar, eftersom man då kan sätta blockbetyg, anser hon. Hon ger 

exempel från årskurs sex, där hon jobbat med tema vatten. I årskurs 7 – 9 sätter man 
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betyg ämnesvis i alla tre NO- ämnen och det är svårare med tematiskt arbete. Exempel 

på temaarbeten som hon jobbat med är vatten, luft, eld, människokroppen, sex och 

samlevnad samt energi. Den pedagogiska planeringen för ett tema innehåller ingen 

koppling även till de språkliga ord och begrepp som eleverna bör kunna. Undantaget är 

arbetsområdet genetik, som har svåra ord och begrepp som även de svenska eleverna 

har svårigheter med.  

 

Sammanfattningsvis beskriver samtliga NO-lärare i undersökningen att de vanligtvis 

inte planerar sin undervisning efter ämnesövergripande teman i årskurs 6 – 9. Samtliga 

lärare säger även att det är dåligt med temaarbeten nu på skolan. Det var mer tema förr 

om åren. Undantaget är ett försöksprojekt om vatten i årskurs sex som lärare i NO och 

SVA just startat upp. Lärare 2 beskriver att eftersom hon undervisar i fem 

undervisningsämnen, kan hon ibland ha ”teman med sig själv” när hon planerar 

undervisningen. Exempelvis läser man om örat (biologi) och ljud (fysik) samtidigt. 

Även ögat (biologi) och ljus (fysik) läser man samtidigt i årskurs åtta. Samtliga lärare i 

undersökningen beskriver att ett temaarbete kräver mycket tid och att den tiden saknas.  

Lärare 3 anser att det är lättare att arbeta tematiskt med de yngre åldrarna, eftersom man 

då kan sätta blockbetyg. I årskurs 7-9 sätter man betyg ämnesvis i alla tre NO- ämnen 

 Vilka organisatoriska förutsättningar anser du skulle krävas på er 
högstadieskola för att kunna utveckla språkligt anpassad undervisning 
för elever med ett annat modersmål än svenska i NO så bra som 
möjligt? 
Lärare 1 anser att det skulle behövas en lärarresurs på skolan som jobbade med de här 

frågorna, eftersom många lärare tycker att det är svårt att hitta material som passar 

undervisning för andraspråkselever i NO.  Likaväl som att någon har hand om skolans 

IT- satsning kunde någon ansvarig pedagog jobba med att ta fram språkutvecklande 

arbetsmaterial i NO.  Hon efterlyser även tid avsatt för att olika lärargrupper skulle 

kunna samarbeta i utvecklingsgrupper, exempelvis ämneslärare, SVA- lärare, 

modersmålslärare. 

Lärare 2 anser att studiehandledning med modersmålsläraren i klassrummet skulle ge 

bäst resultat. Organisatoriskt kan det ibland vara bra att ha fler elever med samma 

modersmål tillsammans i samma klass för att då används studiehandledaren till fler 

elever och man får mer tid med studiehandledare i klassrummet. Men det finns även 

andra nackdelar med att organisera undervisningen på det viset.  Drömmen vore att ha 

ett bra undervisningsmaterial för andraspråkselever i de olika NO- ämnena. Därför 
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skulle det vara bra om en person kunde få ägna sig åt de här frågorna inom ramen för 

sin tjänst och serva skolans lärare med anpassat studiematerial. Med fem ämnen att 

undervisa i som hennes tjänst består av, är det omöjligt att hinna själv, anser hon. 

Lärare 3 föreslår att modersmålslärarna kunde träffa NO-lärarna i ämnesgrupperna. 

Frågor man kunde diskutera är – Vad är viktigt i NO? Vad vill modersmålslärarna ha av 

oss NO-lärare och vad förväntar sig NO-läraren av en studiehandledare? Det som 

saknas anser hon är ett gemensamt förhållningssätt till hur man ska arbeta. Nu är det 

upp till varje ämneslärare att bestämma själv med sin studiehandledare, anser hon. 

