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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla lärare som valde att delta i vår studie. Vi tackar även vår 

handledare Yair Sapir och kurskamrater för lärorik vägledning och stöttning under arbetets 

gång. Arbetsfördelning mellan oss författare har varit jämn då vi gjort den största delen av 

arbetet tillsammans. Vi har delat upp vissa avsnitt i studien mellan oss och formulerat det enskilt 

för att sedan sammanställa delarna och diskutera det vi har skrivit. Under hela arbetet med vår 

studie har vi haft ett mycket bra samarbete där vi har kunnat stötta varandra och utfört arbetet 

gemensamt.  

         

 
Kristin Horne och Julia Stridh 

Kristianstad, december 2021 
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1. Inledning 
I den här studien vill vi undersöka vilka arbetssätt lärare använder för att stötta 

andraspråkselevers begreppsinlärning i NO-undervisningen. Studien har två syften där det ena 

är att redogöra för hur lärare i årskurs 1–3 stöttar andraspråkselever under NO-lektioner som 

sker på svenska. Det andra syftet med studien är att ta del av hur lärare resonerar kring vilka 

arbetssätt som gynnar andraspråkselevers inlärning när det gäller naturvetenskapliga begrepp. 

För att få fram resultat kopplat till syftet kommer vi att genomföra en klassrumsobservation 

under en NO-lektion, göra en metastudie av tidigare studier som haft liknande syften och 

observation som metod, samt lägga ut en digital enkät med frågor som några anonyma lärare 

som undervisar NO i årskurs 1–3 runt om i landet besvarar.  

Flerspråkighet i skolan är ett ständigt omdebatterat ämne i media. Exempelvis har Dagens 

Nyheter (Tano et al., 2020) och Svenska Dagbladet (Karlsson, 2019a) skrivit om språkets 

funktion i undervisning, samt hur elevers flerspråkighet kan användas som en resurs för lärande. 

En insändare skriven av Musser (2020) i Dagens Nyheter uttrycker övertygelse om att alla lärare 

borde arbeta för att stötta elevers språkutveckling, inte bara lärare i svenska. Detta innebär i så 

fall att lärare bör undervisa med ett andraspråksperspektiv i alla ämnen. Med detta i åtanke 

intresserar vi oss för arbetssätt som kan stötta andraspråkselevers förståelse i de särskilt 

begreppstunga naturorienterande ämnena.  

1.1 Bakgrund 
En stor utmaning för lärare idag är att anpassa sin undervisning för att möta varje elev där de 

befinner sig i sin kunskapsutveckling. På grund av att många elever numera har svenska som 

andraspråk krävs det även att läraren kan anpassa undervisningen efter elevens språkliga 

förmåga. Cummins (2017) menar att det tar omkring två år för elever med invandrarbakgrund 

att få ett visst flyt i sitt nya vardagsspråk, samt runt fem år för dem att nå upp till samma 

kunskapsnivå som eleverna utan invandrarbakgrund. En anledning till detta är brister i 

förståelsen av lektionsinnehållet som sker på svenska. Statistik från Skolverket (2019a), 

gällande elevers resultat i de nationella proven för årskurs 3 i Malmö under läsåret 2018/19, 

bekräftar att elever med svenska som andraspråk fick procentuellt lägre resultat än elever med 

svenska som förstaspråk. Detta är något som vi som skribenter också har observerat under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar. Brist i förståelsen hos andraspråkselever sker enligt vår 
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erfarenhet särskilt i ämnen som har många ämnesspecifika begrepp, vilket de naturorienterande 

ämnena har. 

1.1.1 Styrdokument 
Ordet begrepp nämns flera gånger i kursplanerna i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Lgr11, Skolverket, 2019b) för de naturorienterande ämnena, svenska samt 

svenska som andraspråk. I syftet för biologi står det att eleven ska kunna “Använda biologins 

begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i 

människokroppen, naturen och samhället” (Skolverket, 2019b, s. 165). Begrepp som fotosyntes 

och molekyl förekommer inte naturligt i elevers vardagliga liv och språk, och ord som lösning 

och blandning har en annan betydelse inom NO än andra områden. Det medför att elever kan 

ha bekymmer att förstå innebörden av begreppen, och således även de naturvetenskapliga 

fenomenen bakom dem. Om eleven tappar förståelse på grund av brister i svenska språket kan 

det få förödande konsekvenser för elevens kunskapsutveckling, vilket leder till att eleven inte 

uppnår kunskapskraven i ämnen med många ämnesspecifika begrepp. Några av de ämnena är 

de naturorienterande, vilket ligger till grund till varför vi valt att fokusera på just dem i vår 

studie. 

På grund av att det idag ofta finns elever med olika förstaspråk i samma klassrum är det viktigt 

att läraren kan ge stöttning till andraspråkselever på ett lämpligt sätt för att ge goda möjligheter 

för dem att förstå ett naturvetenskapligt begrepp på svenska. Detta finns beskrivet i Lgr11 

(Skolverket, 2019b, s. 12): “Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande” samt “stimulera, handleda och ge extra 

anpassningar eller särskilt stöd till elever som har svårigheter.” Läraren ska alltså anpassa sin 

undervisning så att varje elev ges förutsättningar för lärande, vilket kan vara en stor utmaning. 

Vi hoppas att vi med de framgångsrika arbetssätt vi får fram i vår studie kan stötta lärare i denna 

utmaning och ge djupare insikt i hur undervisning kan utformas för att stötta begreppsförståelse 

hos andraspråkselever, med särskilt fokus på NO-ämnena. 

1.1.2 Studiens inspirationskälla 
Vi blev inspirerade till vår studies ämne av Pauline Gibbons bok Stärk språket - stärk lärandet 

(2016). Efter att ha tagit del av boken som kurslitteratur blev vi intresserade av att undersöka 

undervisning för andraspråkselever. Gibbons (2016) definierar och sammanfattar begrepp inom 
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den sociokulturella teorin, och applicerar dem på undervisning. En lista med dessa begrepp 

finns under rubrik 5.2.  

Grundat på det ovan beskrivna problemet vill vi undersöka hur lärare i årskurs 1–3 planerar för 

och genomför undervisning för att stötta elever med svenska som andraspråk, med fokus på 

muntliga genomgångar och naturvetenskapliga begrepp.  

2. Syfte och frågeställning 
Här presenteras studiens syfte och frågeställningar.  

2.1 Syfte 
Denna studie har två syften där det ena är att redogöra för om och i så fall hur lärare i årskurs 

1–3 stöttar andraspråkselever under NO-lektioner som sker på svenska. Det andra syftet med 

studien är att ta del av hur lärare resonerar kring vilka arbetssätt som gynnar andraspråkselevers 

inlärning när det gäller naturvetenskapliga begrepp. 

2.2 Frågeställning 
I förhållande till syftet har vi valt att använda oss av följande frågeställningar: 

1. Använder lärare i årskurs 1–3 stöttning för att gynna begreppsförståelsen hos elever med 

svenska som andraspråk i NO-undervisningen? I så fall på vilket sätt? 

2. Hur planerar lärare att stötta begreppsförståelsen hos elever med svenska som 

andraspråk i NO-undervisningen? 

3. Disposition 
Nedan skriver vi ut följande huvudrubriker och vad som ingår i varje kapitel. 

 

4. Forskningsbakgrund: Här presenterar vi den tidigare forskning inom ämnet som vi tagit del 

av. 

5. Teoretisk utgångspunkt: Här presenterar vi den teori vår studie utgår ifrån samt en lista med 

teoretiska begrepp som behandlas i studien.  

6. Metod: Här presenterar vi vårt metodval, urval och genomförande av vår undersökning.  

7. Resultat: Här presenterar vi resultatet av våra enkäter, observation samt metastudie. 
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8. Analys: Här sammanställer och analyserar vi vårt resultat i relation till teori och tidigare 

forskning. 

9. Diskussion och slutsats: Här diskuterar vi vårt resultat utifrån det vi fått fram i analysen, drar 

slutsatser kring det och svarar på vår frågeställning. Vi för även en metoddiskussion, diskuterar 

vår studies reliabilitet och validitet samt presenterar en avslutande reflektion. 

4. Forskningsbakgrund 
Vi har tagit del av tidigare forskning inom vårt ämnesområde och valt att presentera fem artiklar 

skrivna av P. Gibbons (2003), M. Hajer (2003), D. Seifeddine Ehdwall & P. Wickman (2018), 

M. Takala, E. Silfver, Y. Karlsson & M. Saarinen (2018) samt A. Karlsson, P. Nygård Larsson, 

A. Jakobsson (2016). Dessa studier har, genom mestadels klassrumsobservationer, undersökt 

gynnsamma arbetssätt i undervisningen för att stötta varje elev. Studierna fokuserar på 

språkutvecklande ämnesundervisning, andraspråkselever samt NO-undervisning vilket gör att 

de har koppling till vår studie. Dessa tidigare studier utgår från den sociokulturella teorin, vilket 

har bidragit till att vi också gör det i detta arbete då det känns relevant. Utifrån den forskning 

vi har tagit del av kan vi konstatera att undervisning för andraspråkselever innefattar så mycket 

mer än att endast lära ut innehåll inom det aktuella ämnet. Det krävs av läraren att man utformar 

undervisningen så att andraspråkseleverna får möjlighet att träna på språket under tiden de även 

lär sig det undervisningen handlar om, alltså ska lektionerna främja språkutvecklingen (Hajer, 

2003). Undervisningen ska anpassas, differentieras efter varje elevs behov (Takala et al., 2018), 

detta gäller inte bara de lektioner som innefattar NO-ämnen, utan det gäller alla lektioner. 

Studier genomförda av Hajer (2003), Gibbons (2003) och Seifeddine Ehdwall et al. (2018) 

uppmärksammar alla vikten av att elever får samtala om begrepp, med stöttning från läraren. 

Eftersom flera undersökningar kommer fram till det här resultatet kan vi konstatera att det är 

en viktig del av undervisning för andraspråkselever. Seifeddine Ehdwall et al. (2018) fastslår 

att det inte räcker att eleven får ett begrepp översatt till sitt förstaspråk för att fullständigt förstå 

det. Återigen påpekas det att samtalet med andra elever är av stor vikt för elevens förståelse av 

ämnesspecifika begrepp.  

Halwani (2017) uppmärksammar i sin studie att gymnasieelever med engelska som andraspråk 

i USA förstod mer av innehållet i en lektion, kunde hålla koncentrationen uppe längre samt 

trodde mer på sin förmåga att lösa uppgifter när läraren använde bilder som stöd i 

undervisningen. Karlsson et al. (2016) menar att eleverna kan få möjlighet att kodväxla mellan 
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sitt förstaspråk och sitt andraspråk, samt vardagsspråk och skolspråk, när de befinner sig i 

skolmiljön. När eleverna får möjlighet att samtala om begrepp kan de få möjlighet att göra det 

på sitt förstaspråk, om det finns flera i klassen som har samma förstaspråk. De kan även få 

använda vardagsrelaterade ord och uttryck för att förklara för varandra och dela med sig av sina 

tankar och åsikter. Läraren ska använda sig av svenska och det skolrelaterade språket, för att 

eleverna ska befästa kunskaperna och innebörden av de ämnesspecifika begreppen på svenska.  

Takala et al. (2018) finner i sin studie att inkludering av alla elever, och därmed deras 

förstaspråk, och differentiering av undervisningen kan stötta alla elevers utveckling och 

lärande. Därför kan läraren anpassa uppgifter så att elever med svenska som andraspråk får 

möjlighet att använda sitt förstaspråk i undervisningen för att fördjupa sin förståelse av det 

ämnesrelaterade begreppet eller fenomenet.  

Det som presenteras som ett lyckat resultat för andraspråkselevers inlärning i de ovan nämnda 

artiklarna passar mycket bra in på den lektionsmodell som Gibbons (2003) utvecklat och 

genomfört studier kring. När eleverna deltar i lektioner utformat efter modellen får de samtala 

med varandra, gärna på sitt förstaspråk, för att sedan utveckla diskussionen i helklass på sitt 

andraspråk och med fler ord och begrepp som ryms inom det skolrelaterade språket. Gibbons 

(2003) forskning kring lektionsmodellen innehåller flera av de arbetssätt som övriga studier 

som vi presenterat kommer fram till är framgångsrika för att gynna andraspråkselevers 

förståelse. Därför är vår förhoppning att i kommande undersökning att få syn på undervisning 

för andraspråkselever som liknar det Gibbons (2003) presenterar i sin studie. Det som tydligt 

genomgår i alla studier vi har tagit del av är vikten av att låta andraspråkselever samtala om 

begrepp, med fördel på sitt förstaspråk och med ett vardagsrelaterat språk.  

