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Abstract 

Syftet med studien är att synliggöra hur NO-lärare hanterar den språkliga utmaningen som finns med 
att lära ut naturvetenskapliga begrepp samt om lärarna uppfattar att det finns några likheter och 
skillnader i första- och andraspråkselevers förståelse av naturvetenskapliga begrepp. Vår kvalitativa 
studie tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande, translanguaging och ett 
pragmatiskt perspektiv på lärande. I studiens resultat konstateras att lärare är medvetna om den 
språkliga utmaningen med att lära ut naturvetenskapliga begrepp men har otillräckliga redskap och 
resurser för att hantera den. Resultatet visar även att bristande kunskaper i vardagsspråket så som 
ord runt omkring de naturvetenskapliga begreppen är den främsta orsaken till andraspråkselevers 
svårigheter med förståelse. Vidare fastslås att andraspråkselever har större språkliga utmaningar på 
grund av färre erfarenheter om den naturvetenskapliga världen än vad förstaspråkselever har, 
eftersom den primära approprieringen skett på deras modersmål. Därför ska andraspråkselever få 
möjligheten att använda sitt förstaspråk i undervisningen genom translanguaging, i syfte att stärka 
deras språkutveckling och begreppsförståelse. För att hantera den språkliga utmaningen med 
naturvetenskapliga begrepp dras slutsatsen att NO-undervisningen ska möjliggöra interaktion, 
samspel samt en tydlig koppling mellan teori, praktik och elevernas erfarenheter, där begreppen 
placeras i sammanhang.  
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1. Inledning och syfte 
Som lärarstudenter har vi under vår utbildning mött flerspråkiga NO-klassrum. I dessa 

klassrum har bearbetning av abstrakta naturvetenskapliga begrepp varit centralt. Trots detta 

menar de lärare vi mött att deras undervisning inte fullt ut bidrar till begreppsförståelse. Lärare 

vi mött synliggör svårigheten med att NO-ämnet idag är ett språkämne, där läraren har svårt 

att skapa gemensamma språkliga och naturvetenskapliga referensramar. Detta eftersom 

elevernas tidigare språkliga referensramar inte grundar sig ur samma språk. Skolverket (2012) 

konstaterar att naturvetenskapliga begrepp inte utgår från elevernas vardag utan baserar sig på 

resultat av människans kunskapssökande. Skolverket (2012) menar därför att undervisningen 

även bör innehålla konkretisering av begrepp för att skapa en innebörd hos eleverna. Enligt 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11 (2019) ska eleverna 

kunna använda begrepp från de naturorienterande ämnena kemi, fysik och biologi för att nå 

minst betyget E i grundskolans årskurs sex.  

Enligt Skolverket (2011) och Lgr 11 (2019) framställs dagens klassrum som mer 

mångkulturella än tidigare, eftersom samhället alltmer blivit etniskt och språkligt heterogent. 

Skolverket (2011) presentera även att cirka tjugo procent av eleverna som går i grundskolan 

idag har ett annat modersmål än svenska och antalet olika modersmål uppgår till cirka 150 

olika språk. Det förändrade klassrummet skapar en språklig mångfald som ämneslärare inte 

alla gånger kan hantera, i brist på tillräcklig kunskap och beredskap. Skolverket (2011) menar 

också att de flesta flerspråkiga elever i skolan utvecklar både sitt vardags- och skolspråk 

samtidigt, vilket skiljer sig mot förstaspråkselever som i huvudsak bara behöver fokusera på 

att utveckla sitt skolspråk i undervisningen.  Skolverket (2011) konstaterar även att 

utvecklandet av ett andraspråk och i synnerhet ett skolspråk är en komplex process som kräver 

aktiv språkträning, framför allt om elevens förstaspråk skiljer sig markant från andraspråket 

svenska. Om elevens förstaspråk har ett annat ljud- eller skriftsystem än andraspråket skapas 

svårigheter för eleven vid inlärningen av ett nytt språk.  

Sjöberg (2005) förklarar att vardagsspråk och naturvetenskapens språk tydligt skiljer sig åt, 

eftersom naturvetenskapen använder egenutvecklade begrepp som har en specifik betydelse. 

Skolverket (2017) konstaterar även att elevers utveckling av det avancerade kunskapsbärande 

skolspråket, där det naturvetenskapliga språket ingår, tar olika lång tid beroende på om 

eleverna har svenska som förstaspråk eller inte. För att det avancerade skolspråket ska 

utvecklas hos eleverna behöver de få möta språk och skriftspråk i sammanhang där 
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ämnesinnehållet görs konkret och används genom deras egen kommunikation. Vygotskij 

(2000 se Lundgren et al. 2017) menar att ett sociokulturellt perspektiv på lärande är centralt 

vid inlärning av språk och andraspråk. Därav hävdar vi att utmaningen med tillägnandet av 

naturvetenskapliga begrepp påverkar både förstaspråks- och andraspråkselevers inlärning och 

kunskap i de naturorienterande ämnena. Vidare menar Svensson (2018) att translanguaging, 

med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet ska ge andraspråkselever möjligheten att 

använda alla sina språkliga resurser i klassrummet som en naturlig del av inlärningsprocessen. 

Detta då syftet är att skapa mening och kunskaper i interaktion med andra och sitt inre 

tänkande.  

Naturvetenskapliga begrepp är svåra att förstå och befästa för både första- och 

andraspråkselever, då de lätt blir abstrakta. Skolverket (2012) tydliggör att detta beror på att 

eleverna inte är vana vid att möta och bearbeta naturvetenskaplig text och dess språk. Persson 

(2013) menar att lärare har svårt att lära ut naturvetenskapliga begrepp till eleverna eftersom 

läraren utgår från sina egna referensramar för begreppen. Om dessa referensramar inte 

samspelar med elevernas kan detta leda till att eleverna förlorar sin motivation till ämnet, 

eftersom det blir svårbegripligt. Dessutom möjliggör läraren inte en djupare förståelse av de 

naturvetenskapliga begreppen utan förståelsen hos eleverna blir istället ytlig och kortvarig. 

Denna problematik likt detta kan enligt Lundgren et al. (2017) undvikas genom att den 

naturvetenskapliga undervisningen också tar avstamp i ett pragmatiskt perspektiv på lärande, 

genom att innehålla praktiska undervisningsinslag som har en nära koppling till elevernas 

tidigare erfarenheter. Johansson (2012) belyser även aspekten att metareflektion hos eleverna 

möjliggörs när de får lära naturvetenskap genom att göra. De praktiska momenten ska sedan 

förankras i teori för att kunskapen ska kunna vävas samman till en helhet och därigenom skapa 

en förståelse för abstrakta ting.  

NO-klassrummet är idag flerspråkigt och vilar således inte på samma språkliga förutsättningar. 

Den språkliga utmaning som undervisning i begreppsförståelse medför ligger därför till grund 

för valet av inriktning på denna studie. Studie tar sin utgångspunkt i hur NO-lärare hanterar de 

språkliga utmaningar som kan uppstå i mötet med och tillägnandet av naturvetenskapliga 

begrepp i undervisningen samt huruvida NO-lärare upplever skillnader i förståelsen av 

naturvetenskapliga begrepp hos första- och andraspråkselever.   
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka NO-lärares uppfattning om första- och andraspråkselevers 

begreppsförståelse av naturvetenskapliga begrepp. Detta vill vi undersöka genom att studera 

vilka likheter och skillnader NO-lärare uppfattar att det finns mellan första- och 

andraspråkselevers förståelse av naturvetenskapliga begrepp i årskurs 4–6. Syftet är även att 

studera om och i så fall vilken betydelse språket har i NO-undervisning, genom att undersöka 

hur lärare hanterar den språkliga utmaningen att lära ut naturvetenskapliga begrepp i sin 

undervisning. 

1.3 Forskningsfrågor 
- Hur hanterar lärare den språkliga utmaningen att lära ut naturvetenskapliga begrepp i 

sin undervisning?  

- Vilka likheter och skillnader uppfattar lärare att det finns mellan första- och 

andraspråkselever i deras förståelse av naturvetenskapliga begrepp?  

1.4 Centrala begrepp 
Studien inleds med att beskriva centrala begrepp för att ge läsaren en förförståelse för 

innehållet. Begreppen presenteras i alfabetisk ordning och används sedan löpande i samtliga 

avsnitt. 

1.4.1 Begreppsdefinitioner  

Andraspråk: Det språk som eleverna lär sig efter sitt förstaspråk i en omgivning där 

andraspråket talas (Karlsson 2019). I denna studie är elevernas andraspråk svenska.  

Appropriering: Innebär att eleverna blir bekanta med kulturella redskap och förstår hur de ska 

organisera omvärlden. Används för att beskriva lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

(Lundgren, Säljö & Liberg 2017). 

Diskursiv rörlighet: För att beskriva samtalets rörelse mellan och inom olika diskurser 

används ett analysverktyg som kallas diskursiv rörlighet (Karlsson 2019). 

Flerspråkiga elever: Flerspråkiga elever använder sig av flera språk och deras förstaspråk kan 

vara ett annat än undervisningsspråket svenska (Karlsson 2019).  
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Förstaspråk: Det språk som eleverna lär sig från spädbarnsåren genom att språket talas i den 

närmaste omgivningen kallas förstaspråk (Karlsson 2019). I studien används även begreppet 

modersmål synonymt med förstaspråk. 

Metakognition: Medvetenhet om sitt eget kunnande och lärande (Nationalencyklopedin u.å.). 

Naturvetenskapliga begrepp: Används för att förklara, analysera eller bevisa ett fenomen. Ofta 

av abstrakt karaktär (Nilsson 2005). 

Naturvetenskapligt språk: Ett kunskapsrelaterat språk som karakteriseras av skolrelaterade 

språkliga funktioner (Karlsson 2019).  

Translanguaging: Är en teori som syftar till att förklara elevers användande av alla språkliga 

resurser vid kommunikation med andra och i det egna tänkandet (Svensson 2018).  

Vardagsspråk: Är ett spontant språk som behandlar närliggande och konkreta sammanhang i 

elevernas vardag (Norberg Brorsson, Enghag och Engström 2014).  