Sedan önskar hon att fler språksvaga elever kunde få hjälp i klassrummet av fler vuxna, 

exempelvis SVA- lärare eller mer studiehandledning i klassrummet. Studiehandledning 

är endast vid en lektion av tre NO-lektioner i veckan och det är för lite tid. Hon ger även 

förslag på att en av NO- lärarna skulle få jobba mer aktivt med de här frågorna och 

utforma eller ta fram bra material till andraspråkselever. En ämneslärare som hon själv, 

hinner inte arbeta med individuellt anpassat material i fem undervisningsämnen. Sedan 

anser hon att läromedelsförlagen borde arbeta mer aktivt med det här området. Som det 

är nu finns det inget riktigt bra SVA anpassat läromedel som följer ordinarie läroböcker. 

”Light- versionen” av läromedlet fungerar dåligt och är inget alternativ.  

 

Sammanfattningsvis har NO- lärarna i min undersökning svårt att få tiden att räcka till 

för ett språkutvecklande arbete i NO. Två av lärarna undervisar i fem 

undervisningsämnen på högstadiet och har svårt att få tiden att räcka till för 

utvecklingsarbete på skolan. Samtliga pedagoger i undersökningen föreslår att en 

lärarresurs på skolan borde tillsättas för att inom ramen för sin tjänst arbeta med att ta 

fram individuellt anpassat studiematerial för andraspråkselever i NO.  Lärare 1 föreslår 

att tid avsätts för gemensam planering mellan lärargrupper som SVA-lärare, 

modersmålslärare och NO-lärare.  Även lärare 3 föreslår att modersmålslärarna kunde 

träffa undervisande NO-lärare i ämnesgrupper. Lärare 2 anser att studiehandledning på 

elevens modersmål skulle ge bäst resultat. 

 

Arbetar du aktivt för att göra föräldrarna delaktiga i skolans NO- 
undervisning? I sådana fall beskriv hur du arbetar. Ex. bloggar, 
hemsidor, loggbok, Unikum 
Lärare 1 arbetar i viss mån aktivt för att göra föräldrar mer delaktiga. Individuella 

omdömen skriver hon i Unikum.  Planering, läxor och inlämningsuppgifter i NO skriver 
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man ut på skolans hemsida, för att föräldrar ska göras delaktiga. Man skulle kunna göra 

mycket mer för att göra föräldrar delaktiga anser hon.  Man skulle exempelvis kunna 

lägga ut en genomgång i kemi på en film, typ Youtube på en blogg eller hemsida. 

Lärare 2 anser att de inte är bra på det. Hemsidan har allmän information till klasserna, 

men inget specifikt för NO. Hon skriver omdömen om eleverna utifrån målen i Unikum 

i alla undervisningsämnen, som föräldrar tar del av till utvecklingssamtalet. Man skulle 

kunna arbeta mer aktivt för att göra föräldrar delaktiga, anser hon. 

Lärare3 arbetar inte aktivt för att göra föräldrarna delaktiga. Läraren skriver veckobrev 

till föräldrarna, men inget specifikt för NO. Eleverna brukar även ta hem läxförhör för 

att visa föräldrarna. Skriver omdömen i Unikum utifrån målen till utvecklingssamtalen. 

Läraren anser att man skulle kunna arbeta mer aktivt för att göra föräldrar delaktiga. 

 

Sammanfattningsvis anser två av NO-lärarna i min undersökning att de inte arbetar 

aktivt med att göra föräldrarna delaktiga i skolans NO-undervisning. Lärare 1 anser att 

hon arbetar aktivt i viss mån. Samtliga  NO-lärare anser att man skulle kunna arbeta 

mer aktivt för att göra föräldrar mer delaktiga. 

 Hur väl tycker du att det går att uppnå kunskapskraven i läroplanen 

med de arbetsmetoder som ni för närvarande använder vid 

undervisningen i NO på er skola? Vad skulle du vilja förbättra? 

Lärare 1tycker att det är svårt för många elever att nå målen i NO.  På skolan går många 

andraspråkselever och resultaten visar att NO och matematik är de ämnen där eleverna 

har svårast att nå kunskapskraven för betyg E. Hon tycker även att det ska bli intressant 

att utvärdera det projekt som de just startat runt vatten tillsammans med SVA. 