5. Teoretisk utgångspunkt 
I detta kapitel presenteras den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för vår studie. 

Vidare presenteras även de teoretiska begrepp som vi använt oss av både när vi sökt efter 

tidigare forskning kring ämnet samt planerat och genomfört vår studie. Avslutningsvis följer 

Sharpes (2006) 7 typer av stöttning samt Wood et als. (1976) syften med stöttning, vilka är 

modeller för hur läraren kan ge eleven stöttning i undervisningen.  
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De teoretiska begreppen, Sharpes (2006) modell samt Wood et als. (1976) modell kommer att 

utgöra vårt analysverktyg i analyskapitlet. Detta eftersom den empiri vi samlar in och de olika 

formerna av stöttning som syns i den kan appliceras på de modeller där olika typer av stöttning 

har tagits fram som fördelaktiga att använda i undervisningen.  

5.1 Sociokulturell teori 
I vår studie har vi valt att använda den sociokulturella teorin som teoretisk utgångspunkt. 

Merparten av den forskning som fokuserar på elever med svenska som andraspråk och dess 

inlärning som vi har tagit del av använder den sociokulturella teorin och de begrepp som finns 

inom den. Vi har valt att använda oss av Gibbons (2016) definitioner av de sociokulturella 

begreppen. Boken Stärk språket - stärk lärandet belyser flera aspekter av språkinlärning, och 

tar även upp elever med svenska som andraspråk och deras förutsättningar för lärande i en 

svensk utbildningskontext. Gibbons (2016) använder sig av Vygotskijs sociokulturella teori 

som har sin grund inom lärande, språk och utveckling. Denna teori kommer vi att använda för 

att analysera vårt resultat i denna studie, med fokus på begreppet stöttning. 

Det sociokulturella perspektivet på lärande växte fram under 1920-talet ur Lev Vygotskijs 

arbete med utveckling, lärande och språk (Säljö, 2017). Dock fick teorin inte fäste förrän på 

1980- och 1990-talen, eftersom behaviorismen tidigare dominerade i väst, och i öst var teorin, 

med fokus på den enskilda individens lärande och utveckling, politiskt oacceptabel (Säljö, 

2017). I slutet av 1900-talet blev den sociokulturella teorin återupptäckt och började användas 

i skolorna, mycket på grund av det alltmer mångkulturella samhället där elever har olika 

erfarenheter och förkunskaper. Den sociokulturella teorin betonar vikten av samspelet mellan 

individer för lärande och utveckling. Dessutom är teorin inte kopplad till en särskild skola eller 

pedagogik, utan kan förverkligas inom den ordinarie undervisningen i alla skolor, oavsett dess 

varierande förutsättningar (Säljö, 2017). 

Undervisning med uppgifter och aktiviteter ska enligt den sociokulturella teorin ligga inom den 

proximala utvecklingszonen (Säljö, 2017) (se rubrik 5.2.2). Zonen är olika stor för olika elever, 

vilket betyder att en uppgift kan vara för lätt för någon, för svår för någon annan och lagom 

utmanande för en tredje. Detta innebär att läraren måste anpassa undervisningen efter elevernas 

olika kunskapsnivåer, och även språkliga nivåer när det gäller andraspråkselever. Detta kallas 

för differentiering, och beskrivs av Bruce (2016) (se rubrik 5.2.3). Det vi kommer att undersöka 
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i vår studie är hur lärare anser att de anpassar sin undervisning, alltså differentierar den, så att 

varje elev kan lära sig så mycket som möjligt. I vår enkät får lärarna dela med sig av sina tankar 

och åsikter kring planering och genomförande av undervisning, med fokus på 

andraspråkselevers begreppsinlärning inom NO-ämnena.  

5.2 Teoretiska begrepp 
I studien har vi utgått och använt oss av olika teoretiska begrepp när vi sökt efter tidigare 

forskning, planerat vår undersökning samt analyserat och diskuterat vårt resultat. Merparten av 

begreppen ingår i den sociokulturella teorin, vilka Gibbons (2016) definierar i sin bok. Nedan 

följer en lista med beskrivning av dessa begrepp i alfabetisk ordning. 

5.2.1 Andraspråk 
Ett andraspråk är ett språk som en individ lär sig efter att helt eller delvis tillägnat sig sitt första 

språk. Till skillnad från ett främmande språk har andraspråket en roll som är jämförbar med 

förstaspråket och individen kan kommunicera med hjälp av det. Andraspråket lärs in i en 

naturlig miljö, där individen exponeras för språket genom att höra eller läsa språket (Karlsson, 

2019b). 

5.2.2 Den proximala utvecklingszonen  
Detta är ett uttryck som myntades av den ryske teoretikern och psykologen Lev Vygotskij. Han 

menade att vårt lärande ständigt är under process i att utvecklas. När elever får grepp om ny 

kunskap är de även på god väg att lära sig något nytt. För att eleverna ska kunna ta till sig 

undervisningen och lära sig genom den får det inte vara för svårt eller för lätt, utan det måste 

vara i grad med elevens proximala utvecklingszon (Säljö, 2017). Den proximala 

utvecklingszonen syftar på avståndet mellan det barnet kan göra på egen hand, och det barnet 

kan göra med hjälp av en mer erfaren person. I skolan kan denna person vara läraren, eller en 

annan elev som har mer kunskap. Barnet kräver mindre och mindre stöttning (se 5.2.8) 

efterhand, och till slut klarar barnet att genomföra uppgiften enskilt. I undervisningen måste 

läraren, eller annan stöttande person, anpassa innehållet för att möta varje elev där de befinner 

sig i sin proximala utvecklingszon, så att det blir lagom utmanande (Gibbons, 2016). 

5.2.3 Differentiering  
En lärare måste anpassa sin undervisning utifrån alla elevers olika behov, kunskapsnivå samt 

språkliga nivå. Detta innebär att en uppgift som utförs av alla elever har samma mål men är 
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utformad olika beroende på var varje elev befinner sig kunskapsmässigt. Anpassning av 

undervisning kallas för differentiering. Alla elever måste få viss utmaning men samtidigt känna 

att de klarar av uppgiften (Bruce, 2016). 

5.2.4 Flerspråkighet  
Enligt De Backer et al. (2019) finns det flera definitioner av begreppet flerspråkighet, eller 

multilingualism på engelska. Artikelförfattarna använder begreppet så som vi gör i vår studie. 

En flerspråkig person kan enligt dem kommunicera genom att lyssna, tala, läsa och skriva i fler 

än ett språk. 

5.2.5 Kodväxling  
Enligt Karlsson et al. (2016) innebär kodväxling att man i en mening eller ett samtal växlar 

mellan olika språk. Detta kan exempelvis underlätta för elever med ett andraspråk som inte kan 

uttrycka sig fullt ut på det nya språket eller om de ska förklara något för en kamrat med samma 

förstaspråk.  

5.2.6 Mediering  
Mediering är ett begrepp som används inom Vygotskijs sociokulturella teori. Vi människor 

använder oss av olika redskap för att förstå och handla i omgivningen vi befinner oss i. Ett 

exempel på detta är vårt språkliga redskap som kan innefatta bokstäver, symboler, begrepp och 

siffror (Säljö, 2017). Vi människor behöver kännedom kring vad exempelvis begrepp och 

symboler betyder där vi befinner oss för att kunna förstå sammanhang och kunna göra oss själva 

förstådda.  

5.2.7 Mode continuum  
Gibbons (2003) använder begreppet mode continuum i sin studie för att beskriva elevers 

övergång från muntliga redogörelser till akademisk skrift. Språket blir gradvis mer avancerat 

ju närmre eleven kommer skriftspråket. Detta är något som andraspråkselever ofta behöver 

träna mer på än förstaspråkselever, eftersom skolan kräver ett mer formellt språk än det de 

använder när de talar med sin familj och vänner. Enligt Gibbons (2016) finns det flera 

lektionsmodeller som kan användas för att träna på att skifta mellan olika modes, alltså typer 

av språk inom mode continuum. 
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5.2.8 Stöttning 
Enligt Gibbons (2016) innebär det sociokulturella begreppet stöttning, eller scaffolding på 

engelska, en stöttning som är viktig för stunden och som bidrar till ny kunskap och nya 

färdigheter hos eleven, både inom lärande av språk och annat. Denna stöttning kan ges både 

från lärare och klasskamrater.  

5.2.9 Transspråkande  
Transspråkande, translanguaging på engelska, myntades av forskaren Cen Williams från 

Wales (Svensson, 2018). I undervisningssammanhang innebär transspråkande att man använder 

elevers språkkunskaper som en resurs och översätter innehåll mellan elevernas första- och 

andraspråk. I sina studier genomföra på 1990-talet fann Williams att när elever fick i uppgift 

att på sitt andraspråk sammanfatta en text skriven på deras förstaspråk, och tvärtom, fördjupades 

och breddades både elevernas ämnes- och språkkunskaper (Svensson, 2018).  

5.3 Modeller för stöttning 
Eftersom stöttning är det mest centrala begreppet i vår studie har vi valt att använda följande 

två modeller för stöttning som våra analysverktyg. Modellerna är framtagna i studier av Sharp 

(2006) och Wood et al. (1976) och presenteras nedan i underrubriker. I modellerna ingår olika 

delar av undervisning som fungerar som stöttning av elevers inlärning, vilka kan appliceras på 

de arbetssätt lärare väljer att använda sig av. För en beskrivning av begreppet stöttning, se rubrik 

5.2.8 i teoretisk utgångspunkt.  

5.3.1 Sharpe  
Sharpe (2006) har genomfört en observationsstudie där hon finner två typer av stöttning; den 

planerade och den tillfälliga stöttningen. Dessutom identifierar hon sju typer av stöttning som 

lärare använder sig av för att stötta elevers inlärning, vilka vi kommer använda oss av i vår 

analys. Typerna är: 

1. Repetera det eleven har sagt på ett korrekt sätt för att utveckla elevens språk. 

2. Ställa stöttande frågor för att fördjupa elevens tankar och resonemang. 

3. Ställa frågor för att säkerställa att eleven lyssnar på det läraren säger och förstår 

innehållet.  

4. Relatera nytt innehåll till elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper. 
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5. Sammanställa innehållet i en lektion eller arbetsområde för att befästa elevernas 

kunskaper.  

6. Ge exempel på hur eleven kan koppla ihop det den lärt sig för att dra slutsatser. 

7. Använda visuellt stöd, till exempel bilder, diagram och kroppsspråk, för att stärka 

elevens förståelse av det läraren säger (Sharpe, 2006). 

5.3.2 Wood et al.  
Det engelska ordet för begreppet stöttning, scaffolding, användes första gången av i en studie 

Wood, Bruner och Ross 1976 (Gibbons, 2003) I studien presenterade de sex scaffolding 

functions, vilket kan översättas till olika syften för stöttning. Syftena är följande: 

1. Skapa intresse och relevans för uppgiften/aktiviteten som gör att eleven vill delta. 

2. Förenkla uppgiften/aktiviteten så att eleven kan delta på en nivå passande för dess 

kunskap. 

3. Upprätthålla intresse för uppgiften/aktiviteten, samt tydliggöra målet med den. 

4. Synliggöra avgörande skillnader mellan vad eleven producerar och det ideala resultatet.  

5. Kontrollera elevens frustration eller stress över att inte klara uppgiften/aktiviteten 

direkt. 

6. Visa exempel eller demonstrera ett idealt resultat/lösning på uppgiften/aktiviteten 

(Wood et al., 1976). 

6. Metod 
I det här kapitlet presenterar vi vårt val av metod och urval av lärare till vår studie. Vi redogör 

också för genomförandet av observation och enkät, samt motiverar och redogör för 

genomförande av vår metastudie. Slutligen presenterar vi de etiska överväganden vi gjort under 

genomförandet av vår undersökning. 