2. Forskningsbakgrund 

I denna del kommer vi att presentera tidigare forskning, placera studien i dess teoretiska 

bakgrund och fastslå slutsatser från vår kunskapsöversikt. Slutsatserna ligger till grund för 

studiens syfte och forskningsfrågor och placerar studien i redan existerande kunskapsfält. Vi 

kommer även att belysa studiens vetenskapliga utgångspunkter och redogöra för vilka metoder 

som använts. 

2.1 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs tidigare forskning som relaterar till studien från vår kunskapsöversikt. 

Slutsatser som grundar sig ur delar av det sociokulturella perspektivet på lärande så som 

translanguaging och appropriering och delar ur ett pragmatiskt perspektiv på lärande kommer 

att synliggöras i relation till det nuvarande forskningsläget och i förhållande till studiens syfte 

och forskningsfrågor. Samtliga studier som presenteras under tidigare forskning är genomförda 

med metoder som resulterar i kvalitativa data. Behovet av denna studie belyses även genom att 

precisera varför vi valt att fortsätta forska kring området.  
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2.1.1 Naturvetenskapliga begrepp   

Dawes (2004) är i sin studie ensam om att belysa vikten av assimilation i NO-undervisningen. 

Dawes menar att det är nödvändigt för eleverna att ha en gemensam grundkunskap inom 

naturvetenskapen för att kunna uppnå assimilation. Språkutveckling i form av förståelse för 

naturvetenskapliga begrepp skapas således genom att undervisningen utgår från elevernas 

befintliga kunskaper och strukturer.  

Dawes (2004) studie visar att missuppfattningar av naturvetenskapliga begrepp är vanligt och 

det är mycket svårt för läraren att motbevisa dessa missuppfattningar trots tydliga förklaringar. 

Nilsson (2005) presenterar liknande resultat i sin studie genom att hävda att lärare ständigt bör 

ifrågasätta elevernas tidigare föreställningar om naturvetenskapliga begrepp för att möjliggöra 

begreppsförståelse. Detta i sin tur minskar elevernas missuppfattningar om begrepp och 

underlättar de språkliga utmaningar som kan uppkomma vid undervisningen av 

naturvetenskapliga begrepp.   

Karlsson (2019) är enig med Dawes (2004) och Nilsson (2005) om att naturvetenskapliga 

begrepp ska förklaras men konstaterar till skillnad från de två andra studierna att förklara och 

förenkla är olika saker. Karlsson (2019) visar således på problemet som kan uppstå när NO-

lärare tenderar att förenkla eller välja bort att använda korrekta naturvetenskapliga begrepp i 

undervisningen. Problematiken är att elevernas förståelse riskerar att försvinna, eftersom 

möjligheten att skapa relationer mellan vardagsspråket och det naturvetenskapliga språket går 

förlorat när det naturvetenskapliga språket förenklas. Detta synliggör ett mindre gynnsamt 

förhållningssätt till den språkliga utmaningen som naturvetenskapliga begrepp medför i 

undervisningen. 

Samtliga forskningsresultat visar att god språkutveckling skapas genom att naturvetenskapliga 

begrepp sätts in i kontextuella- och sociala sammanhang genom förklaringar, modeller 

diskussioner och idéer. När både första- och andraspråkselever tillsammans med läraren får 

presentera begrepp, idéer, ställa frågor och dela med sig av nya upptäckter i relation till ämnet 

och deras erfarenheter leds eleverna i sitt lärande från att använda vardagsbegrepp till att 

behärska användningen av korrekta naturvetenskapliga begrepp (Dawes 2004, Karlsson 2019, 

Karlsson et al. 2018, Nilsson 2005 & Norberg Brorsson et al. 2014). 

Genom strukturerade aktiviteter med muntliga inslag konstaterar Dawes (2004) att elevernas 

förståelse för naturvetenskapliga begrepp utvecklas. Detta eftersom Dawes (2004) menar att 
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kommunikation och samspel är nyckeln till lärande. Även när eleverna är delaktiga i en 

språkutvecklande undervisning menar dock Norberg Brorsson et al. (2014) att det mestadels är 

läraren som använder de naturvetenskapliga begreppen och inte eleverna. När eleverna inte 

aktivt använder de naturvetenskapliga begreppen blir konsekvensen att förståelse för 

begreppens innebörd inte skapas. 

2.1.2 Språkkunskap 

Norberg Brorsson et al. (2014) studie visar att vardagsspråket dominerar när eleverna ska 

kommunicera naturvetenskap, vilket grundar sig i att det naturvetenskapliga språket är 

komplext. På grund av att språket är komplext är Dawes (2004), Nilsson (2005) och Norberg 

Brorsson et al. (2014) eniga om att det naturvetenskapliga språket kräver medveten och aktiv 

träning samt ansträngning av alla elever. Det vill säga genom att eleverna aktivt arbetar med 

begrepp i språkliga strukturerade aktiviteter, såsom att skriva, tala, lyssna och tänka 

tillsammans med andra i NO-undervisningen.  

Nilsson (2005) förtydligar att ett sätt för läraren att möta den språkliga utmaning som finns med 

att lära ut naturvetenskapliga begrepp är genom att eleverna interagerar och diskuterar med 

varandra. I diskussionerna tränar eleverna på att använda begrepp samt på att växla mellan 

vardagsspråk och ett naturvetenskapligt språk. Forskningen visar också att elevernas förmåga 

att föra naturvetenskapliga resonemang ökar genom aktiva diskussioner där resonemang kring 

problemställningen förs. Norberg Brorsson et al. (2014) anser således att muntlig- och skriftlig 

dialog där eleverna får möjlighet att sätta ord på sina tankar gynnar elevernas inlärning av 

naturvetenskapliga begrepp. Även monolog i form av exempelvis redovisningar visar sig i 

studien vara ett sätt för läraren att förhålla sig till den språkliga utmaning som 

naturvetenskapliga begrepp medför.  

2.1.3 Flerspråkighet 

Karlsson (2019) och Karlsson et al. (2018) konstaterar i sina studier att elever med ett begränsat 

ordförråd, som exempelvis flerspråkiga elever, kräver ytterligare medveten träning och 

ansträngning för att tillägna sig naturvetenskapliga begrepp. Detta eftersom andraspråkselevers 

begränsade ordförråd på svenska leder till svårigheter för NO-läraren att skapa gemensamma 

språkliga referensramar. Det är således inte lika svårt för läraren att skapa dessa referensramar 

med förstaspråkselever, vilket utgör en stor skillnad i hur komplext tillägnat av 

naturvetenskapliga begrepp är för andraspråkselever kontra förstaspråkselever. Karlssons et al. 
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(2018) hävdar därför att det är viktigt att NO-undervisningen bygger på elevernas tidigare 

erfarenheter. Läraren i en flerspråkig NO-undervisning behöver således vara väl införstådd med 

elevernas förkunskaper för att undervisningen ska kunna bygga vidare och problematisera dessa 

föreställningar på deras andraspråk.  

Både Karlsson (2019) och Karlsson et al. (2018) studier belyser att eleverna ska få använda 

både sitt första- och andraspråk i NO-undervisningen. Detta eftersom den diskursiva rörligheten 

bidrar till att eleverna utvecklar språkkunskaper både på sitt första -och andraspråk. Karlsson 

et al. (2018) konstaterar att undervisning som uppmanar eleverna att använda alla sina språkliga 

resurser underlättar och stärker elevernas språkliga förmåga, som i sin tur hjälper eleverna att 

utveckla förståelse för naturvetenskapliga begrepp. Detta kan göras genom metoden 

translanguaging. När NO-läraren uppmanar och stödjer elevernas försök att relatera viktiga ord 

och begrepp mellan sitt förstaspråk och det naturvetenskapliga språket skapas förståelse för 

naturvetenskapliga begrepp. Forskarna är dock eniga om att translanguaging kan medföra 

problematik i NO-undervisningen. Detta då felaktiga översättningar av naturvetenskapliga 

begrepp kan ske när eleven på sitt förstaspråk förväxlar den vardagliga- och den 

naturvetenskapliga innebörden. Det kan därför vara nödvändigt och gynnsamt att ta hjälp av 

modersmålslärare, som en länk mellan elevernas två språk.  

2.1.4 Slutsatser av tidigare forskning  

Sammanfattningsvis konstateras ur den tidigare forskningen att NO-lärare hanterar den 

språkliga utmaningen att lära ut naturvetenskapliga begrepp genom att förenkla eller ta bort de 

naturvetenskapliga begreppen i undervisningen. Därför dras slutsatsen att NO-undervisningen 

ska syfta till att elever får möta och befästa naturvetenskapliga begrepp och processer som finns 

utanför deras egen värld i sociala och kontextuella sammanhang. Gemensamma språkliga 

referensramar slås fast som avgörande för att eleverna oavsett förstaspråk ska kunna tillägna 

sig naturvetenskapliga begrepp. Andraspråkselever har ett mindre ordförråd på svenska och 

kräver således en mer medveten språklig träning än förstaspråkselever. Därför fastslår vi också 

att lärare hanterar den språkliga utmaningen genom att i NO-undervisningen tillåta 

andraspråkselever använda translanguaging. 

Lärarna i den tidigare forskningen förhåller sig delvis till pragmatiska teorier om lärande genom 

att koppla undervisningen till elevernas tidigare erfarenheter, för att förhindra att en klyfta 

mellan skolans värld och elevens värld uppstår. Således fastslås att NO-lärarna även bör väva 

samman teori med praktiska moment i undervisningen för att skapa en helhet och förståelse av 
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naturvetenskapliga begrepp. Dock konstateras att undervisningen behöver en tydligare 

koppling mellan praktik och teori med ytterligare fler praktiska inslag, då de praktiska inslagen 

tenderar att åsidosättas. 

Ur den tidigare forskningen konstateras slutligen att lärares språkliga strategier och redskap inte 

är tillräckliga för att skapa förståelse för naturvetenskapliga begrepp hos första- eller 

andraspråkselever. Därför behövs det ytterligare forskning inom detta område. Vi fann ytterst 

lite forskning om vilka likheter och skillnader lärare uppfattar att det finns mellan första- och 

andraspråkselever i deras förståelse av naturvetenskapliga begrepp. Därav finner vi dessa två 

aspekter av intresse och utgångspunkt till denna studie. 