Resultatet av det projektet hoppas hon ska ge fler elever med annat modersmål 

möjlighet att nå kunskapsmålen. 

Lärare 2 säger att det är en svår fråga att besvara. De sitter just nu på ämneskonferenser 

i NO ämnena och försöker bryta ned målen i LGR – 11. Dels för att lärarna själva ska 

förstå innehållet, kunna förklara för eleverna och även kunna bocka av vad som varje 

elev hittills visat i respektive NO- ämne. Det här arbetet pågår för närvarande och det 

känns lite famlande med tanke på att de första betygen enligt nya läroplanen ska sättas 

om två veckor, berättar läraren. Det här är ett stort utvecklingsarbete och naturligtvis 

finns det saker som de måste förbättra, kanske byta arbetsmetoder och modeller? Hon 

anser att de behöver hitta fler arbetsmodeller för att eleverna ska få möjlighet att visa att 
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de kan dra slutsatser, söka samband och analysera. I kemi finns det skrivningar i 

läroplanen som säger att elever ska vara med och designa egna försök och laborationer. 

Hon tycker att det här är svårt eftersom eleverna för att kunna hitta på egna experiment 

måste ha viss kunskap i ämnet först och även kunna skriva laborationsrapporter. Det här 

behöver det utvecklas nya arbetsmodeller för. Hon är nöjd med de arbetsmodeller som 

de för närvarande har när det gäller att föra diskussioner och att eleverna ska kunna föra 

resonemang om ämnesinnehållet.  Hon anser även att hon behöver få mer kunskap om 

bedömning utifrån nya läroplanen. Bedömningen enligt LGR-11 känns godtycklig och 

kunskapskraven skulle behöva förtydligas för lärare och elever.   

Lärare 3 anser att det är svårt för elever med ett annat modersmål att uppnå 

kunskapskraven. Speciellt när eleverna är nyanlända sent under grundskoletiden. Det 

jobbiga, berättar hon är när man har andraspråkselever som hade varit godkända om 

undervisningen varit på hemspråket. De har förståelsen i ämnet men inte språket. Hade 

eleverna fått läsa på sitt modersmål hade de varit godkända, men nu uppnår de inte 

målen. Hon anser att hon som lärare verkligen gör sitt bästa utifrån de förutsättningar 

som finns, men att de har alldeles för lite resurser utifrån behovet. Ibland önskar hon 

även att hon fick möjlighet att arbeta mer utvecklande på en högre nivå i NO med de 

elever som nått längre i sina ämneskunskaper. De eleverna hinner hon inte alltid med. 

 

Sammanfattningsvis anser två lärare att det är svårt att uppnå kunskapskraven med de 

arbetsmetoder de för närvarande använder. Lärare 2 undviker frågan och säger att det är 

en svår fråga att besvara. Lärare 1 berättar att hon hoppas att resultatet av samarbetet 

med SVA-läraren – vattenprojektet ska ge fler elever med annat modersmål möjlighet 

att nå kunskapsmålen i NO. Lärare 2 tycker att de behöver utveckla och hitta fler 

arbetsmodeller för att eleverna ska få möjlighet att visa att de kan dra slutsatser, 

analysera och söka samband. Hon beskriver att det i kemi finns skrivningar i läroplanen 

som säger att elever ska designa egna försök och laborationer. Det här behöver de 

utveckla nya arbetsmodeller för. Hon anser även att hon behöver få mer kunskap om 

bedömning utifrån nya läroplanen, LGR- 11. Lärare 3 anser att hon som lärare verkligen 

gör sitt bästa utifrån de förutsättningar som finns, men att de har alldeles för lite resurser 

utifrån behovet. 
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 Har du fått någon fortbildning eller kompetensutveckling i hur man 
kan arbeta språkutvecklande i ditt ämne? I sådana fall, vilken 
utbildning? 
Lärare 1 säger att alla lärare i hennes arbetslag har fått läsa boken Framgång genom 

språket – Verktyg för språkutvecklande undervisning av andraspråkselever av Löthagen 

m.fl. (2008). Den boken har man även diskuterat i arbetsgrupper på skolan. Någon 

annan fortbildning har hon inte fått. De har inte heller diskuterat de här frågorna vid 

någon nätverksträff i NO. 