6.1 Metodval 
Eftersom vi fokuserar på vilka arbetssätt läraren använder och vilken stöttning han eller hon ger 

till elever med svenska som andraspråk i NO-undervisningen har vi valt att använda oss av 

metoderna observation, metastudie och enkät.  
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Observation av en NO-lektion genomför vi för att få syn på vilka arbetssätt läraren använder 

för att stötta elevers begreppsförståelse. Vi har studerat tre elever med svenska som förstaspråk 

och tre med svenska som andraspråk. De elever som har svenska som förstaspråk har fungerat 

som en kontrollgrupp för att vi ska kunna säkerställa att det är det svenska språket som är den 

avgörande faktorn för förståelsen hos andraspråkseleverna vi fokuserar på. Förståelsen visar 

eleverna genom att utföra uppgifter, följa instruktioner, svara på frågor från läraren och 

diskutera med klasskamrater. Observationen är därför till viss del deltagande observation, vilket 

Denscombe (2018) menar är när man samlar in information i vardagliga situationer för att få 

vissa insikter om det som sker. Att observera i den naturliga miljön och göra observationer ute 

på fältet gör det möjligt för oss att få syn på det som skulle inträffat även om vi inte skulle varit 

på plats, i detta fall hur eleverna visar sig förstå lektionsinnehållet. Det gäller enligt Denscombe 

(2018) att man som observatör smälter in för att inte påverka resultaten av observationerna för 

mycket, och därför kommer vi inte berätta för vare sig eleverna eller läraren vilka vi observerar. 

För att få djupare insikt i hur läraren vi observerat tänker kring planering och genomförande av 

NO-undervisning för andraspråkselever valde vi att låta hen svara på frågor i en efterföljande 

digital enkät i Google Formulär. Frågorna relaterar både till den observerade lektionen och 

deras NO-undervisning mer generellt.  

Metastudien genomför vi för att få tillräckligt mycket insamlad empiri till vår studie. Då vi 

endast kunnat genomföra en klassrumsobservation har vi tagit del av resultat från tidigare 

studier som haft liknade syfte som vårt och där de använt sig av klassrumsobservation. Dessa 

kan då väga upp de observationer som vi inte kunnat genomföra på grund av att endast en av 

de lärare vi fick kontakt med hade NO-undervisning på schemat under denna period.  

Genom vår egen klassrumsobservation och de observationer som skett i de studier vi tar del av 

i vår metastudie kommer vi få fram empiri för att kunna svara på vår frågeställning “Använder 

lärare i årskurs 1–3 stöttning för att gynna begreppsförståelsen hos elever med svenska som 

andraspråk i NO-undervisningen? I så fall på vilket sätt?” 

För att kunna besvara frågeställning 2 “Hur planerar lärare att stötta begreppsförståelsen hos 

elever med svenska som andraspråk i NO-undervisningen?” väljer vi att använda oss av en 

digital enkät som vi utformar med frågor till olika anonyma lärare som undervisar NO i årkurs 

1–3 att besvara.  
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Med våra tre undersökningar kan vi inte säga något generellt om hur alla lärare stöttar 

andraspråkselevers begreppsinlärning, men vi får syn på hur några lärare dels menar att de ger 

stöttning i enkät 1 och 2, och hur de faktiskt gör det i observation och metastudie.  

6.2 Urval till observation 
I början av arbetet med vår studie var tanken att vi skulle observera mellan tre och fem lektioner 

med olika lärare som undervisar årskurs 3. Därför inledde vi vår process med att hitta lärare 

genom att skicka ut mejl till rektorer på skolor runt om i Kristianstad där vi kort beskrev vår 

studie och frågade om någon lärare i årskurs 3 ville delta. Deltagandet innebär att vi som 

skribenter ska observera en NO-lektion samt att läraren efteråt ska fylla i en digital enkät med 

frågor gällande den observerade lektionen.  

Vi fick endast svar från en av rektorerna trots påminnelser, men den rektorn uppgav att lärarna 

på skolan inte hade tid att medverka i vår studie. Därför valde vi att använda oss av ett 

bekvämlighetsurval i vårt urval av deltagande lärare och elever. Vi kontaktade lärare som vi 

känner eftersom vi haft dem som handledare eller eftersom de arbetar på skolor där vi har 

genomfört tidigare VFU-perioder. För att öka vår möjlighet att hitta lärare till vår studie valde 

vi att bredda vårt spann av deltagande lärare från endast årskurs 3 till årskurs 1–3. Eftersom 

NO-undervisning bedrivs och naturvetenskapliga begrepp behandlas i alla årskurser såg vi inga 

hinder för att bredda vårt upptagningsfält på det här viset. 

Ett fåtal lärare svarade att de inte hade tid att delta i vår studie. Några lärare visade intresse för 

att delta i studien, men alla lärare utom en uppgav att de nyligen hade avslutat ett arbetsområde 

inom de naturorienterande ämnena, och nu skulle fokusera på de samhällsorienterande ämnena 

under en längre tid. Det innebar att vi inte hade möjlighet att observera flera lektioner som vi 

tidigare hade tänkt. Vi valde då att genomföra endast en observation, med efterföljande enkät 

baserat på den observerade lektionen, hos den lärare som ville delta i studien på detta vis.  

Vårt urval av elever att observera skedde genom ett icke-sannolikhetsurval, med målet att få ett 

representativt urval av elever i klassen. Det innebär att vi har en bestämmanderätt i vilka elever 

vi väljer ut (Denscombe, 2018). I vårt fall grundar sig valet att använda ett icke-

sannolikhetsurval sig i att vi vill överväga alla bakomliggande faktorer som kan påverka 

elevernas koncentrations- och prestationsförmåga. Det är främst personliga omständigheter vi 

vill känna till, men även om eleverna har diagnoser eller befinner sig i andra kända svårigheter 
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som kan påverka deras prestation. Läraren bidrog med denna information, samt vilka elever 

som läser svenska som andraspråk. I Skolförordningen (SFS 2011:185, 5 kap, §14) står det tre 

olika anledningar till att man som elev i grundskolan får tillgång till lektioner inom svenska 

som andraspråk; “Elever som har ett annat språk än svenska som förstaspråk, elever som har 

svenska som förstaspråk och som har tagits in från skolor i utlandet och invandrarelever som 

har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare.” Utifrån detta kommer 

vi att välja de elever som vi anser passar bäst för det vi vill undersöka. Det är viktigt att vi gör 

detta urval för att få ett representativt urval av elever, både med svenska som andraspråk och 

svenska som förstaspråk.  

Vårt tillvägagångssätt för att välja elever för vår studie gör att vi kan jämföra elevernas 

förståelse och resultat, både mellan alla sex elever och mellan de tre eleverna med svenska som 

förstaspråk och de tre eleverna med svenska som andraspråk. Genom det blir vi mer säkra på 

om det är bristen i förståelsen av det svenska språket som är orsaken till elevens eventuella 

svårighet att förstå ett naturvetenskapligt begrepp, eller om problemet är förståelsen för det 

ämnesrelaterade begreppet i stort. Vårt urval av elever bidrar alltså till att resultatet i vår studie 

blir mer tillförlitligt. 

Urval av de sex elever vi skulle fokusera på under observationerna gjordes slumpmässigt utifrån 

listan med elever, där de elever som är inte var lämpliga att observera på grund av 

bakomliggande orsaker var bortplockade. Eleverna som läser svenska som andraspråk stod i en 

egen spalt. Därefter gjorde vi ett urval av tre i varje grupp med hjälp av en slumpmässig 

generator på internet. På så vis kunde vi inte påverka utfallet av urvalet genom våra egna 

eventuella omedvetna fördomar och åsikter baserat på elevernas namn. Vi valde även ut två i 

varje grupp som skulle fungera som reserver om någon av de utvalda var frånvarande vid den 

observerade lektionen.  

6.3 Metastudie 
Eftersom vi endast hade möjlighet att genomföra en observation valde vi att fördjupa vårt 

resultat av den med att göra en metastudie där vi analyserar resultat av tidigare examensarbeten. 

Uppsatserna undersöker arbetssätt och undervisning i relation till elever med svenska som 

andraspråk. Vi valde att söka efter uppsatser skrivna under de senaste åtta åren i databaserna 

Diva (digitala vetenskapliga arkivet) och Libris. Uppsatserna använder sig alla av metoden 
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observation, eftersom det var det vi behövde tillföra till vår studie. Vi valde att söka efter 

uppsatser skrivna vid alla Sveriges högskolor och universitet på grundlärarprogrammet och som 

fokuserar på undervisning i grundskolan. Sökorden vi använde var andraspråkselev och 

svenska som andraspråk. Efter att ha gjort ett urval av uppsatser baserat på ovanstående kriterier 

hade vi funnit sex examensarbeten som hade syften som låg så nära vår studies som möjligt. På 

nästa sida presenteras information om uppsatserna i en tabell (se figur 1). 

För att sammanställa och jämföra studiernas resultat har vi valt att använda oss av fråga 1 i vår 

frågeställning när vi analyserar dem. Eftersom inte samtliga studier fokuserar på 1–3 sätter vi 

det inom parentes.  

1. Använder lärare (i årskurs 1–3) stöttning för att gynna begreppsförståelsen hos elever 

med svenska som andraspråk i NO-undervisningen? I så fall på vilket sätt? 
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Figur 1: tabell med information om examensarbeten.  

Författare Lärosäte Årskurs Titel Syfte Kort beskrivning av 
metod 

Andersson 
och Ersholt 
(2017). 

Umeå 
universitet. 

1–3 Undervisning i 
flerspråkigt klassrum: En 
kvalitativ studie kring hur 
lärare undervisar svenska 
i en flerspråkig klass. 

“Syftet med det här arbetet är att 
undersöka hur lärare genomför 
undervisning i ämnet svenska i en 
flerspråkig klass. Vi vill även ta reda 
på hur flerspråkiga elever inkluderas i 
undervisningen samt hur lärare kan 
stödja deras kunskapsutveckling”. 

Observation av 8 
lektioner hos två lärare 
med efterföljande 
intervjuer. 

Alin och 
Moro (2017). 

Uppsala 
universitet. 

1–3 Fem lärares 
förutsättningar att 
anpassa undervisningen 
för andraspråkselever: En 
observationsstudie om 
anpassningar för 
andraspråkselever i 
svensk skola. 

“Mot bakgrund av vår tidigare studie 
är syftet att undersöka hur fem lärare 
i klassrummet anpassar sin 
undervisning för elever med svenska 
som andraspråk. Vidare är syftet att 
undersöka vilka möjligheter och 
begränsningar lärarna i 
observationsstudien har i sitt arbete 
med anpassningar samt huruvida 
anpassningarna de gör stämmer 
överens med de anpassningar de 
uppgett att de gör”. 

Observation av fem 
lektioner med fem olika 
lärare som författarna i 
en tidigare studie har 
genomfört intervjuer 
med. 

Momeni 
Christiansson 
och 
Alroubaje 
(2014). 

Malmö 
högskola. 

4 Språkutvecklande 
ämnesutveckling: 
Planering, stöttning och 
lärande. 

“Syftet med vår undersökning är att 
se hur två yrkesverksamma lärare i 
No arbetar för att gynna 
språkutvecklingen i 
ämnesundervisningen för elever som 
har svenska som andraspråk”. 

Observation av fem 
lektioner med två olika 
lärare. Efterföljande 
intervju gällande 
lektionerna. 

Uddberg och 
Andersson 
(2020). 

Malmö 
universitet. 

2 Språk- och 
kunskapsutvecklande 
arbetssätt i skolans tidiga 
år. 

“Syftet med vårt examensarbete är att 
undersöka vilka arbetssätt som två 
olika lärare tillämpar i sina klassrum, 
för att kunna identifiera hur 
andraspråkselevers språk- och 
kunskapsutveckling kan främjas i de 
olika klassrumsmiljöerna”. 

Observation av svensk- 
och 
naturkunskapsundervisni
ng i två klasser med två 
olika lärare. 

Dastory och 
Hellman 
(2021). 

Malmö 
universitet. 

7–9 Stöttning av flerspråkiga 
högstadieelevers språk- 
och kunskapsutveckling. 

“Syftet med den här studien är att 
undersöka och analysera hur lärare 
anpassar sin undervisning till de 
flerspråkiga eleverna”. 

Observation av åtta 
lektioner i två klasser 
med två olika lärare. 

Zasella 
(2018) 

Göteborgs 
universitet. 

1–3 Språket som ett hinder för 
andraspråkselever inom 
problemlösningsområdet i 
matematik. 