2.2 Teoretisk förankring  
I detta avsnitt kommer vi att presentera studiens teoretiska förankring. Studien grundar sig ur 

delar av det sociokulturella perspektivet på lärande så som translanguaging och appropriering 

samt delar ur ett pragmatiskt perspektiv på lärande. Den teoretiska förankringen kommer att 

användas för att analysera och presentera den insamlade empirin utifrån kategorierna för 

forskningsfrågorna: naturvetenskapliga begrepp, språkkunskap och flerspråkighet.  

2.2.1 Val av teoretisk förankring  

Studien grundar sig ur delar av det sociokulturella perspektivet på lärande så som 

translanguaging och appropriering samt delar ur ett pragmatiskt perspektiv på lärande. Dessa 

teorier valdes efter att slutsatser av den tidigare forskningen konstaterats och denna studies 

syfte och forskningsfrågor fastställts. De tre teorierna anses även relevanta eftersom samtlig 

tidigare forskning tar sin utgångspunkt i en eller flera av de tre teorierna. 

Skolverket (2017) menar att det avancerade skolspråket utvecklas när eleverna får möta språk 

och skriftspråk i sammanhang där ämnesinnehållet görs konkret och används genom deras 

egen kommunikation. Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande sker förståelse av 

naturvetenskapliga begrepp enligt Lundgren et al. (2017) genom att NO-lärare skapar en 

undervisning som bygger på interaktion och samspel mellan elever. Detta eftersom Lundgren 

et al. (2017) menar att alla elever måste få möjlighet att appropriera sig i sin omvärld. 

Svensson (2018) menar att interaktion mellan elever bör ske på deras förstaspråk, oberoende 

av skolans undervisningsspråk. Utifrån teorin translanguaging ska NO-lärare möjliggöra att 
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elever med ett annat modersmål än svenska få lov att använda alla sina språkliga resurser i 

klassrummet, i syfte att skapa mening, sammanhang och begreppsförståelse i interaktion med 

andra och sitt inre tänkande. Enligt Lundgren et al. (2017) ska även elevernas tidigare 

erfarenheter och tankar tas i beaktning ur ett pragmatiskt perspektiv på lärande. Detta genom 

att undervisningen ska innehålla praktiska inslag med tydlig koppling till teori och elevernas 

befintliga kunskapsstrukturer.  

2.2.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande  

Vygotskij (2000 se Lundgren et al. 2017) menade att människans utveckling sker i samspel 

med individens omgivning i ett socialt och kulturellt sammanhang. Vygotskij ansåg att 

kunskap skapas genom interaktion mellan elever där språket är det viktigaste redskapet. 

Språkliga redskap utvecklas inom kulturella gemenskaper och genom traditioner som förs 

vidare.  

Enligt Lundgren et al. (2017) är appropriering ett uttryck som inom det sociokulturella 

perspektivet används för att förstå och beskriva lärande. Begreppet appropriering innebär att 

eleverna blir bekanta med kulturella redskap och förstår hur de ska organisera omvärlden. En 

del av approprieringen sker i den primära socialiseringen, alltså tidigt i barns liv och är 

avgörande för elevens förstaspråks- och identitetsutveckling. Detta leder till att barnet 

utvecklar grundläggande språkliga redskap och ett vardagsspråk. En annan del av 

approprieringen sker i den sekundära socialiseringen i skolan. I den sekundära socialiseringen 

möter eleverna ett vetenskapligt språk som innehåller abstrakta begrepp. Dessa begrepp finns 

inte i elevernas vardagsspråk och är svåra för eleverna att tillägna sig. Därför behöver eleverna 

i skolan få möta och appropriera kunskaper och processer som finns utanför deras egen värld 

i den naturvetenskapliga världen. Detta kan göras genom att eleverna får stöd i att 

begreppsliggöra den okända naturvetenskapliga världen av en lärare eller en mer kompetent 

kamrat. 

2.2.3 Translanguaging 

Translanguaging har enligt Svensson (2018) sina rötter i det sociokulturella perspektivet med 

inriktning på flerspråkighet. Teorin syftar till att människan ska skapa mening och kunskaper 

genom att använda alla sina språkliga resurser i interaktion med andra samt med sitt inre 
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tänkande. Cummins (2017 se Svensson 2018) menade att alla inlärda språk är beroende av 

varandra i form av en gemensam underliggande språkförmåga och kan därför inte skiljas åt i 

flerspråkig undervisning. Således menas att flerspråkiga elever ska få möjligheten att använda 

alla sina språkliga resurser i undervisningen, eftersom forskningen visade att dessa elever 

missgynnas i en undervisning som baseras på enspråkighet. Undervisningen bör därför erbjuda 

flerspråkiga elever möjligheten att använda sitt förstaspråk som en naturlig del i 

inlärningsprocessen genom att exempelvis översätta ord från deras modersmål till svenska.  

2.2.4 Pragmatiskt perspektiv på lärande 

Lundgren et al. (2017) menar att ett pragmatiskt perspektiv på lärande tar sin utgångspunkt i 

att kunskap är sådant som elever kan använda sig av och som hjälper dem att hantera problem 

och situationer som de möter. Kunskap ska kopplas till elevens konkreta erfarenheter, därför 

går det inte att skilja på teori och praktik. För att kunskap ska uppnås måste teoretiska 

kunskaper ges möjlighet att omsättas i praktiken och de praktiska kunskaperna kompletteras 

med teoretiska kunskaper. Undervisningen ska baseras på lärande av processer före produkter. 

Vilket enligt Lundgren et al. (2017) innebär att undervisningen ska knyta an till elevernas 

erfarenheter, för att förhindra att en klyfta mellan skolans värld och elevens värld uppstår. Det 

främsta redskapet för att göra eleverna delaktiga i mer abstrakta kunskaper och färdigheter är 

således språk och kommunikation. Vidare menar Johansson (2012) att learning by doing kan 

ses som en undervisningsstrategi som syftar till att synliggöra hur praktik, reflektion och teori 

vävs samman till en helhet och skapar en grund för lärande av abstrakta ting hos eleven.  

3. Metod  

I metoddelen redogörs insamlingsmetoder, empiriskt material, analysmetod, urval, 

bearbetning av insamlade data samt etiska överväganden för studien. Hur analysen genomförts 

samt hur resultat sammanställts till kategorier för forskningsfrågorna kommer även att 

belysas.  

3.1 Metodpresentation 

Intervjuguiden med dess öppna frågor baserades och formades utifrån våra två 

forskningsfrågor, vårt övergripande syfte och slutsatserna av den tidigare forskningen. Flera av 

intervjufrågor utformades så att lärarna fick i uppgift att rekonstruera undervisningsmoment för 
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konkret kunna exemplifiera hur de hanterar den språkliga utmaning som naturvetenskapliga 

begrepp medför för första- och andraspråkselever. Christoffersen och Johannessen (2015) 

förklarar att rekonstruering av händelser inte är möjligt med exempelvis metoden 

frågeformulär. Därav ansåg vi inte frågeformulär som aktuellt för denna studie. 

Intervjufrågorna var också utformade för att passa in i kategorierna som tagits fram med 

utgångspunkt i forskningsfrågorna och den tidigare forskningen, med syfte att bearbetas vidare 

i analysen och diskussionen (se bilaga 2). Kategorierna för forskningsfrågorna var: 

naturvetenskapliga begrepp, språkkunskap och flerspråkighet.  

Intervjufrågorna var av öppen karaktär och syftade till att fånga informanternas erfarenheter. 

Larsen (2007) förklarar att intervjuer skapar ett djup i studier jämfört med om studiens metod 

är enkäter. Christoffersen och Johannessen (2015) poängterar också att kvalitativa intervjuer 

ger informanterna större möjlighet att själva styra intervjuns innehåll, vilket oftast leder till att 

informantens erfarenheter och uppfattningar synliggörs väl. Därför anser vi att 

semistrukturerade intervjuer har varit mest lämpligt för studiens kvalitativa datainsamling 

grundat på undersökningssyftet. Denscombe (2018) menar att kvalitativa studier tar mycket tid 

att analysera och därför oftare förknippas med småskaliga studier. Tidsaspekter såsom 

genomförande av intervjuer, transkribering och analysering av innehållet, anser vi är den 

främsta nackdelen med studier som baseras på kvalitativ datainsamling.  

I denna studie genomfördes semistrukturerade intervjuer med sex stycken NO-lärare i årskurs 

4–6. 5 av 6 intervjuer genomfördes digitalt med kamera genom plattformen Zoom och en 

intervju genomfördes på en skola. Maximalt tog intervjuerna 30 minuter var att genomföra. 

Enligt Denscombe (2018) behöver inte semistrukturerade intervjuer följa en fast ordningsföljd 

under intervjutillfället. Istället ska intervjuaren vara flexibel och fokusera på att låta de 

intervjuade få utveckla sina idéer och synpunkter, vilket vi ansåg som fördelaktigt för 

insamlandet av empiri av denna studie. Denscombe (2018) menar även att semistrukturerade 

intervjuer skapar möjlighet till komplexa och öppna frågor som mynnar ut i ett djupdykande i 

informantens åsikter, uppfattningar och känslor. Lärarnas svar resulterade i privilegierad 

information som gett oss värdefulla kunskaper och insikter till denna studie.  
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3.2 Studiens validitet och reliabilitet  

Christoffersen och Johannessen (2015) påpekar att semistrukturerade intervjuer ger 

informanten möjlighet att själv vara med och styra intervjun, vilket leder till ökad validitet. 

Denscombe (2018) belyser att det finns en viss problematik med intervjumetod eftersom 

informanternas uttryck och handlingar inte alltid stämmer överens. Att uttryck och handlingar 

inte stämmer överens kan medföra en otillförlitlig informationsgrund för studier. Eftersom 5 

av 6 intervjuer genomfördes digitalt med kamera upplevdes viss problematik med att läsa av 

informantens uttryck. Således var validiteten en utmaning under intervjutillfällena i denna 

studie. För att öka validiteten var vi noga med att möta informantens blick och ställde både 

öppna och stängda frågor om samma innehåll fast från olika ingångsvinklar.  För att kunna 

analysera lärarnas svar på ett korrekt vis spelades intervjuerna in och fältanteckningar fördes. 