Lärare2 Nej, hon säger att hon inte fått någon utbildning alls i ämnet. De har inte 

diskuterat språkutvecklande ämnesundervisning vid någon nätverksträff i NO. 

Lärare3 Ja, hon har gått kommunens Gibbonsutbildning - Språkutvecklande 

ämnesundervisning, Dessutom har alla lärare i hennes arbetslag fått läsa Löthagen m.fl. 

(2008). Den boken har man även diskuterat i arbetsgrupper på skolan. De har inte 

diskuterat frågan vid någon nätverksträff i NO. 

 

Sammanfattningsvis kan man av ovanstående utläsa att två av de tre lärarna inte fått 

någon utbildning i ämnet.  Samtliga NO-lärare i undersökningen har inte heller 

diskuterat de här frågorna vid någon nätverksträff i NO. Lärare 3 har fått utbildning 

genom kommunens Gibbonsutbildning. Flera arbetslag på skolan fått i uppdrag att läsa 

Löthagen m.fl. (2008). Den boken har man även diskuterat i arbetsgrupper på skolan. 

Lärare 1 och lärare 3 har läst boken. 
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6. Diskussion        

 Språket är vårt redskap för lärande i alla ämnen, även i skolans NO- undervisning. 

Undervisningsspråket är i Sverige oftast svenska och oavsett vilket modersmål eleven 

har kommer elevens kunskaper i undervisningsspråket att påverka elevernas lärande och 

utveckling i det ämne som lärs in. Språk och lärande hör samman. Men eftersom nära 

tjugo procent av eleverna i svensk grundskola numera har ett annat modersmål än 

svenska (Skolverket, 2012) så kan man fundera över hur skolan möter elevernas behov 

av språklig undervisning.  Jag har i mitt arbete som lärare på högstadiet många gånger 

mött andraspråkselever som beskriver att det är svårt att nå målen i kemi, fysik och 

biologi. En del elever har med sig bra ämneskunskaper i NO från tidigare skolgång på 

modersmålet, men saknar språket.  De tycker att läroböckernas texter och lärarnas 

undervisning är svår att förstå på svenska. Naturligtvis är det svårast för nyanlända 

elever men även andraspråkselever som gått länge i svensk skola beskriver samma 

svårigheter. Enligt Cummins (2000) ochThomas & Collier (1997) kan det ta mellan fem 

till sju år att utveckla skolspråket innan nivån är likvärdig en jämnårig kompetent infödd 

talare. Lärare som undervisar i NO och som har elever med ett annat modermål än 

svenska och särskilt om eleverna varit i Sverige en kortare tid ställs inför särskilda 

utmaningar. Mitt syfte med den här studien var därför att undersöka hur tre ämneslärare 

i NO beskriver att de arbetar med språkutvecklande undervisning för andraspråkselever 

på en mångkulturell högstadieskola. Hur beskriver lärarna att de jobbar 

språkutvecklande så att eleverna både utvecklar språket och når kunskapsmålen i 

ämnet? Jag har även jämfört resultatet av lärarnas beskrivning med vad LGR – 11 säger 

om språkutvecklande undervisning.  

 

Metoden jag använt mig av är kvalitativa intervjuer och metoden var bra på det viset att 

jag kunde lyssna av och ställa följdfrågor kring saker jag inte förstod, vilket inte vore 

möjligt med ett kvantitativt metodval. Jag är nöjd med frågeställningarna till 

undersökningen (Se bilaga 1), eftersom jag genom frågorna fick fram detaljerad 

information som hade varit svårt att få på annat sätt under den tid som jag hade till mitt 

förfogande. En annan metod skulle däremot om tiden tillåtit gett en vidare bild av hur 

lärarna faktiskt jobbar. Jag skulle gärna gjort en klassrumsstudie i ämnet. Att konkret gå 

in i verksamheten och följa vad som händer i verksamheten på en skola hade varit 

intressant. Min undersökning har en mindre hög reliabilitet eftersom att jag valde att 

intervjua endast tre NO-lärare på en enda mångkulturell skola. För att få ett mer 
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tillförlitligt resultat skulle det krävas en mer omfattande studie där fler NO-lärare och 

framförallt fler skolor skulle delta. 