“Det övergripande syftet med denna 
studie är att undersöka hur lärare 
arbetar med problemlösning i 
matematikundervisningen för 
andraspråkselever i de tidigare 
skolåren, F-3”. 

Observation av fem 
lektioner med fem olika 
lärare. Efterföljande 
intervju med två av 
lärarna gällande 
lektionen. 
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6.4 Urval till enkät 2 
För att möjliggöra att vi fick in fler lärares åsikter, synpunkter och tankar valde vi att låta de 

lärare som inte undervisade NO just nu svara på liknande frågor i en andra digital enkät i Google 

Formulär. Enkäten innehåller frågor som relaterar till NO-undervisning för elever med svenska 

som andraspråk generellt, och är inte kopplad till en enskild lektion eftersom vi inte observerat 

någon lektion hos de lärarna. Det gör att vi dels kan observera en lärares lektion och jämföra 

det läraren gjorde under lektionen med den hen svarar i enkäten, dels få ett bredare perspektiv 

över hur lärare arbetar under fortlöpande undervisning. Fortsättningsvis kommer enkäten som 

läraren besvarade efter observerad lektion benämnas som enkät 1, och enkäten som skickas ut 

till övriga lärare för enkät 2. Se bilagor.  

6.5 Genomförande av observation och enkät 1 
Vi planerade inför den observerade lektionen att fokusera på vilka arbetssätt läraren använde, 

och om hen använde sig av stöttning och i så fall på vilket sätt. Vi tittade även på hur de sex 

utvalda eleverna visade förståelse för undervisningsinnehållet. I början av lektionen berättade 

läraren för eleverna vilka vi som observerade var, och att vi kommer att titta på det läraren och 

eleverna gör under lektionen för att använda till ett arbete i skolan. Eftersom syftet med 

observationen var känt respektive delvis känt för läraren och eleverna genomförde vi här ett 

deltagande som observatör under lektionen, vilket innebär att vi med egna ögon bevittnad det 

som sker i klassrummet under lektionen (Denscombe, 2018). Även om vi inte deltog i arbetet 

under lektionen utan endast observerade läraren och elevernas agerande påverkade vi inte aktivt 

resultatet av observationen. Trots det kan vi aldrig veta om vårt närvarande påverkar hur 

deltagarna beter sig eller vad de säger, vilket alltid är viktigt att ta i beaktande vid deltagande 

observationer (Denscombe, 2018).  

Efter att lektionen var avslutad skickade vi länken till enkäten till läraren. Läraren svarade på 

enkäten under samma dag. 

Inför observationen skapade vi ett observationsschema som vi antecknade i under 

observationen, vilket enligt Denscombe (2018) gör att observanterna fokuserar på samma saker 

under observationen. Schemat innehöll frågor utformade efter vad vi ville få syn på under 

observationen, samt en kolumn för varje elev. Där kunde vi skriva ner till exempel på vilket 

sätt elev 1 fick stöttning av läraren, eller på vilket sätt läraren introducerade ett begrepp. Vi 
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antecknade i varsitt schema, och samtalade inte under observationen. Vi var noga med att 

fördela oss över klassrummet och försöka ta del av så mycket som möjligt av det som skedde i 

klassrummet. Efter genomförd observation sammanställde vi våra anteckningar och diskuterade 

våra respektive iakttagelser. Det vi diskuterade skrev vi ner i schemat så vi hade allt samlat för 

att sedan sammanställa det i text. 

På grund av tidsbrist stötte vi på svårigheter att få in samtycke från vårdnadshavare till att spela 

in lektionen. Därför valde vi att genomföra observationen som planerat men inte spela in ljud 

och bild som vi tidigare hade tänkt. Vi använde oss av vårt observationsschema för att veta vad 

vi skulle fokusera på och anteckna. Eftersom vi inte spelade in observationen finns det inget 

material vi kan undersöka i efterhand, utan vi får förlita oss på våra anteckningar och det vi 

kommer ihåg från lektionen. Det medför en risk att vi har glömt eller inte uppmärksammade 

väsentliga delar av lektionen. Eftersom vi var två som observerade och vi antecknade så mycket 

som möjligt upplever vi att vi har fått en heltäckande bild över lektionen och det vi ville 

undersöka i den, och därför påverkar inte det faktum att vi inte spelade in observationen 

resultatet avsevärt. 

Resultatet av den insamlade empirin från observationen och den efterföljande enkäten kommer 

vi att analysera med hjälp av modellerna vi presenterade under avsnitt 5.3. Vi kommer även 

använda de olika teoretiska begreppen (se avsnitt 5.2 med underrubriker) som analysverktyg.  

6.6 Genomförande av enkät 2 
Både enkät 1 och enkät 2 innehåller en blandning av öppna och fasta frågor. Flera frågor 

uppmanar lärarna till att skriva löpande text. Det innebär att vi får möjlighet att ta del av lärarnas 

åsikter och tankar kring frågan, och de får formulera sig med egna ord (Denscombe 2018). Det 

innebär att vi använder enkäterna på ett kvalitativt sätt, eftersom vi inte kan sammanställa 

genom att till exempel titta på hur många lärare som svarat ett visst svarsalternativ på en fråga. 

Trots det kan vi läsa svaren från lärarna, och se mönster i deras svar.  

Enkäterna innehåller några kryssfrågor där lärarna svarar ett av flera alternativ, och några frågor 

med alternativknappar där respondenten har möjlighet att kryssa i flera alternativ (Denscombe, 

2018). I de frågorna kan vi sammanställa svaren på det sätt vi beskrev ovan, men vi kan inte 

göra det med alla frågor i enkäterna. Dock fungerar flera av de öppna frågorna som följdfrågor 

till de fasta frågorna, där respondenten har möjlighet att utveckla sitt svar och ge exempel 
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baserat på vad hen svarade i föregående fråga. Alla deltagare i enkäten är och förblir anonyma, 

alltså vet vi inte vem som svarat vad.  

Efter att ha skapat enkät 2 skickade vi ut den till cirka tio lärare som tidigare tackat ja till att 

delta i studien, men inte kunde på grund av att de inte arbetade med NO just nu. Därför var vi 

säkra på att vi skulle få in minst tio svar på enkät 2. När vi skickade ut enkäten uppmanade vi 

även lärarna att dela enkäten med kollegor som undervisar NO i åk 1–3. Det breddade vårt 

upptagningsfält ytterligare. Även när vi skickade ut enkät 2 till lärare använde vi oss av ett 

bekvämlighetsurval, och valde att kontakta lärare som tidigare sagt att de ville ställa upp som 

deltagare i studien.  

Eftersom vi inte hade möjlighet att observera fler än en lektion valde vi att skicka ut enkät 2 till 

en större mängd lärare, för att få ett bredare svarsunderlag. Vi upplever att vi med frågorna i 

enkäten kan få svar på vår frågeställning, även om observation med efterföljande enkät hade 

varit givande och gett oss en djupare förståelse för lärarens arbetssätt och undervisning. I enkät 

2 får lärarna beskriva hur de går till väga för att stötta andraspråkselevers inlärning och vi får 

utgå från att de tankar och åsikter de delar med sig av speglar deras undervisning på ett rättvist 

sätt. Även om vi inte kan säkerställa att lärarna verkligen gör så som de beskriver får vi genom 

deras svar på frågorna i enkät 2 ta del av deras syn på hur NO-undervisning för 

andraspråkselever bör bedrivas. 

För att hitta lärare som ville svara på enkäten publicerade vi den i Facebookgrupper som vänder 

sig till lärare som undervisar elever med svenska som andraspråk. Enligt Denscombe (2018) 

gör användandet av sociala medier i sökandet av respondenter, i vårt fall lärare, att forskaren 

kan nå ut till många människor som delar samma intressen eller arbetar inom samma yrke. 

Eftersom det finns flera stora grupper där lärare kan kommunicera med varandra och dela 

lektionsplaneringar och ideér visste vi att det fanns möjlighet för oss att nå ut till många lärare 

på Facebook via grupperna. Dessutom kunde vi genom att söka efter lärare på Facebook nå ut 

till lärare i hela landet, vilket dels gjorde att vi fick ett större upptagningsområde och kunde få 

tag på respondenter som vi inte annars hade gjort, dels underlättade det för oss att avidentifiera 

lärarna och vara objektiva till deras svar eftersom vi inte känner dem (Denscombe, 2018). 

Nackdelen med att använda sig av sociala medier för att hitta respondenter till studien är att alla 

människor inte använder Facebook, eller är medlemmar i grupperna vi publicerar enkäten i 

(Denscombe, 2018).  
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Eftersom vi vill ta del av några lärares syn på och åsikter kring NO-undervisning för 

andraspråkselever anser vi att de lärare som väljer att svara på enkäten utgör ett underlag som 

gör det möjligt för oss att svara på vår frågeställning, även om det naturligtvis finns många 

lärare vars åsikter inte kommer fram i vår studie.  

För att nå ut till så många lärare som möjligt som var lämpliga respondenter till vår enkät valde 

vi att publicera den i de Facebookgrupper som var aktiva och hade minst 1000 medlemmar. För 

att hitta lämpliga grupper sökte vi på lärare bland Facebookgrupper, och hittade tre som var 

allmänt riktade till lärare i årskurs 1–3 och som var lämpliga att publicera vår studie i. Sedan 

sökte vi på svenska som andraspråk, och fick då fram två grupper, samt NO-undervisning och 

fick fram två lämpliga grupper som riktade sig till lärare i NO och teknik. Totalt hittade vi alltså 

sju grupper där vi publicerade vår enkät med ett kort meddelande som innehöll information om 

vår studie och att vi sökte lärare som undervisar NO i årskurs 1–3 som ville svara på enkäten. 

Efter att enkäten varit öppen i cirka två veckor hade vi fått in 39 svar. Vi tyckte det var ett 

lämpligt antal och valde således att stänga enkäten. 

Vi kommer använda oss av analysverktyg i form av de teoretiska begreppen under avsnitt 5.2 

samt modellerna under avsnitt 5.3 när vi vidare analyserar de resultat vi samlat in från enkät 2.  

6.7 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2017) har formulerat fyra forskningsetiska principer och huvudkrav vid 

forskning som vi har utgått ifrån; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet.  

Dagen innan den observerade lektionen mejlade vi vårt informationsbrev till läraren (se bilaga 

1). I brevet gav vi information om vad vi ska undersöka i vår studie, vilket syfte vår studie har, 

samt hur vi kommer att samla in empiri. Detta är vad informationskravet innebär. Läraren hade 

god tid på sig att läsa brevet och känna sig bekväm med att skriva under samtyckesblanketten 

(se bilaga 2) innan lektionen startade. Denna underskrift bevisade sedan att den deltagande själv 

gått med på att var med i studien, samtyckeskravet. Om läraren hade frågor kunde hen kontakta 

oss via våra kontaktuppgifter som fanns i brevet, alternativt ställa dem innan och efter den 

observerade lektionen. Vi informerade även läraren om att vi som skribenter har tystnadsplikt 

gällande den information vi tillhandahåller under genomförandet av vår observation, och att 

alla deltagare avidentifieras i vår studie. Detta gäller även de som deltagit i vår 
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enkätundersökning. Varken vi som skribenter eller någon annan kan se vem som svarat vad, 

vilket är vad konfidentialitetskravet syftar till, ingens personuppgifter eller liknande ska kunna 

nås av någon utomstående. Läraren i observationen kunde när som helst avbryta sitt deltagande 

utan att ge någon närmare förklaring. All insamlad empiri förvarar vi på säkert ställe i OneDrive 

kopplat till Högskolan Kristianstad och kommer raderas så snart vårt arbete blivit godkänt. Den 

insamlade empirin vi tagit del av kommer bara användas i syfte till denna forskningsstudie och 

kommer endast visas för studenter och lärare på Högskolan Kristianstad, detta kopplas till 

nyttjandekravet. Denna information stod i informationsbrevet samt samtyckesblanketten som 

läraren vi observerade tilldelades respektive skrev under.  

7. Resultat 
I detta kapitel redovisas de resultat vi fått fram ur vår empiriinsamling. Då vi har använt oss 

av olika metoder för att samla in empiri redovisas dem under olika avsnitt. Redovisningen 

sker i form av löpande text, tabell och diagram, beroende på vad som passar avsnittet bäst.  

7.1 Observation och enkät 1  
Nedan benämns de tre eleverna med svenska som andraspråk för elev A1, A2 samt A3. Eleverna 

med svenska som förstaspråk benämns som elev F1, F2 samt F3. 