Christoffersen och Johannessen (2015) förklarar vidare att reliabiliteten av undersökningens 

data upprätthålls genom att data samlades selektivt och analyseras genom selektiv tolkning. 

Därför har en selektiv tolkning av den kvalitativa datan gjorts genom att orelevant material 

valts bort.  

3.3 Urval 
De intervjuade lärarna i studien valdes ur ett bekvämlighetsurval, då vi aktivt valde vilka lärare 

som intervjuades. Slumpmässigt urval var således inte aktuellt för studien. Detta då 

Denscombes (2018) menar att de främsta fördelarna med ett bekvämlighetsurval är 

lättillgängliga informanter samt möjligheten till snabbhet, billighet och enkelhet i arbetet med 

urvalet. Denscombe (2018) menar också att kvalitativt inriktade studier tenderar att innehålla 

ett begränsat antal medverkande med syfte att kunna djupdyka i intervjuerna för att få 

detaljerade beskrivningar i svaren. Fördelen med ett bekvämlighetsurval blev således att vi 

intervjuare var bekanta med valda informanter i studien. I sin tur skapade detta en trygghet 

och tillit för både informanter och intervjuare som resulterade i detaljerade och ärliga 

beskrivningar i svaren. Att finna för oss bekanta NO-lärare med möjlighet att ställa upp i 

studien var utmaningen med urvalsmetoden.  

Denscombe (2018) betonar det kumulativa tillvägagångssättet vid beräkningen av urvalets 

storlek. Detta innebär att forskare anpassar urvalsstorleken utifrån informationsmängden i 
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informanternas svar, vilket låg till grund för denna studies begränsning av informanter. Därav 

intervjuades sex stycken NO-lärare i årskurs 4–6. Lärarna i studien arbetade på grundskolor i 

för oss närliggande kommuner, Göinge kommun och Kristianstad kommun. Krav var att 

lärarna skulle undervisa i NO-ämnena i årskurs 4–6, då det var av stor vikt för studiens 

tillförlitlighet.  

3.4 Etiska överväganden  
Informationen från lärarna i denna studie har behandlats konfidentiellt. Datainsamlingen har 

skett på lagliga och legitima sätt och sparades på ett USB. Studien utgår ifrån Denscombe 

(2018) som menar att forskning ska genomföras med professionell integritet på ett ärligt, 

fördomsfritt och objektivt sätt. Lärarna har därför fått ut ett informationsbrev (se bilaga 1) där 

syftet med studien framgick samt hur den insamlade datan skulle behandlas. De lärare som 

medverkat i denna studie har lämnat sitt godkännande skriftligt för deltagande samt gett 

muntligt samtycke till inspelning av röst och fältanteckningar. De lärare som inte samtyckt 

eller har avbrutit medverkan har ersatts av andra NO-lärare. Intervjurollen var passiv och 

neutral med uppmärksamhet på känslor, tålmodighet samt uppföljande utan att döma. 

Lärarens namn och arbetsplats nämns inte i studien.  

Studien förhåller sig till Codex (2020) följande fyra etiska huvudkrav för forskning: 

● Informationskravet: Medverkan ska vara frivilligt. 

● Samtyckeskravet: De medverkande måste få tillräckligt med information om studien så 

att de vet vad det innebär.  

● Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter ska presenteras anonymt och lagras så att ingen 

utomstående kan få tillgång.   

● Nyttjandekravet: Uppgifterna som vi samlar in i forskningssyfte kommer endast att 

användas där.  

3.5 Genomförande 
Lärarna fick välja om intervjuerna skulle genomföras digitalt eller på arbetsplatsen. Fem 

intervjuer genomfördes digitalt med kamera via Zoom efter skoltid och en intervju 

genomfördes på skolan under skoltid. Vid intervjuernas start bekräftade samtliga intervjuade 

lärare att de läst informationsbrevet (se bilaga 1) och att de godkände ljudinspelning och 

dokumentation i form av fältanteckningar. Därefter ställdes frågor om informanternas 
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lärarbakgrund. Varje intervju varade i maximalt 30 minuter. 

Intervjun fortlöpte sedan med frågor från den övergripande intervjuguide. Intervjufrågorna 

ställdes i olika ordning baserat på informantens svar, eftersom intervjun var av 

semistrukturerad karaktär. Följdfrågor ställdes för att säkerställa informantens svar, så att inga 

missförstånd uppstod. En viss standardisering av frågorna användes under intervjuerna. Till 

samtliga informanter ställdes intervjufråga 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13 och 14. Christoffersen och 

Johannessen (2015) menar att en semistrukturerad intervju behöver ha en viss standardisering 

av intervjufrågorna för att svaren ska kunna jämföras. Informanterna fick inte intervjufrågorna 

i förväg eftersom vi ansåg att det skapade så likartade förutsättningar som möjligt vid varje 

intervju. Intervjuerna har utförts på olika skolor, vilket medförde att antalet andraspråkselever 

på respektive skola varierat.  

Transkriberingen av intervjuerna skedde omgående efter genomförandet. Den insamlade 

datan bearbetades genom att ljudinspelningarna lyssnades igenom flera gånger. I 

transkriberingen markerades för studien betydelsefull information som sedan fördes över i en 

tabell (se bilaga 3). Tabellen syftar till att skapa överskådlighet och jämförbarhet av samtligt 

material. Utifrån transkriberingarna och tabellen (bilaga 3) fördes sedan resultatet in i studien. 

Intervjumaterialet sparades på ett USB tills studien var färdigställd och publicerad, därefter 

raderades materialet.  

3.6 Analysmetod 

Informanterna har anonymiserats och tilldelats ordet lärare och en siffra utifrån ordningen som 

intervjuerna genomfördes. I nerskrivningsprocessen av tabellen (se bilaga 3) har vi utifrån 

intervjufrågorna sammanställt innehållet i intervjuerna med utgångspunkt i studiens syfte och 

forskningsfrågor, övrigt material har valts bort. I analysen har tabellen (bilaga 3) använts för att 

synliggöra likheter och skillnader i svaren lärarna återgivet i intervjuerna. Denna metod att 

analysera kallas innehållsanalys och används enligt Denscombe (2018) för att lyfta ut enheter 

från helheten med syfte att synliggöra likheter och skillnader. I analysarbetet bröts 

transkriberingens helhet ned till mindre enheter i form av att värdefulla ord, meningar och 

stycken markerades och flyttades in i tabellen (se bilaga 3) för att sedan presenteras under 

kategorierna naturvetenskapliga begrepp, språkkunskap och flerspråkighet i resultatdelen.  
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Resultatet av våra forskningsfrågor har analyserats med utgångspunkt i ett sociokulturellt 

perspektiv genom appropriering och translanguaging samt ur ett pragmatiskt perspektiv på 

lärande. Detta med syftet att ur ett teoretiskt perspektiv synliggöra hur lärare hanterar den 

språkliga utmaningen att lära ut naturvetenskapliga begrepp samt vilka likheter och skillnader 

de uppfattar att det finns mellan första- och andraspråkselever i deras förståelse av 

naturvetenskapliga begrepp. Detta presenteras i en avslutande analys under varje kategori för 

forskningsfrågorna.  

4. Resultat och analys 

I resultatdelen redovisas resultatet från intervjuerna utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. 

Resultatet analyseras med hjälp av innehållsanalys utifrån kategorier och den sammanställda 

tabellen (se bilaga 3). Analysen grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv genom appropriering 

och translanguaging samt ett pragmatiskt perspektiv på lärande. 

4.1 Naturvetenskapliga begrepp 
Alla intervjuade lärare hanterar den språkliga utmaningen med naturvetenskapliga begrepp 

genom att på olika sätt inleda nya arbetsområden i naturvetenskap med att ta reda på elevernas 

förkunskaper. Detta sker dock i olika utsträckning beroende på hur abstrakta de 

naturvetenskapliga begreppen är. Lärare 1, 3 och 5 identifierar elevernas förkunskaper genom 

att fråga eleverna vad de redan vet eller återblicka på vad de gjort tidigare inom ämnet. Lärare 

2 och 4 testar istället elevernas kunskaper om de aktuella naturvetenskapliga begreppen. Enligt 

lärare 4 är syftet med att testa förkunskaperna att upptäcka om eleverna har några 

referenspunkter kring begreppen, så som kunskap om de naturvetenskapliga begreppen eller 

ord runtomkring. Lärare 2 betonar istället att syftet är att utveckla lärarens undervisning och ge 

eleverna möjlighet till metakognition. Däremot menar lärare 2 att detta arbetssätt ofta mynnar 

ut i att eleverna upplever testandet av förkunskaper som tjatigt och tråkigt.  

Lärare 3 och 4 anser att naturvetenskapliga begrepp mest används när NO-läraren aktivt leder 

undervisningen och diskussionerna. Lärare 2 och 5 använder de naturvetenskapliga begreppen 

både för inlärning och som stöd med syfte att förklara teorier och modeller. Lärare 5 betonar 

tydligt att eleverna alltid får reda på exakt vilka begrepp som är aktuella så att eleverna alltid 

kan försöka använda de korrekta naturvetenskapliga termerna både muntlig, skriftligt och i 
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praktiska undervisningsinslag. Lärare 5 förtydligar genom att i intervjun säga “så i samtal och 

i praktiska moment är det alltid bäst att lära sig begrepp och symboler”. 

Lärare 4, 5 och 6 hanterar den språkliga utmaningen genom att skapa begreppslistor med 

aktuella begrepp inom NO-området. Eftersom andraspråkselever har ett begränsat ordförråd, 

utökar lärare 4 begreppslistan med andra relevanta begrepp och ord som eleverna har bristande 

kunskaper om, i syfte att öka deras språkförmåga. Lärare 4 beskriver också utmaningen med att 

välja vilka naturvetenskapliga begrepp som undervisningen ska behandla för att eleverna ska 

utveckla förståelse för helheten i området, eftersom eleverna även behöver lära sig ord som inte 

fullt ut räknas som naturvetenskapliga begrepp.  

Majoriteten av de intervjuade lärarna upplever att de till viss del känner sig hämmade i sin 

undervisning på grund av bristen på laborativt material, fysiska modeller, NO-salar och tid. 