 

Enligt LGR- 11 är det tydligt att alla ämneslärare måste arbeta språkutvecklande för att 

nå största möjliga måluppfyllelse. Kunskapskraven i NO från LGR – 11 visar även att 

läraren måste bedöma elevernas förmåga att uttrycka sig språkligt i ämnet.  Det har 

pedagogerna i studien en medvetenhet om och samtliga NO-lärare säger att de arbetar 

medvetet språkutvecklande med elever som har ett annat modersmål än svenska.  

Samtliga pedagoger beskriver även att de arbetar med ord- och begreppsinlärning inom 

NO, men på lite olika sätt. Samtliga pedagoger i undersökningen är också medvetna om 

ämnesordförrådets specifika betydelse för inlärning. Enligt Enström (2004) är ämnesord 

som dessa emellertid lågfrekventa i språket och även svenska elever behöver lära in 

dessa ämnesord. Enligt Skolverket (2012)  räcker det inte att öva ord och begrepp som 

är typiska för ämnet i arbetet med att utveckla elevens ämnesspecifika språk. Istället 

behöver arbetet med ämnets språkliga aspekter vävas in i undervisningen så att de 

tillsammans bildar en för eleven begriplig helhet. Ingen av lärarna beskriver att de 

planerar både för ämnesinnehåll och för språkanvändning i sin pedagogiska planering. 

Enligt Gibbons (2006) bör ämnesläraren vid planeringen av undervisningen även 

planera för språkanvändningen. Samtliga NO-lärare i undersökningen använder 

ordinarie lärobok vid sin undervisning.  Enligt Gibbons (2010) och Cummins (1996)  

behöver andraspråkselever utmanas med kognitivt krävande uppgifter Med ”stöttning” 

och kontextbundenhet är det fullt möjligt att klara kognitivt krävande uppgifter. 

(Gibbons, 2010 och Cummins 1996). Ingen av lärarna i undersökningen beskriver hur 

de stöttar andraspråkselever vid läsning av lärobokens texter, men en av lärarna säger att 

hon inte ger elever textläxor att läsa själv hemma utan stöttning. Två av studiens NO-

lärare använder även förenklade ”lightversioner” av läroböckerna till en del 

andraspråkselever, men menar att dessa är problematiska. Texterna beskrivs som 

förenklade, faktatäta och de flesta småord saknas i texten som kan ge eleverna 

sammanhang. Lärarnas beskrivning av ”lightversionen” och Cummins (2006) krav på 

kognitivt krävande uppgifter för andraspråkselever visar med all tydlighet att läromedlet 

fungerar dåligt. En lärare har insett problematiken och plockat bort ”lightversionen” 

från sin undervisning. Enligt Holmegaard och Wikström (2004)   måste läraren hjälpa 

eleven att hitta relevanta texter som ligger nära elevens språknivå. Även enligt LGR – 

11 ska läraren ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter 
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och tänkande (LGR – 11:14).  Det här har samtliga lärare i studien insett behovet av och 

en av lärarna har även utformat eget stödmaterial, men samtliga lärare beskriver även 

svårigheter med att hitta material på rätt nivå till sina elever, samt anger tidsbrist som 

orsak till att det inte fungerar. NO-lärarna i undersökningen föreslår därför att en 

lärarresurs borde tillsättas på skolan för att kunna arbeta med att ta fram individuellt 

anpassat studiematerial för andraspråkselever i NO.  