Lektionen var den första i ett område inom NO i årskurs 3. Eleverna visste inte vad de skulle 

arbeta med, utan fick i uppgift att tänka och lista ut vad det skulle kunna vara. Läraren 

introducerade uppgiften med hjälp av bildstöd genom att rita pappret de skulle få ut på tavlan. 

Läraren förklarade tydligt och pekade på de olika delarna på pappret som hen pratade om. 

Eleverna blev indelade i par efter hur de var placerade i klassrummet. Elev A2 och F1 arbetade 

tillsammans. Sedan fick varje par ut ett kuvert med ett papper med instruktioner, ett papper med 

cirka åtta bilder på olika figurer samt två papper med korta textstycken. Texten innehöll inga 

bilder som stöd för elevernas läsning. Instruktionerna innehöll inga bilder, men var tydligt 

indelad i steg med lite text i varje steg, till exempel klipp ut bilderna. Läraren läste inte 

instruktionerna, utan eleverna förväntades läsa dem tillsammans i paren. Eleverna hade i uppgift 

att para ihop bilderna med rätt namn och rätt beskrivning. Ämnet för området var myter, 

exempelvis näcken, jätte, tomte och vätte. Dessa var alltså de naturvetenskapliga begrepp som 

behandlades under lektionen. De rör inte några naturvetenskapliga fenomen, men ingår i 

punkten “Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan” från det 
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centrala innehållet för de naturorienterande ämnena i årskurs 1–3 i Lgr 11 (Skolverket, 2019b, 

s. 176).  

När eleverna arbetade pratade samtliga observerade elever med sin kamrat om vad de såg i 

bilderna och vad det stod i texterna. Elev A3, A1, F2 samt F3 kände till några myter och kunde 

snabbt para ihop dem med rätt text. Andra myter var svårare, till exempel bäckahästen. Där 

behövde eleverna läsa de beskrivande texterna noga och diskutera vilka bilder de kan höra ihop 

med. Elev F1 och A2 visade svårigheter kring förståelsen av begreppen. De behövde båda stöd 

av sin kamrat för att läsa texterna men det blev emellanåt svårt för dem att förstå. Elev A2 

frågade F1 flera gånger vad ord i texterna betydde, och elev F1 kunde inte alltid svara. Elev F1 

och A2 verkade tänka mycket enskilt och placerade ut bilderna och texterna som de tyckte 

passade.   

När eleverna arbetade gick läraren runt och ställde stöttande frågor som hjälpte eleverna när de 

inte visste hur de skulle para ihop texterna och bilderna, exempelvis: 

“Vad är skillnaden mellan vätte och jätte?” 

“Står det i texten hur den ser ut”? 

(Lärare vid observation, 2021) 

Eleverna förväntades läsa texterna tillsammans i sina par. Vi uppfattade inga frågor från 

eleverna gällande läsning, utan det handlade då om vad begreppen betydde. Eleverna stöttade 

varandra genom att läsa högt för varandra och dela med sig av sin kunskap och tidigare 

erfarenheter.  

Efter cirka femton minuter avbröt läraren arbetet och bad eleverna rikta uppmärksamheten mot 

hen. Läraren frågade om eleverna tyckte uppgiften de just haft var svår och flera svarade ja. 

Eftersom de inte tidigare arbetat med myter var detta säkerligen förväntat av läraren. Läraren 

tog upp ett bildspel på tavlan där varje bild på myterna togs fram en i taget. Läraren frågade 

vad eleverna hade svarat på varje bild, och några elever räckte upp handen. Om eleven som fått 

ordet inte svarade rätt fick en annan elev svara. Vid varje bild diskuterade läraren med eleverna 

vad svaret var, och gav lite fakta kring myten. Några elever, bland annat A1 och A2, ställde 

frågor kring myten och de verkade mycket intresserade av att veta mer om dem. Därför kan vi 

konstatera att de observerade eleverna förstod sammanhanget kring myterna, även om de 
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kanske inte tog till sig exakt all information. Det uppstod diskussion kring skillnaden mellan 

tomte och vätte, då flera elever tyckte att de var mycket lika. När bilden på vätten visades räckte 

många elever upp handen och verkade förvånade när läraren sade att det var en vätte och inte 

en tomte. Läraren visade då ytterligare bilder på de två, och förklarade tydligt vad som skiljer 

de olika myterna åt. Några elever, till exempel A1 och A2 uttryckte fortfarande osäkerhet kring 

vad som kännetecknar en tomte respektive en vätte. Lektionen avslutades genom att läraren 

presenterade målet för området och förklarade att det var myter klassen skulle arbeta med under 

nästkommande lektioner. 

När lektionen och således observationen var avslutad skickade vi över en länk till läraren så 

hen kunde besvara enkät 1 (se bilaga 3). Frågorna var kopplade till lektionen vi just observerat 

och vi kunde på så sätt sedan jämföra lärarens svar med vår egen observation. Här följer 

frågorna samt lärarens svar. 

“Vet du vad begreppet stöttning innebär?” Ja. 

“Är du nöjd med den observerade lektionen?” Här skulle läraren svara genom en likertskala 

mellan 1–5 där 5 representerade jättenöjd. Läraren svarade 4.  

“Hur får eleverna använda det naturvetenskapliga språket i undervisningen?” Läraren kunde 

här välja mellan tre svarsalternativ samt kryssa i flera av dem; Muntligt, Skriftligt och Med 

andra uttryckssätt. Läraren svarade de två förstnämnda.   

På frågan “Hade du andraspråkselevers inlärning i åtanke när du planerade för lektionen?” 

svarade läraren Ja. Därefter följde frågan “Planerade du för att stötta elevers inlärning under 

den observerade lektionen? I så fall hur?” Läraren fick svara med en löpande text och svarade 

sammanfattningsvis att hen Inledde med bilder, begrepp och förklaring via text som eleverna 

fick läsa i sina lärpar. Dessa lärpar har enligt läraren en baktanke och är bestämda sedan innan, 

i de lärpar det behövs finns en resurs till hand. Läraren beskrev vidare att hen avslutade 

lektionen genom att muntligt i helklass följa upp med samma bilder, begrepp och förklaringar 

som eleverna fick ut i början av lektionen. 

“Hur upplever du att lektionen gick i förhållande till din planering?” Läraren svarade med en 4 

på en likertskala mellan 1–5.   
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“Hur upplever du att du stöttade andraspråkselevers begreppsförståelse under den observerade 

lektionen?” På detta svarade läraren i fritext sammanfattningsvis att då det var den första 

lektionen inom ett nytt arbetsområde ville hen bara väcka intresse hos eleverna, men hen ska 

tänka mer på andraspråkseleverna framöver. Hen hade inte velat göra något annorlunda under 

denna lektion kopplat till frågan och ansåg att de flesta av andraspråkseleverna förstod 

lektionsinnehållet. Den aspekt andraspråkseleverna minst förstod ansåg läraren var 

ämnesspecifika begrepp som togs upp under lektionen. Därav svarade läraren Ja på kommande 

fråga “Upplever du att det finns skillnader i första- och andraspråkselevers förståelse av 

naturvetenskapliga begrepp?”  

“Får andraspråkseleverna använda sitt förstaspråk i NO-klassrummet?” Nej. På frågan om 

varför hen väljer att inte låta dem göra det svarade läraren sammanfattningsvis att de har en 

strategi som fungerar bra och därför är det inte aktuellt. Andraspråkseleverna träffar en 

studiehandledare en gång i veckan då de får prata om lektionsinnehållet på sitt förstaspråk. Det 

finns även tillgång till läroböcker på deras förstaspråk.  

7.2 Metastudie 

I detta avsnitt redovisar vi kort de svar vi fått fram som resultat av de sex tidigare 

examensarbeten som presenterades i avsnitt 6.3. Frågeställningen vi utgår från är ”Använder 

lärare i årskurs 1–3 stöttning för att gynna begreppsförståelsen hos elever med svenska som 

andraspråk i NO-undervisningen? I så fall på vilket sätt?” 

Studien av Andersson och Ersholt (2017) visar att det används mycket kroppsspråk samt 

bildstöd i undervisningen. Det används även stöd med hjälp av smartboard och extralärare och 

andraspråkseleverna får längre tid än de andra eleverna när de ska svara på en fråga ställd av 

läraren. Andraspråkseleverna får använda sitt förstaspråk under vissa lektioner, då de 

exempelvis kan få texter översatta av extraläraren. 

Alin och Moro (2017) observerade i sin studie hur fem lärare anpassar sin undervisning för 

elever med svenska som andraspråk. Samtliga lärare använde stöttning i form av bilder och 

kroppsspråk som stöd för deras förklaringar av ämnesspecifika begrepp. Dessutom förklarade 

de begreppen med enklare och för eleverna vardagsrelaterade ord och kopplade innehållet till 

elevernas förkunskaper. En av läraren använde sig av språklig stöttning genom att i stället för 
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att rätta en elev som uttalade ord fel eller inte använde korrekt grammatik upprepa det eleven 

sade på rätt sätt. Eleverna uppmuntrades att samtala om begreppen med varandra, gärna på sitt 

gemensamma förstaspråk. De fick även använda sina förstaspråk vid samarbete i grupp. En av 

lärarna undervisade en klass där samtliga elever läste svenska som andraspråk. Där var eleverna 

placerade bredvid någon med samma förstaspråk, och kunde då ge språklig stöttning till 

varandra under varje lektion. Lärarna som medverkade i denna studie var generellt positivt 

inställda till elevens användande av sitt förstaspråk i undervisningen, och därmed också 

kodväxling.  

Studien genomförd av Momeni Christiansson och Alroubaje (2014) jämförde två lärares arbete 

med språkutvecklande ämnesundervisning. I observationerna uppmärksammades stora 

skillnader i lärarnas förhållningssätt till samarbete mellan elever samt hur de stöttar 

andraspråkseleverna. Den ena läraren använde sig av stöttning i form av fördjupande och 

stöttande frågor, relaterade ämnesinnehåll till elevernas erfarenheter, förklarade begrepp med 

enklare ord, samt använde bilder som stöd vid läsning och genomgång av ämnesspecifika 

begrepp och fenomen. Eleverna fick diskutera begreppen med varandra, dock framgår det inte 

om detta skedde på deras första- eller andraspråk. Den andra observerade läraren gav inte 

eleverna möjlighet att samarbeta och stötta varandra i sin inlärning, och förklarade inte heller 

svåra ord trots att eleverna frågade vad de betyder. 

Även Andersson och Uddberg (2020) observerade två olika lärares arbetssätt för att stötta 

andraspråkselever. I båda lärarnas lektioner användes stöttning både från läraren och 

klasskamrater. Lärarna använde stödmallar vid uppgifter, konkret material för att förklara 

begrepp och fenomen samt lät eleverna arbeta i par och mindre grupper. Det observerades också 

hur lärarna växlade mellan de skol- och vardagsrelaterade språken i sina genomgångar genom 

att först introducera ett ämnesspecifikt begrepp med vardagsrelaterade ord som eleverna 

förstod, och sedan koppla denna kunskap till det ämnesspecifika ordet. Eleverna stöttade 

varandra genom att de som arbetade tillsammans befann sig på olika språk- och kunskapsnivåer, 

och förklarade ord för varandra på sitt gemensamma förstaspråk. Under lektionerna uppvisade 

lärarna positiv inställning till elevernas användande av kodväxling. 

Dastory och Hellman (2021) får i sin studie fram många olika svar. Stöttning ges i form av 

varierande lektionsupplägg, progressivt kunskapsbyggande, bildstöd och samtal kring texter. 

Eleverna med ett andraspråk ges mer tid till att besvara frågor och lärarna upprepar ibland 
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elevernas svar eller omformulerar dem med ämnesbegrepp. Vidare ger lärarna med jämna 

mellanrum en sammanfattning av det de går igenom under lektionen och eleverna får 

utvecklande feedback. Under grupparbeten eller i samarbete med studiehandledare får 

andraspråkseleverna möjlighet att prata sitt förstaspråk. Det förekommer kodväxling under 

samtal mellan andraspråkselever och studiehandledare. 

Zasella (2018) uppger i sin studie att lärarna vid observationerna använde sig av tydliga 

instruktioner och genomgångar när det talades om ämnesspecifika ord och begrepp, samt 

mycket repetitioner kring detta. Eleverna arbetade ibland i par som var formade utifrån 

elevernas begreppsförståelse. Vid grupparbete bestod grupperna av både “svaga” och “starka” 

elever. I vissa fall fick andraspråkseleverna tala sitt förstaspråk med en elev med samma 

förstaspråk, eller med studiehandledaren. 