Därför upplever lärare 1, 2 och 4 att undervisningen inte blir tillräckligt konkret och 

svårorganiserad som i sin tur leder till lägre begreppsförståelse. Lärare 6 upplever en 

otillräcklighet då tidsbristen gör det svårt att hinna förklara vardagsspråket för 

andraspråkselever. Lärare 6 menar att vardagsspråket och orden runt omkring de 

naturvetenskapliga begreppen krävs för att skapa sammanhang och förståelse. Till skillnad från 

de andra NO-lärare är lärare 5 mycket nöjd med NTA-materialet som är ett laborativt material 

som läraren har fått möjligheten att använda i NO-undervisningen. Trots att flera av lärarna i 

studien känner sig otillräckliga är det endast en lärare som har tagit del av någon aktuell 

forskning om begreppsanvändning i förspråkliga NO-klassrum. 

4.1.1 Analys av naturvetenskapliga begrepp  

NO-lärarna i studien hanterar den språkliga utmaning som naturvetenskapliga begrepp medför 

genom att arbeta utifrån ett pragmatiskt perspektiv på lärande i klassrummet. Utifrån Lundgrens 

(et al. 2017) skrivning om ett pragmatiskt perspektiv på lärande ska undervisningen kopplas till 

elevernas tidigare erfarenheter, för att förhindra att en klyfta mellan skolans värld och elevens 

värld uppstår. Lärarna i studien planerar aktivt för att eleverna i NO-undervisningen ska ges 

möjlighet att befästa de naturvetenskapliga begreppen genom att praktiskt undersöka, laborera 

och använda begrepp kontinuerligt i olika språkliga situationer. Vilket stämmer väl med 

Lundgrens (et al. 2017) resonemang, då han menar att de främsta redskapen för att göra eleverna 
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delaktiga i mer abstrakta kunskaper ur ett pragmatiskt perspektiv på lärande är praktiska inslag, 

språkkunskaper och kommunikation. Exempelvis betonar lärare 3 att det är av stor vikt för 

lärandet att eleverna vågar prova, misslyckas och göra fel. Lärare 5 hävdar att 

begreppsförståelse främst ökar genom praktiskt arbete eftersom de naturvetenskapliga 

begreppen sätts i sammanhang. Således visar resultatet i enlighet med Lundgren (et al. 2017) 

att kunskap uppnås när teoretiska kunskaper ges möjlighet att omsättas i parataktiska 

undervisningssammanhang, där de praktiska kunskaperna kompletteras med teoretiska 

kunskaper. Således leder de praktiska undervisningsmoment till att eleverna utvecklar 

kunskaper som är användbara och som hjälper dem att hantera problem och situationer som de 

möter. 

4.2 Språkkunskap 
Lärare 6 menar att det naturvetenskapliga språket, som är en del i skolspråket, är mycket 

komplext för alla elever eftersom det är skiljer sig tydligt mot vardagsspråket. De intervjuade 

lärarna introducerar och använder själva det naturvetenskapliga språket och dess begrepp 

genom hela arbetsprocessen. Lärarna i studien menar främst att eleverna har svårt att förklara, 

förstå och använda begreppen i sammanhang. Detta i form av svårigheter med att komma ihåg 

orden, uttal, stavning, förståelse och användning av begreppen i korrekt sammanhang. Lärare 

6 menar vidare att eleverna kan lära sig de naturvetenskapliga begreppen utantill genom 

färdighetsträning, men att detta leder till ytlig begreppskunskap. Enligt lärare 6 är den största 

språkliga utmaningen att många elever inte har ett tillräckligt utvecklat vardagsspråk och 

ordförråd på svenska för att kunna skapa ett sammanhang. Lärare 6 säger i intervjun att “jag 

skulle säga att det inte alls är själva begreppen som är svårigheterna utan det övriga språket, så 

allt som ligger utanför begreppen kan man säga”. Lärare 4, 5 och 6 beskriver att det krävs 

mycket språkliga kunskaper av eleverna för att kunna förklara ett naturvetenskapligt begrepp 

både muntligt och skriftligt. Eleverna behöver exempelvis ha kunskaper om ord och synonymer 

som relaterar till begreppet.  

För att stötta eleverna i sin språkutveckling i NO-ämnet menar 5 av 6 lärare att bildstöd är det 

viktigaste språkliga redskapet. Hjälpmedel i form av Chromebook, symboler, synonymer, 

grupparbeten, samtal och att arbeta tillsammans anser lärarna även vara gynnsamt för 

utveckling av begreppsförståelse. Lärare 2, 4 och 5 konstaterar att begreppsanvändningen 

främst sker muntligt för att göra undervisningen mer lättillgänglig för samtliga elever. Den 

språkliga utmaning som naturvetenskapliga begrepp medför hanterar samtliga intervjuade 
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lärare genom att låta samtal och diskussioner dominera NO-undervisningen. Lärare 2 och 6 

menar att begreppsförståelse skapas när eleverna tar utbyte av varandras erfarenheter och 

utvecklar kunskaper tillsammans. Detta då eleverna får stöd av en tydlig koppling mellan 

begreppet, bilder och dess sammanhang genom interaktion. Lärare 3 menar att eleverna behöver 

få hjälp med att förstå naturvetenskapliga begrepp både av läraren och genom att arbeta med en 

kamrat som är mer kompetent. Lärare 5 hanterar även den språkliga utmaningen genom att 

alltid läsa och samtala om naturvetenskapliga texter och dess begrepp tillsammans med 

eleverna, för att skapa sammanhang runt omkring de naturvetenskapliga begreppen. Att 

texterna är svåra för eleverna anser lärare 5 beror på att svåra faktatexter är komprimerade, fulla 

av komplexa begrepp samt att elevernas läsförmåga minskat de senaste 10 åren.  

För att minska den språkliga utmaningen arbetar samtliga intervjuade lärare aktivt med språk 

och begreppsförståelse i olika lärsituationer genom bland annat läxor, diskussioner, 

grupparbeten, praktiska inslag och genom ständig repetition. Lärare 5 och 6 förklarar att de 

alltid försöker att använda de korrekta naturvetenskapliga termerna i diskussioner, skrift och i 

all text de läser. De arbetar löpande med att förklara begreppen på olika sätt så att eleverna vet 

vad de betyder i sammanhang. Lärare 5 menar att det enklaste sättet att förklara är genom att 

hitta och använda synonymer i undervisningen, medan lärare 6 anser att rita är ett bra sätt att 

skapa sammanhang och begreppsförståelse. Lärare 3 betonar även vikten av att vara flexibel 

som NO-lärare samt att agera som samtalsledare vid diskussioner för att skapa 

begreppsförståelse. Lärare 1 menar att kontrollfrågor för att synliggöra elevernas 

begreppsförståelse kan vara av nytta. 

4.2.1 Analys av språkkunskap  

Samtliga intervjuade lärare anser att den språkliga utmaningen med naturvetenskapliga begrepp 

främst är att eleverna har svårt att förklara, förstå och använda begreppen i ett sammanhang. 

Samtliga lärare i studien exemplifierar även vikten av att alla elever, oavsett språkbakgrund, 

behöver stöttning i att behärska det naturvetenskapliga språket som är en del i skolspråket. Detta 

då det naturvetenskapliga språket är mycket komplext för alla elever, eftersom det skiljer sig 

tydligt mot vardagsspråket. Lundgren (et al. 2017) menar ur ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande att skolspråket utvecklas när eleverna befinner sig i den sekundära socialiseringen. 

Eleverna möter då ett naturvetenskapligt språk som innehåller abstrakta begrepp som inte finns 

i elevernas vardagsspråk. Lärarna hanterar denna språkliga utmaning genom att lära ut 
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naturvetenskapliga begrepp med utgångspunkt i elevernas erfarenheter av den 

naturvetenskapliga världen. Detta för att med utgångspunkt i Lundgren et al. (2017) förhindra 

att en klyfta mellan naturvetenskapens värld och elevens värld uppstår. Studiens resultat visar 

att när naturvetenskapliga begrepp används praktiskt genom att praktik, diskussion och teori 

vävs samman skapas en helhet och begreppsförståelse möjliggörs. Vilket grundar sig ur ett 

pragmatiskt perspektiv på lärande där Lundgren (et al. 2017) förklarar att kunskap först uppnås 

när teori ges möjlighet att omsättas i praktik genom att undervisningen baseras på lärande av 

processer före produkter. 

Lärarna menar att de främsta redskapen för att befästa de abstrakta naturvetenskapliga 

begreppen är interaktion och kommunikation i praktiska undervisningssammanhang. Vilket 

även Vygotskij (2000 se Lundgren et al. 2017) ansåg genom att beskriva att kunskap skapas 

genom interaktion mellan elever där språket är det viktigaste redskapet. Utan språket kan 

eleverna inte appropriera sin omvärld. Lärare 2 och 6 använder ett sociokulturellt perspektiv i 

undervisningen genom att elever får ta utbyte av varandras erfarenheter med syfte att utveckla 

nya kunskaper tillsammans. Lärare 3 utvecklar elevernas begreppsförståelse genom att de får 

hjälp med att förstå de naturvetenskapliga begreppen både av läraren och genom att arbeta med 

en mer kompetent kamrat, vilket Lundgren (et al. 2017) också anser ger eleverna stöd i att 

begreppsliggöra den okända naturvetenskapliga världen. Lärare 5 läser naturvetenskapliga 

texter och dess begrepp tillsammans med eleverna för att skapa ett konkret sammanhang. Lärare 

6 använder sig av pragmatiskt perspektiv på lärande i undervisningen genom att låta eleverna 

rita, i syfte att skapa sammanhang och begreppsförståelse hos eleverna. Detta kan enligt 

Johansson (2012) konstateras som en undervisningsstrategi som syftar till att väva samman 

praktik, reflektion och teori till en helhet hos eleven.  