 

Enligt Holmegaard och Wikström (2004) innebär en språkutvecklande 

ämnesundervisning att alla lärare måste samverka och enas om en gemensam 

språkpedagogik. Även enligt LGR – 11 ska läraren samverka med andra lärare för att nå 

utbildningsmålen (LGR- 11:14).  Samtliga NO-lärare beskriver trots det att samverkan 

med modersmålslärare saknas på skolan, undantaget lärare 3 som säger att hon i förväg 

ger studiehandledaren sin planering. Två lärare beskriver att det finns ett tidsbegränsat 

försöksprojekt i årskurs sex, men att man i övrigt inte har något samarbete mellan SVA 

och NO- lärare. Samtliga NO-lärare säger även att de vanligtvis inte planerar sin 

undervisning efter ämnesövergripande teman i årskurs 6 – 9. Enligt Holmegaard och 

Wikström (2004) är planering av teman för en hel termin eller kurs en av de mest 

avgörande sakerna för om en elev ska lyckas i sin ämnesundervisning och utvecklas 

positivt både i ämnet och språkligt. Enligt LGR – 11 ska alla lärare organisera och 

genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta ämnesövergripande (LGR – 

11:14). Två av NO-lärarna i min undersökning anser att de inte arbetar aktivt med att 

göra föräldrarna delaktiga i skolans NO-undervisning. Enligt Holmegaard och 

Wikström (2004) är ett samarbete med föräldrarna avgörande för om en elev ska lyckas 

i sin ämnesundervisning.  Ingen av de intervjuade lärarna beskriver heller något 

samarbete med samhället i övrigt. Enligt Thomas och Collier (1997) är det optimala för 

flerspråkiga elevers kunskapsutveckling att få undervisning via modersmålet parallellt 

med andraspråket. Modersmålslärare borde ses som resurser i undervisningen och de 

borde arbeta tillsammans med matematik-, NO- och SO-läraren. (Thomas och Collier, 

1997). Enligt studien har samtliga NO-lärare erfarenhet av studiehandledning på elevens 

modersmål, och tycker att studiehandledning är ett bra stöd för eleven. Samtliga NO-

lärare anser även att det fungerar bäst när studiehandledaren har kunskaper i NO och 

inte bara språkkunskaper.  
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Sammanfattningsvis tycker jag det är tydligt att lärare tre beskriver det mest 

språkutvecklande arbetet när man gör en jämförelse mellan lärarna.  Hennes beskrivning 

av undervisningen passar även bäst in i Cummins (2006) modell för andraspråkselevers 

språk och kunskapsutveckling. Hon utgår från kognitivt krävande ordinarie läroböcker 

som hon genom en hög grad av kontextbundenhet i undervisningen, exempelvis 

bildstöd via interaktiv tavla, synonymer, demonstrationer och laborationer försöker 

konkretisera och förklara. Hon ger även eleverna möjlighet att sammanfatta texter med 

egna ord. Min slutsats är att det kan finnas ett samband med att det faktiskt bara är hon 

av de tre lärarna som fått utbildning i ämnet, eftersom hon deltagit i kommunens 

Gibbonskurs. Jag drar även slutsatsen att NO-lärarna utifrån LGR-11, Cummins (1996) 

och Vygotskij (2001) undervisar språkutvecklande men saknar helhetsperspektivet för 

vad språkutvecklande ämnesundervisning står för. För att arbeta språkutvecklande 

måste man titta utanför sitt eget klassrum. Vygotskijs (2001) sociokulturella perspektiv 

som även inspirerat till många skrivningar i läroplanen LGR- 11, betonar samverkan 

och samspel mellan lärare och elev (bl.a. stöttning), samverkan mellan elever, 

samverkan mellan lärare och även samverkan mellan skola och samhället i övrigt som 

viktigt för att nå målen. Min undersökning visar att det här är ett utvecklingsområde för 

den undersökta skolan, inte minst för att NO-lärarna ska följa riktlinjerna i LGR-11 som 

tydligt anger att lärare ska samverka med andra lärare för att nå utbildningsmålen, 

arbeta ämnesövergripande, samt samarbeta med elevernas vårdnadshavare och 

samhället.  För att arbeta språk- och kunskapsutvecklande krävs ett samarbete mellan 

ämneslärare i NO, lärare i svenska som andraspråk och modersmålslärare. Samarbetet 

kan möjliggöra planering för anpassning till elevernas språk- och kunskapsnivå. 