7.3 Enkät 2 
I detta avsnitt kommer en redovisning av de frågor vi hade med i enkäten (se bilaga 4) och en 

sammanfattning av lärarnas svar i diagram och text. Totalt svarade 39 lärare på enkäten, men 

olika svar ledde till olika följdfrågor och i några frågor kunde lärarna svara fler än ett alternativ. 

Detta innebär att ingen lärare svarade på alla 11 frågor, och att alla frågor inte har 39 svar. I 

figutexten till varje diagram presenteras hur många svar varje fråga fick. Att alla frågor inte 

besvarats av samtliga lärare kan betraktas som en typ av bortfall, även om vår avsikt var att få 

fram svar på olika följdfrågor baserat på lärarnas tidigare svar. 

På den första frågan “Vet du vad begreppet stöttning innebär?” (se figur 2) svarade samtliga 

lärare Ja. Detta representerar endast lärarnas egna uppfattningar och vi kan genom denna 

insamling av empiri inte kan vara helt säkra på att svaren stämmer överens med sanningen. 
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Figur 2: Vet du vad begreppet stöttning innebär? 39 lärare har svarat.  

Fråga 2 var “Hur får eleverna använda det naturvetenskapliga språket i undervisningen?” (se 

figur 3). Här kunde lärarna välja mellan tre svarsalternativ och markera fler än ett. Det blev 38 

lärare som markerade Muntligt, 29 lärare som markerade Skriftligt, samt 21 lärare som 

markerade svaret Med andra uttryckssätt. 

Figur 3: Hur får eleverna använda det naturvetenskapliga språket i undervisningen? 39 lärare har 

svarat. 

“Har du andraspråkselevers inlärning i åtanke när du planerar för NO-undervisning?” (se figur 

4). På denna fråga var det mestadels lärare som svarade Ja, några lärare svarade Ibland, och 

endast 2 lärare svarade Nej. Om den deltagande svarade Ja eller Ibland på frågan fick de sedan 
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följdfrågan “Hur planerar du NO-undervisningen med andraspråkselevers inlärning i åtanke?” 

(se figur 5). Här fanns det inga svarsalternativ så därför skrev lärarna olika mycket som svar 

där vissa bara gav ett exempel medan andra berättade om flera metoder. Det kom fram många 

olika exempel, men den metod som dominerade mest, med 27 svar av 37 deltagande, var att 

använda sig av bildstöd. Även metoden att gå igenom och prata mycket om ämnesspecifika ord 

och begrepp uppgavs av de allra flesta. Vidare svarade lärare att de använder sig av någon form 

av samtal eller diskussion i klassen så att alla ska förstå lektionsinnehållet. Andra metoder som 

dessa 37 lärare skrev att de använder i sin planering för NO-undervisning med 

andraspråkselevers inlärning i åtanke var praktiskt/laborativt arbetssätt, faktafilmer, ha extra 

tydliga instruktioner, låta eleverna använda konkret material, ta hjälp av en studiehandledare, 

samt använda sig av transspråkande. En lärare nämnde även begreppet scaffolding. 

Figur 4: Har du andraspråkselevers inlärning i åtanke när du planerar för NO-undervisning? 39 lärare 

har svarat. 
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Figur 5: Hur planerar du NO-undervisning med andraspråkselevers inlärning i åtanke? 37 lärare har 

svarat. 

Nästa fråga som alla lärare svarade på var “Anser du att andraspråkseleverna förstår 

lektionsinnehållet, generellt sett?” På denna fråga fanns det fem olika svarsalternativ, och det 

svarades som synes här i diagrammet, figur 6.   

Figur 6: Anser du att andraspråkseleverna förstår lektionsinnehållet, generellt sett? 39 lärare har 

svarat. 
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De lärare som svarade att de flesta eller några av andraspråkseleverna förstår fick sedan 

följdfrågan “Vilken aspekt av undervisningen är det några/alla andraspråkselever inte förstår, 

generellt sett?” (se figur 7). Det var alltså 35 av lärarna som svarade på denna fråga och även 

här kunde de välja fler än ett svar. Totalt blev det 24 svar på Ämnesspecifika begrepp som 

behandlas under lektionen, 19 svar på Det svenska språket i allmänhet, 8 svar på Muntliga 

instruktioner och 18 svar på Skriftliga instruktioner. 

Figur 7: Vilken aspekt av undervisningen är det några/alla andraspråkselever inte förstår, generellt 

sett? 35 lärare har svarat. 

Fråga 7 löd “Upplever du att det finns skillnader i första- och andraspråkselevers förståelse av 

naturvetenskapliga begrepp?” (se figur 8). Nästan 80% svarade Ja. Endast 4 stycken, respektive 

5 stycken svarade Nej eller Svårt att avgöra.  
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Figur 8: Upplever du att det finns skillnader i första- och andraspråkselevers förståelse av 

naturvetenskapliga begrepp? 39 lärare har svarat.  

Därefter kom fråga 8 som var “Får eleverna använda sitt förstaspråk i NO-klassrummet?” (se 

figur 9). Här svarade de flesta lärarna Ja. Dessa lärare fick därefter följdfrågan “Beskriv på 

vilket sätt andraspråkseleverna får använda sitt förstaspråk i NO-undervisningen.” (se figur 10). 

På detta skulle lärarna återigen svara i fritext vilket gav oss olika svar som även var olika långa 

och utförliga. Det de flesta lärare skrev var att de på något sätt har tillgång till en 

studiehandledare eller liknande under lektionstillfällena som då hjälper andraspråkseleverna att 

få använda sitt förstaspråk. Några lärare svarade att andraspråkseleverna får samtala med 

varandra och då förklara aktuella begrepp och annat på sitt förstaspråk. Utöver dessa svar var 

det flera som använder sig av transspråkande i klassrummet, de förklarar begrepp på allas 

förstaspråk och vissa andraspråkselever har tillgång till digitala verktyg där de kan få texter och 

annat översatt för sig.  
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Figur 9: Får andraspråkseleverna använda sitt förstaspråk i NO-klassrummet? 39 lärare har svarat. 

 

Figur 10: Beskriv på vilket sätt andraspråkseleverna får använda sitt förstaspråk i NO-undervisningen? 

28 lärare har svarat. 

Efter detta fick lärarna svara på frågan om andraspråkseleverna använder sitt förstaspråk i NO-

klassrummet (se figur 11). Det är en sak att få använda sitt förstaspråk, och en annan sak att 

faktiskt göra det. Det visade sig att fler än hälften av lärarna svarade Ja på detta.   



 

                      ____________________________________________________________ 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 
 37 

 

Figur 11: Använder andraspråkseleverna sitt förstaspråk i NO-klassrummet? 28 lärare har svarat. 

De lärare som svarade Nej på fråga 8 fick i enkät 2 följdfrågan “Varför väljer du att inte låta 

eleverna använda sitt förstaspråk i NO-undervisningen?” (se figur 12). Här skulle de skriva en 

fritext och det var många liknande svar som kom in. Generellt sett är orsaken till att de lärarna 

inte låter andraspråkseleverna använda sitt förstaspråk att de inte har tillgång till resurs eller att 

eleverna i fråga inte är tillräckligt starka i sitt förstaspråk. Det framkom även att det i vissa 

klasser inte finns tillräckligt många elever med samma förstaspråk vilket gör att det blir svårt 

för dem att få samtala på det språket. Vissa lärare svarade även att det är svenska man talar i ett 

svenskt klassrum, en uttryckte sig: Vi talar svenska i klassrummet.  

En sammanställning av dessa resultat kan ses i avsnitt 8.3 och 9.1 med underrubriker samt i vår 

slutsats i avsnitt 9.2.  
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Figur 12: Varför väljer du att inte låta eleverna använda sitt förstaspråk i NO-undervisningen? 11 

lärare har svarat.  

8. Analys 
I det här kapitlet kommer vi att analysera resultatet av våra undersökningar genom att 

sammanställa det vi fått fram av observation, enkät 1, metastudie samt enkät 2. För en mer 

detaljerad presentation av resultatet, se kapitel 7. Resultatet analyserar vi med hjälp av de 

begrepp och modeller vi tidigare presenterat i teorikapitlet. Särskilt fokuserar vi på olika typer 

av stöttning identifierade av Sharpe (2006) (se avsnitt 5.3.1) och Wood et al. (1976) (se avsnitt 

5.3.2), vilka vi även sätter ut som underrubriker. Varje undersökning har en underrubrik, där vi 

beskriver vad vi har fått fram i studien i relation till modellerna. 

8.1 Kopplingar till Sharpes modell för stöttning 
I detta avsnitt analyserar vi vår empiri från de olika undersökningarna i relation till Sharpes 

(2006) modell för stöttning. Nedan finns en tabell där vi presenterar vilka typer av stöttning vi 

har identifierat i de tre olika undersökningarna (se figur 13). Kryssen visar vilka typer av 

stöttning vi har uppmärksammat i vår analys.   
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Sharpes (2006) 

modell för typer av 

stöttning 

Observation och 

enkät 1 

Metastudie Enkät 2 

1. Repetera det eleven 

har sagt på ett korrekt 

sätt för att utveckla 

elevens språk. 

 X  

2. Ställa stöttande 

frågor för att fördjupa 

elevens tankar och 

resonemang. 

X X  

3. Ställa frågor för att 

säkerställa att eleven 

lyssnar på det läraren 

säger och förstår 

innehållet. 

   

4. Relatera nytt 

innehåll till elevernas 

tidigare erfarenheter 

och kunskaper. 

 X  

5. Sammanställa 

innehållet i en lektion 

eller arbetsområde för 

att befästa elevernas 

kunskaper. 

 X  

6. Ge exempel på hur 

eleven kan koppla ihop 

det den lärt sig för att 

dra slutsatser. 
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7. Använda visuellt 

stöd, till exempel 

bilder, diagram och 

kroppsspråk, för att 

stärka elevens 

förståelse av det 

läraren säger. 

X X X 

Figur 13: Sharpes (2006) modell för stöttning kopplat till vår insamlade empiri.  

8.5 Kopplingar till Wood et als. modell för stöttning 
I detta avsnitt analyserar vi vår empiri från de olika undersökningarna i relation till Wood et 

als. (1976) modell för stöttning. Nedan finns en tabell där vi presenterar vilka typer av 

stöttning vi har identifierat i de tre olika undersökningarna (se figur 14). Kryssen visar vilka 

typer av stöttning vi har uppmärksammat i vår analys. 

Wood et als. (1976) 

modell för typer av 

stöttning 

Observation och 

enkät 1 

Metastudie Enkät 2 

1. Skapa intresse och 

relevans för 

uppgiften/aktiviteten 

som gör att eleven vill 

delta. 

X  X 

2. Förenkla 

uppgiften/aktiviteten 

så att eleven kan delta 

på en nivå passande 

för dess kunskap. 

  X 

3. Upprätthålla intresse 

för 

uppgiften/aktiviteten, 

  X 
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samt tydliggöra målet 

med den. 

4. Synliggöra 

avgörande skillnader 

mellan vad eleven 

producerar och det 

ideala resultatet. 

 X X 

5. Kontrollera elevens 

frustration eller stress 

över att inte klara 

uppgiften/aktiviteten 

direkt. 

  X 

6. Visa exempel eller 

demonstrera ett idealt 

resultat/lösning på 

uppgiften/aktiviteten. 

 X X 

Figur 14: Wood et als. (1976) modell för stöttning kopplat till vår insamlade empiri. 

8.2 Analys av observation och enkät 1 
Läraren som genomförde den observerade lektionen och som sedan besvarade enkät 1 svarade 

att hen vet vad begreppet stöttning innebär vilket vi även kunde ta del av under observationen. 

Detta exempelvis då läraren använde bildstöd och lät eleverna arbeta i par. 

Eftersom eleverna tillsammans fick försöka para ihop bilderna med texterna skapades ett 

intresse hos dem att vilja delta, vilket kan kopplas till det Wood et al. (1976) lyfter som punkt 

1 i sin lista för syften med stöttning (se avsnitt 5.3.2). När eleverna fått arbeta med detta ett tag 

tog läraren upp de rätta svaren på tavlan och det fördes en helklassdiskussion kring det hela. 