4.3 Flerspråkighet 
Samtliga lärare i studien menar att behärskandet av det naturvetenskapliga språket och dess 

naturvetenskapliga begrepp är en utmaning för både första- och andraspråkselever. Lärarna är 

överens om att andraspråkselever kan ha bristande språkkunskaper som försvårar användningen 

av begreppen och förståelsen av innebörden. Lärare 3 och 4 menar att den främsta skillnaden 

mellan första- och andraspråkselever är vilka förkunskaper och erfarenheter eleverna har om 

den naturvetenskapliga världen. Lärare 3 och 6 konstaterar att andraspråkselever inte har några 

förkunskaper om naturvetenskapliga begrepp, eftersom de saknar erfarenheter. Därför menar 

lärare 3 och 6 att andraspråkselever har mycket svårare att skapa referenspunkter kring de 
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naturvetenskapliga begreppen, eftersom de inte kan koppla de nya kunskaperna till några 

erfarenheter eller sammanhang.  

Lärare 2 menar även att andraspråkselever har större svårigheter att minnas, förstå och uttala 

de naturvetenskapliga begreppen än förstaspråkselever. Lärare 6 motsäger lärare 2 genom att 

hävda att andraspråkselever inte har problem med att minnas de naturvetenskapliga begreppen 

utan att de genom färdighetsträning tar till sig begreppen lika bra som förstaspråkselever. Dock 

förtydligar lärare 6 att andraspråkselever har större svårigheter med att förklara, beskriva och 

placera begreppen i sammanhang, eftersom de saknar vardagsspråket och orden runt omkring 

begreppen. I intervjun uttrycker lärare 5 att: 

Jag märker tydlig skillnad på dem eleverna som pratar modersmål hemma, de 
har svårare för begrepp. Det är ju inte ofta man pratar om reflektera eller 
absorbera. Det är ju inte ofta man har de begreppen i sitt normala tal. 

Lärare 5 menar således att andraspråkselever som talar sitt modersmål hemma har mycket 

svårare att lära sig naturvetenskapliga begrepp och ta till sig instruktioner än vad 

förstaspråkselever har, eftersom de inte lär sig det svenska vardagsspråket hemma. Alla 

intervjuade lärare anser att både första- och andraspråkselever har svårigheter vid inlärningen 

och användningen av det naturvetenskapliga språket och dess begrepp. Lärare 4 och 6 menar 

att skillnaden mellan första- och andraspråkselever är att andraspråkselever inte har ett lika stort 

svenskt ordförråd som förstaspråkselever har. Detta medför att andraspråkselever inte har 

tillräckligt med ordkunskap för att kunna förklara, beskriva eller placera de naturvetenskapliga 

begreppen i sammanhang eftersom de saknar kunskap om vardagsord och synonymer. Således 

konstaterar lärare 4 att man som lärare inte kan förutsätta att andraspråkselever har ett 

tillräckligt utvecklat ordförråd för att de ska kunna förstå abstrakta naturvetenskapliga begrepp. 

Lärare 1 delar åsikt med lärare 4 och förklarar de naturvetenskapliga begreppen noggrannare 

för andraspråkselever än för förstaspråkselever. Lärare 1 menar också att det är lättare att avgöra 

vilka ord som kommer att vara svåra för förstaspråkselever. Lärare 5 menar dock att även 

förstaspråkselever har mindre kunskap om enkla naturvetenskapliga begrepp idag, då elever 

inte läser lika mycket som de gjorde för 10 år sedan. Därför menar lärare 5 att en språkligt 

duktig andraspråkselev med högt engagemang och som läser mycket kan ha lika mycket 

kunskaper om naturvetenskapliga begrepp som en icke läsande förstaspråkselev.  

Alla lärare i studien, utom en, tillåter andraspråkselever att använda sitt förstaspråk i NO-

undervisningen med syfte att utveckla deras förståelse för innehållet och de naturvetenskapliga 

begreppen. Lärare 2 menar att det uppstår svårigheter med att låta eleverna tala sitt modersmål 

i klassrummet, eftersom läraren själv inte behärskar språket. Detta medför dubbla 
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arbetsprocesser för andraspråkselever, då de både ska förstå innehållet på deras modersmål och 

sedan kunna översätta det till svenska för att kunna visa sina kunskaper för NO-läraren. Ett sätt 

att hantera denna språkliga utmaning menar lärare 2 är att skapa en språklig mötesplats på 

engelska. Däremot är lärarens erfarenhet att eleverna inte har tillräckligt goda språkkunskaper 

på engelska för att detta ska fungera som arbetssätt i klassrummet. Lärare 1 menar istället att 

det är upp till läraren att hitta ett sätt där eleverna får möjligheten att visa sin förståelse samt 

vad de ännu inte kan i olika sammanhang och situationer anpassat efter elevens språkförmåga. 

Samtliga lärare i studien är överens om att översättning mellan det svenska språket och 

elevernas modersmål inte alltid fungerar, eftersom det i flera fall inte finns likvärdiga ord på 

elevernas modersmål. Lärare 3 och 6 menar att elever som talar arabiska som modersmål inte 

har kunskap om skolspråket på arabiska utan endast vardagsspråket. Detta leder enligt lärare 3 

till att eleverna inte förstår den talade arabiskan i exempelvis upplästa NO-läromedel eller de 

översättningsord som finns i lexikon, då skolspråket är för abstrakt. Lärare 6 förtydligar att 

andraspråkselever inte utvecklat det naturvetenskapliga språket på deras modersmål, vilket gör 

att eleverna inte kan ta hjälp av sitt förstaspråk för att förstå begreppen på svenska. För att 

hantera denna språkliga utmaning menar samtliga intervjuade lärare att undervisningshjälp i 

form av studiehandledning eller modersmålslärare kan vara till stor nytta, för att 

andraspråkselever ska utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga begrepp.  

De intervjuade lärarna poängterar att andraspråkselever behöver mer språklig stöttning än 

förstaspråkselever för att kunna använda de naturvetenskapliga begreppen i sammanhang. 

Lärare 2 och 3 menar att pararbete och grupparbete där eleverna kan ta lärdom av andra är ett 

av de viktigaste arbetssätten som stöttar andraspråkselever. Lärare 3, 4 och 6 menar att stöttning 

genom interaktion och diskussioner som är styrda av NO-läraren leder till att eleverna använder 

de naturvetenskapliga begreppen mer och därigenom skapas förståelse för begreppen i 

sammanhang. Lärare 3 säger i intervjun att “ja, de behöver språkbada. Det är det de inte gör. 

Så fort de går ut härifrån så är det arabiskan”. Detta innebär att eleverna måste använda både 

det svenska språket och det naturvetenskapliga språket flitigt för att stärka språkkunskaperna. 

Lärare 5 hanterar den språkliga utmaningen genom att låta eleverna arbeta mycket praktiskt. 

Detta då både första- och andraspråkselever blir mycket mer självgående vid praktiskt arbete 

än vid teoretiska lektioner, eftersom eleverna själva placerar de naturvetenskapliga begreppen 

i konkreta sammanhang.  

Lärare 4 menar att de läromedel som finns i NO-ämnet i de flesta fall är för språkligt svårt för 

andraspråkselever att förstå. Lärare 4 menar således att detta leder till att NO-lärare behöver 
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använda material från yngre årskurser där språket är enklare. Detta medför dock även att 

kunskapsinnehållet är förenklat och således inte möter nivån för godkänt i årskurs 6 konstaterar 

lärare 4. Därför hade lärare 4 önskat ett skolmaterial i NO-ämnena för andraspråkselever som 

innehåller rätt kunskapsinnehåll för årskurs 4–6 men med ett förenklat språk, för att eleverna 

ska få möjligheten att nå kunskapskraven i årskurs 6.  

4.3.1 Analys av flerspråkighet 

Lundgren (et al. 2017) menar att de främsta redskapen för att skapa förståelse för abstrakta 

kunskaper såsom naturvetenskapliga begrepp är språk och kommunikation som förstärks av 

praktiskt inslag. Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande konstateras i studien att 

naturvetenskapliga begrepp främst befästs i sociala och kontextuella 

undervisningssammanhang. Ur ett pragmatiskt perspektiv hävdar Lundgren (et al. 2017) att 

undervisningen skapar språkliga referensramar genom att knyta an till elevernas verklighet, 

eftersom skillnaden mellan naturvetenskapens värld och elevens värld då minskar. 

Samtliga lärare i studien fastslår att andraspråkselever har ett mindre svenskt ordförråd och 

kräver därför en mer medveten språkträning än förstaspråkselever för att kunna förstå, förklara 

och använda naturvetenskapliga begrepp. Exempelvis menar lärare 2, 3, 4 och 6 att 

andraspråkselever har svårt att förklara, beskriva och placera begreppen i sammanhang, 

eftersom de saknar vardagsspråket och orden runt omkring de naturvetenskapliga begreppen. 

Studien konstaterar således att flertalet andraspråkselever saknar det svenska vardagsspråket. 

Vilket utifrån Lundgren (et al. 2017) konstaterats beror på att andraspråkselever har haft sin 

appropriering i den primära socialiseringen på sitt modersmål och därför inte besitter ett 

utvecklat vardagsspråk på svenska. Den primära socialiseringen är direkt avgörande för elevens 

språk- och identitetsutveckling samt utveckling av grundläggande språkliga redskap. Detta 

förklarar lärare 3, 4 och 6 leder till att andraspråkselever har mycket svårare att utveckla det 

naturvetenskapliga språket samt att skapa referenspunkter kring de naturvetenskapliga 

begreppen än förstaspråkselever. Eftersom andraspråkselever inte kan koppla nya kunskaper 

till några naturvetenskapliga eller språkliga erfarenheter, förkunskaper eller sammanhang.  

Lundgren (et al. 2017) menar att nästa del av elevernas appropriering sker i den sekundära 

socialiseringen. Där möter eleverna ett naturvetenskapligt språk som innehåller abstrakta 

begrepp utanför vardagsspråket. I studien konstateras att förstaspråkselever i de flesta fall 

endast behöver möta och appropriera de naturvetenskapliga begreppen medan 
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andraspråkselever både behöver få möta och appropriera begreppen och det vardagsspråk som 

finns runt för att kunna orientera sig i den naturvetenskapliga världen. För att möta denna 

språkliga utmaning använder lärare 2, 3, 4 och 6 sig av följande inslag i undervisningen: 

interaktion, samtal, laborationer och grupparbeten där eleverna kan ta lärdom av varandra både 

ur ett kunskap- och språkperspektiv. Begreppsförståelse skapas således genom interaktion 

mellan elever där gemensamma språkliga referensramar är det viktigaste redskapet.  