Eftersom studiehandledning på elevernas modersmål, enligt lärarna fungerar bra och är 

ett bra stöd för eleven bör man även utgå från det när man planerar undervisning för 

andraspråkselever. Både språk och ämneskunskaper skulle då förbättras och fler elever 

skulle nå upp till skolans kunskapskrav. En medvetenhet om att språkinlärning tar tid, 

speciellt när det är skolspråket som behöver utvecklas är viktig. En del elever, särskilt 

de sent anlända till grundskolan får annars utkämpa en oövervinnerlig strid för att uppnå 

målen i ämnet. LGR-11 ställer höga krav på elevernas språkförmåga vid bedömningen 

av biologi, fysik och kemi och när andraspråkseleverna bedöms utifrån sin språkliga 

förmåga uppnår de inte alltid kunskapskraven i ämnet. Risken är stor att både elever och 

lärare känner sig misslyckade.  Under tiden språkinlärningen pågår måste därför lärarna 

ha insikt i sitt undervisningsämnes språkliga krav och veta hur språkutvecklande 
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undervisning går till, för att kunna ge eleverna den stöttning de behöver. Resultatet från 

studien visar att två lärare tycker det är svårt för andraspråkselever att uppnå 

kunskapskraven i NO med de arbetsmetoder lärarna för närvarande använder.  Jag anser 

därför att lärarna behöver fortbildning i hur man arbetar med elever så att de når både 

språkliga mål och kunskapsmålen i ämnet. 

6.1 vidare forskning 
Något som jag inte undersökte i den här uppsatsen, men som är mycket viktigt för att nå 

kunskapsmålen är bedömning av elevens kunskaper.  En studie hur man kan utveckla 

kartläggning av elevers NO-kunskaper i samarbete med studiehandledare på 

modersmålet kunde vara intressant.  Även utformning av bedömning när det gäller 

språklig nivå i svenska som andraspråk kunde vara ett vidare forskningsområde. 

 

Tack! 

 Jag vill tacka min handledare Bosse Thorén på Institutionen för språkstudier vid Umeå 

universitet och de NO-lärare som ställt upp på mina intervjuer. Utan er hade inte min 

studie kunnat genomföras. 
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Bilagor – bilaga 1 
 
Frågor om språkutvecklande ämnesundervisning i NO. 
 
Frågorna ställs till tre ämneslärare i NO på högstadiet och gäller 
språkutvecklande undervisning för elever som har ett annat 
modersmål än svenska.  
 

 
 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

2. Vilka ämnen undervisar du i? 

 

3. Arbetar du medvetet språkutvecklande med elever som har ett annat modersmål 

än svenska i din ämnesundervisning? 

 

4. Hur arbetar du språkutvecklande i ditt undervisningsämne? Ge exempel. 

 

5. Finns det något samarbete mellan SVA- lärare och NO lärare på er skola? I 

sådana fall ge exempel på hur samarbetet ser ut. 

 

6. Har du någon erfarenhet av studiehandledning på elevens modersmål i ditt 

ämne? I sådana fall ge exempel på hur det fungerar. 

 

7. Planerar du din undervisning utifrån teman? Hur kan en pedagogisk planering 

för ett temaarbete på er skola se ut?  Ge exempel på teman som ni genomfört på 

er skola. 

 

8. Vilka organisatoriska förutsättningar anser du skulle krävas på er högstadieskola 

för att kunna utveckla språkligt anpassad undervisning för elever med ett annat 

modersmål än svenska i NO så bra som möjligt? 

 

 

9. Arbetar du aktivt för att göra föräldrarna delaktiga i skolans NO- undervisning? 

I sådana fall beskriv hur du arbetar. Ex. bloggar, hemsidor, loggbok, Unikum 

 

 

10. Hur väl tycker du att det går att uppnå kunskapskraven i läroplanen med de 

arbetsmetoder som ni för närvarande använder vid undervisningen i NO på er 

skola? Vad skulle du vilja förbättra? 

 

11. Har du fått någon fortbildning eller kompetensutveckling i hur man kan arbeta 

språkutvecklande i ditt ämne? I sådana fall, vilken utbildning? 

 