Att läraren visar och demonstrerar lösningen på elevernas uppgifter relaterar till punkt 6 i Wood 

et al. (1976) lista för stöttning, samt punkt 7 i Sharpe (2006) (se avsnitt 5.3.1). 
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När eleverna arbetade gick läraren runt mellan paren och ställde stöttande frågor för att leda 

eleverna på rätt väg och få dem att tänka djupare. Detta relaterar till punkt 2 i typer av stöttning 

framskrivna av Sharpe (2006). 

Vi kunde inte under den observerade lektionen identifiera någon särskild stöttning till 

andraspråkselevernas inlärning och begreppsförståelse. Det görs enligt läraren i stället under 

några träffar i veckan med studiehandledare. 

8.2 Analys av metastudie 
De studier som ingår i vår metastudie (se avsnitt 6.3 samt 7.2) visar nästan alla att läraren 

använder stöttning med hjälp av bildstöd. Genomgående i alla studier är även att eleverna får 

möjlighet att samtala om och diskutera begrepp i par eller grupper. Flera lärare låter även 

eleverna göra detta på ett gemensamt förstaspråk och använder kodväxling med hjälp av 

studiehandledare.  

Några lärare uppger i samband med observationerna att det finns tydliga anledningar till att två 

elever paras ihop för samarbete. Dels kan eleverna vara placerade bredvid en annan elev med 

samma förstaspråk, dels kan de befinna sig på olika nivåer kunskaps- eller språkmässigt. 

Eleverna ger då varandra stöttning när de arbetar tillsammans. Flera lärare uppger att de ger 

stöttning och differentierar undervisningen genom att ge längre svarstid till elever med svenska 

som andraspråk, samt ger tydliga instruktioner och förklaringar med vardagsrelaterade ord.  

En lärare introducerade ett naturvetenskapligt fenomen med vardagsrelaterade ord som 

eleverna kände igen och som de arbetat med tidigare, och efterhand som de diskuterade 

fenomenet tog hen in ämnesspecifika begrepp som hen relaterade till det eleverna redan kunde. 

Här använder sig läraren av en form av mode continuum (se avsnitt 5.2.7), eftersom hen går 

från ett vardagsrelaterat språk till ett skolspråk. En annan lärare stöttade eleverna genom att 

upprepa det eleven sade med korrekt uttal och grammatik, utan att påtala att eleven gjorde fel. 

Detta passar in på syfte 4 och 6 för stöttning (Wood et al., 1976), samt punkt 1 i Sharpes (2006) 

typer av stöttning. Genom att eleven får höra hur meningen eller ordet låter på svenska kan hen 

utvecklas i sitt andraspråk. Vidare var det flera lärare i de olika studierna som kopplade nytt 

innehåll till elevernas tidigare erfarenheter och använde kroppsspråk och konkret material för 

att stötta elevernas förståelse. Detta ligger i linje med punkt 4 och 7 i Sharpes (2006) typer av 

stöttning. 
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En annan lärare sammanfattade lektionsinnehållet flera gånger under lektionen för att befästa 

kunskap hos eleverna. Då använde sig läraren av punkt 5 i olika typer av stöttning som Sharpe 

(2006) identifierade i sin studie. Dessutom ställde en lärare stöttande frågor när eleverna 

arbetade, vilket kopplar till punkt 2 (Sharpe, 2006). 

8.3 Analys av enkät 2 
I enkät 2 svarade samtliga lärare att de vet vad begreppet stöttning innebär, och beskriver i 

övriga frågor på vilket sätt de ger eleverna stöttning i NO-undervisningen. Det som majoriteten 

av lärarna svarade då är att de använder bildstöd på olika sätt för att främja elevernas förståelse. 

Användandet av bildstöd stämmer väl in på syfte 1 och 2 för stöttning som Wood et al. (1976) 

presenterar i sin studie, samt punkt 7 i typer av stöttning som Sharpe (2006) presenterar. 

Bilderna kan då antingen fungera som en form av förenkling av uppgiften där eleverna får 

visuell stöttning när de exempelvis ska läsa en text, eller som stöttning för det läraren 

presenterar muntligt.  

De lärare som svarade att de har andraspråkselevers inlärning i åtanke när de planerar NO-

undervisning uppgav att de gör det dels med bildstöd, dels genom att diskutera ämnesspecifika 

begrepp med eleverna. Dessutom låter flera lärare eleverna samtala om begreppen i par eller 

små grupper, och drygt hälften av lärarna låter eleverna göra det på ett gemensamt förstaspråk. 

Att diskutera innebörden av ett ämnesspecifikt begrepp kan kopplas till syfte 1, 2 och 5 för 

stöttning i Wood et als. (1976) studie. Eleverna ger varandra både språklig och kunskapsmässig 

stöttning i samtalet med varandra. Flera lärare uppgav även att de använder sig av 

transspråkande i klassrummet för att förklara begrepp och fenomen för elever med annat 

förstaspråk än svenska. Här tar flera lärare hjälp av studiehandledare.  

De lärare som svarade att de inte låter eleverna använda sitt förstaspråk i NO-undervisningen 

menade att det inte fungerar att göra det i praktiken, till exempel på grund av att det inte finns 

någon resurs i klassrummet som kan språket eller att det inte finns tillräckligt många elever i 

klassen med samma förstaspråk. De flesta av lärarna uppvisade dock inte en negativ inställning 

till användandet av förstaspråk i undervisningen.  

Annan typ av stöttning som lärarna uppgav att de ger andraspråkseleverna är att arbeta praktiskt 

och laborativt, låta eleverna använda konkret material samt ge eleverna extra tydliga 

instruktioner. Då differentierar lärarna undervisningen så att den hamnar i elevernas proximala 
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utvecklingszon. Detta kan kopplas till samtliga syften för stöttning (Wood et al., 1976). Genom 

att använda konkret material kan läraren skapa intressen för aktiviteten, förenkla aktiviteten 

eller uppgiften genom att tydligt visa innebörden av begreppet, upprätthålla intresset för 

aktiviteten, synliggöra skillnader mellan elevens visade förståelse för begreppet och vad det 

faktiskt innebär, förhindra att eleverna blir frustrerade när de inte förstår innebörden av 

begreppet genom att tydligt visa med materialet samt visa till exempel hur eleverna ska 

genomföra en uppgift eller aktivitet med hjälp av det material de ska använda.  

8.6 Sammanfattning av analys 
Utifrån all vår insamlade empiri (det vill säga observation av en NO-lektion, enkät 1, metastudie 

samt enkät 2) och resultatet av vår analys kring det, kan vi konstatera att vi kan hitta typer av 

stöttning i verksamheten som vi även hittat i tidigare forskning av Sharpe (2006) och Wood et 

al. (1976). Även de teoretiska begrepp som ingår i den sociokulturella teorin (Gibbons 2016) 

används runt om i skolans miljö. Allt detta kan vi tydligt konstatera då vi sett spår av dem både 

genom egen observation, metastudie där andra genomfört klassrumsobservationer, samt i svar 

på enkät av lärare runt om i landet.  

Av de typer av stöttning som Sharpe (2006) presenterar i sin modell var de två som vi inte 

kunde identifierad i våra undersökningar; punkt 3 och 6. Alla syften för stöttning som Wood et 

al. (1976) har tagit fram kunde vi koppla till de olika typer av stöttning som vi har tagit del av 

i våra undersökningar.  

Sammanfattningsvis av vår analys kan vi se att de vanligaste arbetssätt som lärare använder sig 

av för att stötta andraspråkselevers begreppsinlärning är: 

- Visuellt stöd, ofta i form av bilder eller kroppsspråk. 

- Låta eleverna samtala om begrepp. 

- Låta eleverna använda sitt förstaspråk. 

- Låta eleverna samarbeta med varandra. 

- Differentiering av undervisning.  

- Skifta mellan vardags- och skolrelaterat språk. 

Dessa typer av stöttning diskuterar vi vidare och använder som underrubriker i nästa kapitel. 
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9. Diskussion och slutsats 
I detta kapitel kommer vi sammanställa det vi fått fram i analysen med tidigare forskning och 

teori för att svara på våra frågeställningar som är utformade efter syftet. Studiens syfte var 

tvådelat, där det ena var att redogöra för om och i så fall hur lärare i årskurs 1–3 stöttar 

andraspråkselever under NO-lektioner som sker på svenska. Den andra delen av syftet var att 

ta del av hur lärare resonerar kring vilka arbetssätt som gynnar andraspråkselevers inlärning när 

det gäller naturvetenskapliga begrepp. 

Utifrån analysen har vi identifierat sex typer av stöttning som återfinns i resultatet från varje 

undersökning, se avsnitt 8.4. Dessa typer av stöttning diskuteras i resultatdiskussionen under 

respektive rubrik. Baserat på det drar vi slutsatser och svarar på våra frågeställningar. Därefter 

kommer en metoddiskussion, och sist finns en avslutande reflektion där ger vi förslag på vidare 

forskning. 

9.1 Resultatdiskussion  
Denna studie hade två syften där det ena var att redogöra för om och i så fall hur lärare i årskurs 

1–3 stöttar andraspråkselever under NO-lektioner som sker på svenska. Det andra syftet med 

studien var att ta del av hur lärare resonerar kring vilka arbetssätt som gynnar 

andraspråkselevers inlärning när det gäller naturvetenskapliga begrepp. 

9.1.1 Bildstöd och kroppsspråk 
Bildstöd är den vanligaste formen av stöttning av andraspråkselevers förståelse i resultatet av 

enkät 1 och 2, observation och metastudie. Användandet av bilder framhålls som ett positivt 

arbetssätt även i Halwanis (2017) studie. Vi kan se att nästintill samtliga lärare som observerats 

i uppsatserna i vår metastudie använder sig av bildstöd på olika sätt i undervisningen. I den 

observerade lektionen fanns bilder som stöd för elevernas förståelse i alla delar av lektionen. 

Majoriteten av lärarna i enkät 2 som uppgav att de har andraspråkselevers förståelse i åtanke 

när de planerar undervisningen svarade att de stöttar elevernas förståelse med bildstöd. Flera 

lärare skrev också att de använder kroppsspråk för att förtydliga innehållet i det de säger, vilket 

även flera observationer i metastudien visade. Det innebär att även kroppsspråk är en vanlig 

form av stöttning.  
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9.1.2 Samtala om begrepp 
Flera av uppsatserna i vår metastudie visade genom lektionsobservationer att det är vanligt 

förekommande att elever får möjlighet att samtala om naturvetenskapliga begrepp i grupp eller 

par. Detta stämmer överens med det Hajer (2003), Gibbons (2003) och Seifeddine Ehdwall et 

al. (2018) (se kapitel 4.) kommer fram till är en framgångsrik form av stöttning av 

andraspråkselevers förståelse. Seifeddine Ehdwall et al. (2018) kommer genom 

lektionsobservationer fram till resultatet att det inte räcker att eleverna får ett ämnesspecifikt 

begrepp översatt till sitt förstaspråk för att de ska förstå det naturvetenskapliga fenomenet 

bakom det, utan de behöver diskutera innebörden av det med andra. Detta blir en form av 

mediering, som ingår i det sociokulturella perspektivet, eftersom eleverna behöver förstå vad 

begreppet betyder för att förstå sammanhanget och lära sig det.  

9.1.3 Användning av förstaspråket 

Vi kan utifrån vår metastudie konstatera att några av de lärare som medverkade i de studierna 

låter elever med samma förstaspråk arbeta tillsammans och diskutera begreppen, vilket 

Karlsson et al. (2018) menar är ett bra arbetssätt att använda för att stötta andraspråkselevers 

inlärning av ämnesspecifika begrepp. Både i enkät 2 och i flera uppsatser i metastudien 

nämndes det att det finns tillgång till studiehandledare som kunde andraspråkselevernas 

förstaspråk. Studiehandledaren kan dels översätta ord mellan språken, dels stötta 

andraspråkselever att lösa uppgifter eller förstå genomgångar på svenska. Andraspråkselever 

som talar ett gemensamt förstaspråk kan också använda det i samarbete med varandra för att 

öka förståelsen för ämnesspecifika begrepp. Det förekommer kodväxling (se avsnitt 5.2.5) i 

flera klassrum i metastudien, och några lärare nämner det som en form av stöttning de använder 

i enkät 2. Även transspråkande (se avsnitt 5.2.9) är ett återkommande arbetssätt i enkät 2 och 

metastudien. Kodväxling och transspråkande innebär att eleverna får möjlighet att använda sitt 

förstaspråk som en resurs för lärande, vilket Karlsson (2016) och Williams (Svensson, 2018) 

finner kan främja andraspråkselevers lärande.  