Lärare 2, 3, 4 och 6 menar att andraspråkselever ska få använda alla sina språkliga resurser i 

undervisningen. Detta hävdar även Cummis (2017 se Svensson 2018) som i sin forskning 

visade att andraspråkselever missgynnas i en undervisning som baseras på enspråkighet. 

Användning av sitt modersmål i undervisningen kan ske via translanguaging som enligt 

Svensson (2018) grundar sig ur ett sociokulturellt perspektiv där andraspråkselever utvecklar 

abstrakta kunskaper genom att använda alla sina språkliga resurser i interaktion med andra samt 

med sitt inre tänkande. Denna studie visar att translanguaging som arbetssätt bidrar till ökad 

begreppsförståelse när eleverna får översätta ord från modersmålet, under förutsättning att 

eleverna pratar om ämnet och talar samma modersmål. Dock förtydligar lärare 6 att 

andraspråkselever inte utvecklat det naturvetenskapliga språket på deras modersmål, vilket gör 

att eleverna inte fullt ut kan ta hjälp av sitt förstaspråk för att förstå de naturvetenskapliga 

begreppen på svenska. För att möta denna språkliga utmaning menar samtliga lärare i studien 

att studiehandledning eller undervisning av modersmålslärare kan vara till stor nytta för att 

andraspråkselever ska utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga begrepp samt för att 

säkerställa att översättningen blir korrekt.   

5. Diskussion och slutsatser 
I diskussionsdelen kommer resultatet att jämföras och slutsatser kommer att konstateras i 

relation till den tidigare forskningen, den teoretiska förankringen samt studiens syfte och 

forskningsfrågor. Till sist diskuteras resultaten och slutsatserna i relation till konsekvenser för 

lärarprofessionen och ett förslag till vidare forskning presenteras.  

5.1 Metoddiskussion  

Under analysarbetet har intervjufrågorna sorterats in i en tabell (se bilaga 3) för att organisera 

informanternas svar. Tabellen gav oss en tydlig och jämförbar överblick av informanternas 

svar i relation till studiens forskningsfrågor. Detta har varit av vikt för studien, eftersom 

intervjuerna varit semistrukturerade. Enligt Codex (2020) ska forskning förhålla sig till 
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informationskravet och samtyckeskravet. Därför medverkande samtliga informanter frivilligt 

och var väl införstådda med studiens syfte efter att de läst informationsbrevet. Vid 

intervjutillfället godkände samtliga informanter ljudinspelning och att fältanteckningar fördes. 

Den största utmaningen med semistrukturerade intervjuer utifrån ett bekvämlighetsurval har 

varit att finna NO-lärare som ville medverka. Detta trots att studien bygger på ett 

bekvämlighetsurval, som enligt Denscombe (2018) innebär att forskarna aktivt väljer som ska 

medverka och således inte använder slumpmässigt valda informanter. Vissa lärare har haft svårt 

att avsätta tid för att medverka trots att intervjuerna sammantaget varat i max 30 minuter och 

att de medverkande fått möjlighet att göra intervjun digitalt. Eftersom majoriteten av 

intervjuerna genomfördes digitalt ökade utmaningen med hög validitet, då Christoffersen & 

Johannessen (2015) menar att intervjuarna behöver analysera och observera informanternas 

kroppsspråk under intervjun. Eftersom 5 av 6 intervjuer skedde genom en digital plattform, blev 

det en större utmaning att observera informanternas kroppsspråk. Trots att vi hade velat 

genomföra intervjuerna på plats för att kunna analysera och observera informanternas 

kroppsspråk bättre, upplevdes hög trovärdighet i informanternas svar.  

Intervjuerna har utförts på olika skolor vilket medför att antalet andraspråkselever på 

respektive skola varierat. Detta har varit berikande för studiens resultat och slutsatser, 

eftersom klasser med hög andel andraspråkselever kunnat jämföras med klasser med hög 

andel förstaspråkselever. Genom denna jämförelse synliggjordes således tydligt vilka likheter 

och skillnader NO-lärare uppfattade att det fanns mellan första- och andraspråkselever i deras 

förståelse av naturvetenskapliga begrepp.  

5.2 Resultatdiskussion och slutsatser 

I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras och slutsatser att fastslås utifrån studiens syfte, 

forskningsfrågor, tidigare forskning och terroristiska perspektiv.  

5.2.1 Hur hanterar lärare utmaningen med naturvetenskapliga begrepp i 
undervisningen? 

Karlsson (2019) menar att förenkling av de naturvetenskapliga begrepp i undervisningen 

medför risken att elevernas begreppsförståelse försvinner. Detta då möjligheten att skapa 

relationer mellan vardagsspråket och det naturvetenskapliga språket går förlorat när det 
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naturvetenskapliga språket förenklas. I denna studie konstateras att ingen av lärarna förenklar 

begreppen, utan aktivt arbetar med att förklara och placera de naturvetenskapliga begreppen i 

sammanhang för att skapa förståelse hos eleverna. Studien visar att elevernas bristande 

kunskaper om det naturvetenskapliga språket försvårar relationskapandet mellan 

vardagsspråket och det naturvetenskapliga språket. Därför dras slutsatsen att ett sätt att hantera 

denna språkliga utmaning är förklara och sätta de naturvetenskapliga begreppen i sammanhang 

samt att låta eleverna arbeta med praktiska moment i undervisningen. Undervisningen får då en 

tydlig koppling mellan teori, elevernas erfarenheter och praktiska inslag, vilket Lundgren (et 

al. 2017) menar grundar sig ur ett pragmatiskt perspektiv på undervisning. 

I studien blir det tydligt att lärarna tar reda på elevernas förkunskaper i syfte att skapa 

gemensamma grundkunskaper och referensramar på både grupp- och individnivå. 

Begreppsförståelse skapas således genom att undervisningen utgår från elevernas befintliga 

kunskaper och strukturer, vilket Dawes (2004) menar är nödvändigt för att kunna uppnå 

assimilation hos eleverna. Norberg Brorsson et al. (2014) menar att det mestadels är läraren 

som använder de naturvetenskapliga begreppen och inte eleverna i NO-undervisningen. I 

studiens resultat utläses att naturvetenskapliga begrepp främst används av eleverna när läraren 

aktivt leder undervisningen och diskussionerna. Studiens slutsats blir således att lärarledda 

diskussioner är ett sätt att möta den språkliga utmaning som naturvetenskapliga begrepp medför 

som leder till att eleverna utvecklar förmågan att uttala, förstå och använda begrepp i rätt 

kontext och sammanhang. Studiens resultat är därför enigt med Dawes (2004) som menar att 

elevernas förståelse för naturvetenskapliga begrepp utvecklas genom strukturerade aktiviteter 

med muntliga inslag eftersom kommunikation och samspel är nyckeln till lärande. 

5.2.2 Hur hanterar lärare den språkliga utmaningen med naturvetenskapliga begrepp? 

Studiens konstaterar att grupparbete bidrar till att eleverna utvecklar förståelse för 

naturvetenskapliga begrepp genom samspel med varandra. Konsekvensen av grupparbete blir 

dock att eleverna inte använder begreppen lika frekvent. Precis som Norberg Brorsson et al. 

(2014) skriver då de menar att vardagsspråket dominerar när eleverna kommunicerar 

naturvetenskap. Att eleverna inte använder begreppen leder till att de inte utvecklar en 

tillräckligt djup förståelse för de naturvetenskapliga begreppens innebörd så att de kan placera 

begreppen i sammanhang. Precis som Norberg Brorsson et al. (2014) studies resultat visar 

denna studie att det naturvetenskapliga språket, som är en del i skolspråket, är mycket komplext 
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för alla elever eftersom det skiljer sig tydligt mot vardagsspråket. Nilsson (2005) fastslår i sin 

studie att diskussioner där begrepp används och förklaras tränar eleverna både i 

begreppsförståelse och i att växla mellan vardagsspråk och ett naturvetenskapligt språk. Denna 

slutsats dras även i denna studie som visar att NO-lärare hanterar denna språkliga komplexitet 

genom att aktivt stärka elevernas språkkunskaper. Detta genom att låta eleverna arbeta med att 

frekvent använda de naturvetenskapliga begreppen i undervisningen, finna ord och synonymer 

som relaterar till begreppen, interagera och diskutera med varandra, prova sig fram genom att 

laborera samt att våga göra fel. Dessa arbetssätt anser även Dawes (2004), Nilsson (2005) och 

Norberg Brorsson et al. (2014) är exempel på medvetna strukturerade aktiviteter som bidrar till 

en och aktiv språkträning som utvecklar elevernas språkkunskaper och förståelse för 

naturvetenskapliga begrepp.  

Resultatet i denna studie visar också att lärare främst hanterar den språkliga utmaningen med 

naturvetenskapliga begrepp genom att i NO-undervisningen möjliggöra interaktion, 

diskussioner och praktiska inslag där begreppen används och förklaras i sammanhang. I relation 

till Lundgren (et al. 2017) dras slutsatsen att undervisningen bör präglas av både ett pragmatiskt 

perspektiv på lärande med tydlig koppling mellan teori, elevernas erfarenheter och praktiska 

inslag samt ett sociokulturellt perspektiv med fokus på interaktion och samspel. I studien 

konstateras också att förståelse för naturvetenskapliga begrepp skapas genom goda 

språkkunskaper hos eleverna. Dessa språkkunskaper utvecklas genom att eleverna får möta en 

varierad undervisning som innehåller språkliga hjälpmedel så som bildstöd eller Chromebooks, 

naturvetenskapliga förklaringar, modeller och diskussioner där de naturvetenskapliga 

begreppen används och placeras i kontextuella och sociala sammanhang.  

5.2.3 Vilka likheter och skillnader finns det mellan första- och andraspråkselever i 

deras förståelse av naturvetenskapliga begrepp?  

Studiens resultat visar att förstaspråkselever har en språklig fördel i NO-undervisningen till 

skillnad från andraspråkselever. Detta då förstaspråkselever har fler erfarenheter och 

förkunskaper om de naturvetenskapliga begreppen och vardagsspråket och behöver således 

endast lära sig det naturvetenskapliga språket. Därför blir slutsatsen att andraspråkselevers 

största utmaning med tillägnandet av naturvetenskapliga begrepp är att de samtidigt som de 

utvecklar förståelse för begreppen behöver lära sig både vardagsspråket och det 

naturvetenskapliga språket.  
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Karlsson (2019) och Karlsson et al. (2018) menar således att elever med ett begränsat ordförråd, 

kräver medveten språkträning och ansträngning för att tillägna sig naturvetenskapliga begrepp. 

Vidare hävdar därför Karlsson et al. (2018) att det är viktigt att NO-undervisningen bygger på 

elevernas tidigare erfarenheter, vilket är enigt med denna studies resultat.  I studien konstateras 

även att andraspråkselever möter fler nya ord i form av vardagsord och naturvetenskapliga 

begrepp men även okända naturvetenskapliga processer som finns utanför deras egen värld än 

förstaspråkselever. Därför dras slutsatsen att andraspråkselever behöver mer språklig stöttning 

av kamrater, NO-lärare och modersmålslärare i mötet med det naturvetenskapliga begreppet för 

att kunna appropriera sig i sin omvärld.  

Studiens resultat är enigt med Dawes (2004) ur perspektivet att alla elever i undervisningen ska 

få möjlighet att skapa sig en gemensam grundkunskap för att utveckla deras naturvetenskapliga 

språk och begreppsförståelse. Dawes (2004) och Nilsson (2005) menar därför att 

undervisningen ska utgå från elevernas befintliga kunskaper och strukturer samt ständigt 

ifrågasätta elevernas tidigare föreställningar. Studiens resultat är enigt med Lundgren et al. 

(2017) som menar att skapandet av gemensamma referensramar i undervisningen försvåras för 

NO-läraren eftersom andraspråkselever haft en del av sin appropriering i ett annat förstaspråk 

än undervisningsspråket. För att möta denna svårighet i undervisningen slår studien även fast 

att läraren ständigt ska arbeta för att skapa gemensamma språkliga referensramar i 

undervisningen genom att möjliggöra interaktion och samspel.  

Karlsson et al. (2018) konstaterar att undervisning som uppmanar andraspråkselever att 

använda alla sina språkliga resurser underlättar och stärker elevernas språkliga förmåga som i 

sin tur hjälper eleverna att utveckla förståelse för naturvetenskapliga begrepp. Detta synliggörs 

också i denna studie, då resultatet visar att andraspråkselever har svårare för att förstå och 

använda naturvetenskapliga begrepp än förstaspråkselever. Slutsatsen blir således att 

andraspråkselever ska få använda alla sina språkliga resurser i NO-undervisningen, i syfte att 

skapa begreppsförståelse. Vilket både Karlsson (2019) och Karlsson et al. (2018) belyser i sina 

studier genom att förklara att den diskursiva rörligheten som uppstår när eleverna växlar mellan 

sina språkliga resurser bidrar till att eleverna utvecklar språkkunskaper både på sitt första -och 

andraspråk. 

Studiens resultat visar även på den problematik som användandet av modersmål i 

undervisningen medför. Problemet är att alla andraspråkselever inte talar samma modersmål 

samt svårigheten med att hålla samtalet ämnesspecifikt. I resultatet konstateras också att 
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translanguaging som undervisningsteori och arbetssätt i klassrummet oftast inte fungerar. Detta 

eftersom andraspråkselever inte utvecklat det naturvetenskapliga språket på deras modersmål 

och därför inte kan översätta de naturvetenskapliga begreppen korrekt. I denna studie 

konstateras att detta leder till att andraspråkseleverna inte blir hjälpta av att översätta och 

försöka hitta likvärdiga ord på sitt modersmål, för att förstå och kunna kommunicera det 

naturvetenskapliga språket och dess begrepp på svenska. Resultatet visar också i enlighet med 

Karlsson et al. (2018) att translanguaging i flerspråkiga NO-klassrum inte är ett självgående 

arbetssätt som andraspråkselever lätt kan använda. Utan arbetssättet kräver att en 

modersmålslärare eller studievägledare finns tillgängligt i klassrummet för att agera som en 

länk mellan språken, vilket denna studie visar att i 5 av 6 fall inte finns att tillgå i NO- 

undervisningen. 

6. Fortsatt forskning 

Resultatet av studien är av hög relevans för det utbildningsvetenskapliga fältet genom att bidra 

med NO-lärares egna exempel på hur de undervisar för att hantera den språkliga utmaning som 

naturvetenskapliga begrepp medför. Studien belyser även likheter och skillnader i första- och 

andraspråkselevers förståelse av naturvetenskapliga begrepp samt i deras förmåga att placera 

begreppen i sammanhang. Detta genom slutsatsen att andraspråkselever har större svårigheter 

med att förstå och använda naturvetenskapliga begrepp i sammanhang än förstaspråkselever. 

Detta på grund av bristande språkkunskaper och färre erfarenheter om den naturvetenskapliga 

världen och dess begrepp. I denna studie dras även slutsatser att NO-lärarna är väl medvetna 

om den språkliga utmaningen som finns med att lära ut naturvetenskapliga begrepp och att de 

främsta orsaken till elevers svårigheter med inlärningen av begrepp är bristande erfarenheter, 

kunskaper om vardagsspråket och orden runt omkring de naturvetenskapliga begreppen. 

Slutligen drar vi slutsatsen att språkkunskaper om både vardags- och skolspråk är 

grundläggande för att eleverna ska kunna förstå och använda naturvetenskapliga begrepp. 

Därav hade fortsatta studier om undervisningsinslag som är gynnsamma för språkutveckling av 

vardags- och skolspråk, som leder till behärskande av ett naturvetenskapligt språk varit en 

intressant uppföljning till denna studie. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 

Information inför intervju för undersökning om hur språk påverkar förståelsen av 
naturvetenskapliga begrepp hos första- och andraspråkselever samt om 
naturvetenskapliga begrepp är en språklig utmaning för lärare.  

Vi heter Maja Lund och Sanna Mattison och studerar vid Högskolan Kristianstad till 
grundlärare i årskurs 4-6 med inriktning mot NO-ämnena. Detta är en förfrågan om att frivilligt 
delta i vår undersökning med syftet att undersöka lärares uppfattning om begreppsförståelse av 
naturvetenskapliga begrepp. Detta vill vi undersöka genom att studera vilka likheter och 
skillnader lärare uppfattar att det finns mellan första- och andraspråkselevers förståelse av 
naturvetenskapliga begrepp i årskurs 4–6. Syftet är även att studera om och i så fall vilken 
betydelse språket har i NO-undervisning genom att titta på hur lärare förhåller sig till den 
språkliga utmaningen att lära ut naturvetenskapliga begrepp. 

Du är en av våra utvalda lärare. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och du kan när som 
helst välja att avgå. Vi planerar att genomföra intervjuerna under veckorna 15–18. Tid kommer 
vi gemensamt överens om så att det passar i din verksamhet. Intervjun kommer att vara 
semistrukturerad och därför utformas efterhand på̊ svaren från dig. Vi beräknar att varje intervju 
tar ca 30 min. En ljudinspelning kommer att ske och anteckningar kommer att föras för att vi 
som intervjuare ska kunna återge dina svar på ett så korrekt sätt som möjligt. Allt insamlat 
material kommer därefter att analyseras och presenteras i en uppsats vid Högskolan 
Kristianstad. Namn, personuppgifter eller uppgifter om vilka skolor som deltagit kommer inte 
att nämnas i uppsatsen. Vi, vår handledare och vår examinator kommer att ha tillgång till det 
insamlade materialet tills att uppsatsen är godkänd, därefter raderas materialet och återfinns 
endast i uppsatsen. 
Vi är mycket tacksamma om ni vill vara med i den här studien. För att delta, mejla ert intresse 
samt tid det passar för intervju till någon av oss snarast. Meddela även om ni önskar att intervjun 
sker på er skola eller via en digital plattform. 

 
Hälsningar,  
Maja Lund  
Majjalundd@gmail.com 

Sanna Mattison 
Sanna.mattison@gmail.com 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor:  

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilka ämnen undervisar du i? 

3. Hur många elever går det i de klasser du undervisar i? 

4. Hur många elever med annat förstaspråk än svenska går det i klasserna du undervisar 

i? 

1.     På vilket sätt använder du naturvetenskapliga begrepp i undervisningen? (Planerar du 

för begreppsanvändning? I diskussion? Vid laboration? Vilken utsträckning) 

2.     Hur använder du det naturvetenskapliga språket i NO- undervisningen? 

3.     Tar du reda på elevernas förkunskaper om naturvetenskapliga begrepp? (Hur?) 

4.     Hur arbetar du för att eleverna ska få en djup förståelse för naturvetenskapliga 

begrepp? 

5.     Märker du skillnad på̊ elevernas förståelse för naturvetenskapliga begrepp vid olika 

lärsituationer? (Laborativt/instuderingsfrågor, inomhus/utomhus, enskilt/grupparbete?) 

6.     Hur får eleverna använda det naturvetenskapliga språket?  

(Skrift, muntligt, med andra uttryckssätt) 

7.     Hur stöttar du eleverna i att lära sig nya naturvetenskapliga begrepp? 

8.     Vilka språkliga utmaningar med naturvetenskapliga begrepp upplever du att det 

finns för första- och andraspråkselever? 

9.     Får andraspråkselever använda sitt förstaspråk i NO-klassrummet? Vad tänker du 

om det? 

10.  Upplever du att det finns liknande ord på elevernas andraspråk och det svenska 

naturvetenskapliga språket som kan användas i undervisningen?  

11.  Vilka språkliga redskap anser du är viktiga vid inlärningen av naturvetenskapliga 

begrepp för andraspråkselever? 

12.  Upplever du att det finns skillnader i första- och andraspråkselevers förståelse av 

naturvetenskapliga begrepp? (Vilka? Hur påverkar det förståelsen av begreppen?) 

13.  Är det något som du skulle vilja förändra i undervisningen eller använda andra 

lösningar för att ännu bättre kunna bemöta första- och andraspråkselever? 

14.  Har du läst någon forskning kring begreppsanvändande i flerspråkig NO-

undervisningen? 
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Bilaga 3. Sammanställning av intervjuer 
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