Trots att forskning visar att det är gynnsamt för andraspråkselever att använda sitt förstaspråk i 

undervisningen svarade flera lärare i enkät 2 att de inte låter eleverna göra det. Om dessa lärare 

känner till denna forskning vet vi inte och har heller inte kunnat ta reda på eftersom alla lärare 

besvarade enkäten anonymt. Anledningarna till att dessa lärare inte låter sina andraspråkselever 

använda sitt förstaspråk i klassrummet var enligt deras svar på enkäten att det inte fanns någon 
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vuxen i klassrummet som kunde samma språk, att eleverna inte var tillräckligt starka i sitt 

förstaspråk för att kunna använda det på ett givande sätt eller att det bara fanns ett fåtal elever 

i klassen med samma förstaspråk. Det vore intressant att undersöka hur det hade påverkat dessa 

elevers inlärning och förståelse av naturvetenskapliga begrepp om de fick möjlighet att samtala 

om dem med andra elever eller vuxna som delar deras förstaspråk.  

9.1.4 Samarbete 
Samarbete i par eller grupp kan kopplas till att elever får möjlighet att samtala om 

ämnesspecifika begrepp, vilket studierna av Hajer (2003), Gibbons (2003) och Seifeddine 

Ehdwall et al. (2018) kommer fram till är ett gynnsamt arbetssätt för att stötta elevers förståelse. 

En lärare i metastudien uppgav att hen placerade eleverna i klassrummet efter vilket förstaspråk 

de hade, så att de kunde samarbeta med en som delar deras förstaspråk och genom att samtala 

ge varandra stöttning.  

I enkät 1 svarade den observerade läraren att hen parar ihop eleverna inför pararbete med 

elevernas olika kunskapsnivåer i åtanke, så att eleverna kan stötta varandra. Ett av paren bestod 

av elev F1 och A2 vilka vi uppfattade låg på ungefär samma kunskapsnivå. Skillnaden mellan 

deras förståelse för begreppen som behandlades under lektionen berodde alltså på att den ena 

eleven läste svenska som andraspråk. De två eleverna samarbetade inte så mycket under 

lektionen utan verkade mest tänka enskilt kring begreppen, texterna och bilderna. Trots att båda 

elever hade behövt stöttning att läsa texterna gav de inte varandra det. Hade eleverna delat med 

sig av sina tankar och diskuterat hur bilderna och texterna kunde parats ihop, hade eleverna haft 

större möjlighet att förstå innebörden av begreppen och texterna. I det här paret kunde vi inte 

se betydande skillnad mellan elevernas förståelse av begreppen, trots att en av dem hade ett 

annat förstaspråk än svenska. Det var inte heller några drastiska skillnader i förståelse av 

begreppen mellan de sex observerade första- och andraspråkseleverna generellt.  

9.1.5 Differentiering 
En annan form av stöttning för andraspråkselevers förståelse av naturvetenskapliga begrepp 

som framkom i vår undersökning är differentiering av undervisning. Flera lärare i enkät 2 

uppgav att de använder konkret material på olika sätt i undervisningen för att tydligt visa 

innebörden av ett begrepp eller fenomen. Detta kunde vi även se i flera uppsatser i metastudien. 

Lärarna använde där konkret material och laborationer i sina genomgångar, vilket precis som 
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bilder är en form av visuellt stöd. Därför kan vi konstatera att olika former av visuellt stöd är 

ett vanligt hjälpmedel som lärare tar till för att stötta andraspråkselevers förståelse.  

Differentiering av undervisningen sker också i uppsatserna i metastudien genom att ge 

andraspråkseleverna längre svarstid när läraren ställer frågor. Det uppgav inte lärarna i enkät 1 

och 2 att de gör, men eftersom metastudien består av observationer kan det vara så att det händer 

att lärare gör på detta sätt, men att de inte alltid är medvetna om det, och därför inte svarar att 

de agerar på detta vis. Hade vi genomfört fler observationer är det möjligt att vi hade fått se 

längre svarstid för andraspråkseleverna hos fler lärare. I alla fall är detta en form av 

differentiering där de elever som behöver mer tid att formulera sig på grund av brister i språket 

får möjlighet att göra det.  

9.1.6 Vardagsspråk och skolspråk 
I metastudien framkom det att flera lärare väljer att introducera ett naturvetenskapligt fenomen 

genom att använda ett vardagsrelaterat språk och knyta an ny kunskap till elevernas tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Eleverna får sedan möjlighet att diskutera fenomenet med varandra 

med ett vardagsrelaterat språk, ofta på sitt förstaspråk. Till sist använder läraren de 

ämnesspecifika begreppen som finns inom fenomenet, som eleverna lättare kan ta till sig efter 

att ha fått fenomenet förklarat för sig med vardagsnära ord. Detta är ett arbetssätt som är mycket 

likt den lektionsmodell som Gibbons (2003) har tagit fram och genomfört undersökningar 

kring. Lärarna som ger stöttning och differentierar undervisningen på detta sätt skiftar från ett 

vardagsrelaterat språk till ett skolrelaterat språk. Detta benämner Gibbons (2003) som olika 

modes inom modellen mode continuum (se rubrik 5.2.7). I Gibbons (2003) forskning framkom 

det att undervisning som låter andraspråkseleverna skifta mellan det vardagsrelaterade och 

skolrelaterade språket, samt sitt första- och andraspråk, är mycket framgångsrik för deras 

inlärning. Därför kan vi konstatera att den här typen av differentiering av undervisningen är en 

gynnsam form av stöttning. Detta stämmer överens med den tidigare forskning vi tagit del av 

gällande stöttning av andraspråkselevers förståelse. 

9.2 Slutsats 
I förhållande till syftet valde vi att använda oss av två frågeställningar. Dessa frågeställningar 

har vi under studiens gång fått fram svar på, vilka presenteras i denna slutsats. Fråga 1 besvaras 

med resultat från observation och metastudie och fråga 2 besvaras med resultat från enkät 2. 
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1. Använder lärare i årskurs 1–3 stöttning för att gynna begreppsförståelsen hos elever med 

svenska som andraspråk i NO-undervisningen? I så fall på vilket sätt? 

Samtliga lärare i vår studie använder stöttning på olika sätt. Vi känner inte till vilka kunskaper 

lärarna har om vad stöttning innebär och vilka typer av stöttning det finns. Vi utgår ifrån att 

verksamma lärare genom utbildning och erfarenhet vet vad stöttning är och hur de kan stötta 

elevers inlärning. Kunskap om detta visar lärarna genom att svara på enkäterna och använda de 

arbetssätt de känner till i sin undervisning i observation och metastudie.  

Bildstöd är den formen av stöttning vi identifierar som den vanligaste i dessa undersökningar. 

Det är enligt vår insamlade empiri även ganska vanligt att läraren låter eleverna arbeta i par 

eller i grupp, vilka exempelvis kan vara utformade utifrån elevernas begreppsförståelse eller 

utifrån deras förstaspråk. Lärare tar hjälp av studiehandledare i klassrummet, vilket medför att 

det kan ske viss kodväxling mellan andraspråkseleverna och studiehandledaren. Lärare 

använder sig även av stöttning i form av att förklara med vardagsspråk, ge tydliga instruktioner, 

använda kroppsspråk samt konkret material. För att vidare ge stöttning till elever med svenska 

som andraspråk kan lärarna ge dem längre svarstid när hen ställt en fråga.   

2. Hur planerar lärare att stötta begreppsförståelsen hos elever med svenska som 

andraspråk i NO-undervisningen? 

De metoder som var mest genomgående i lärarnas svar var att föra samtal och diskussioner om 

ämnesspecifika ord och begrepp, både i helklass med läraren och i par eller smågrupper, samt 

att använda sig av bildstöd. Lärare planerar även för att låta eleverna arbeta praktiskt och 

laborativt samt se på olika faktafilmer. Vissa lärare pausar under filmen för att förklara begrepp 

eller ord som sägs så att alla elever ska förstå. Utifrån svaren på enkät 2 kan vi förutom detta 

konstatera att det förekommer transspråkande som stöttning i vissa klassrum, detta ofta med 

hjälp av studiehandledare.     

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de typer av stöttning som identifierats och framhållits 

som gynnsamma för elevens inlärning i tidigare forskning även har framkommit i vår studie. 

Det innebär även att de typer av stöttning som vi har uppfattat i vår studie har kommit fram i 

tidigare forskning. Samtliga resultat från studier som vi lyfte i forskningsbakgrunden har vi 

kunnat koppla till det vi fick fram från våra undersökningar, och nästintill alla typer av stöttning 
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som Wood et al. (1976) och Sharpe (2006) skriver fram har vi sett exempel på i observation, 

enkäter samt metastudie. Därför har vi funnit arbetssätt som gynnar andraspråkselevers 

begreppsinlärning som stämmer överens med tidigare forskning inom fältet, men fyllt en lucka 

gällande NO-undervisning specifikt. Det vi inte kunde identifiera från tidigare forskning i vår 

empiri är typ 3 och 6 i Sharpes (2006) modell för stöttning (se 5.3.1). Typ 3 handlar om att 

ställa frågor för att säkerställa att eleven lyssnar och förstår innehållet av det lärare säger, och 

typ 6 handlar om att ge exempel på hur eleven kan koppla ihop det den lärt sig för att dra 

slutsatser. Detta har vi inte kunnat se exempel på att lärare gör i varken enkät, observation eller 

metastudie. Det är möjligt att detta är vanligare typer av stöttning att använda i högre årskurser 

där lärare håller längre genomgångar och eleverna förväntas dra fler slutsatser. Trots att några 

studier i metastudien fokuserade på högre årskurser kunde vi inte identifiera dessa typer av 

stöttning i dem.  

9.3 Metoddiskussion  
Eftersom vi inte hade möjlighet att utföra fler än en observation med efterföljande enkät i vår 

undersökning genomförde vi även en metastudie av tidigare examensarbeten. Att genomföra en 

metastudie var i vårt fall det mest gynnsamma alternativet för att få in en lämplig mängd empiri. 

Metastudien innebär att vi har analyserat resultaten från arbetena i relation till våra genomföra 

enkäter och observationen. Det ger en mer heltäckande bild över hur olika lärare använder 

stöttning eftersom vi får se andra författares observationer och slutsatser i olika delar av landet. 

Därmed har vi tolkat det som står i arbetena, men vi kan inte vara säkra på att författarna har 

uppmärksammat och uppfattat exakt det som vi hade gjort om vi hade genomfört samma 

observationer. Vi har alltså fått lita på att det författarna till uppsatserna har skrivit stämmer. 

Det hade förmodligen påverkat vårt resultat om vi hade kunnat genomföra alla fem 

observationer med efterföljande enkät som vi hade planerat för, eftersom man aldrig kan vara 

säker på att flera personer ser samma sak, trots att de observerar samma lektion. Våra tidigare 

erfarenheter och åsikter kan påverka vad vi väljer att fokusera på, även om vi är omedvetna om 

det. Dessutom kunde vi inte spela in lektionen eftersom vi inte fick samtycke från 

vårdnadshavare på grund av tidsbrist, vilket också kan påverka resultatet. Vi minns säkerligen 

inte allt som hände under lektionen, och inspelat material hade möjliggjort nya upptäckter.  

Vidare behandlade den observerade lektionen begrepp som inte är så vanliga inom 

naturvetenskapen, vilket gjorde att den lektionen inte var den mest lämpliga att observera för 
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vårt syfte. Trots det fanns det begrepp som eleverna tyckte var svåra, och därför valde vi att 

inkludera observationen i vår studie. Dessutom är observationen det enda tillfälle där vi 

författare får möjlighet att observera undervisning och lärares stöttning med egna ögon, vilket 

vi menar är en viktig del av vår studie. I enkät 2 får vi ta del av vad lärarna anser att de gör för 

att stötta elevers begreppsinlärning, och i metastudien sammanställer vi tidigare studiers resultat 

ifrån deras observationer. I relation till resultaten från observation och enkät 1 kunde vi jämföra 

resultaten från enkät 2 och metastudien med modellerna för stöttning. Vi kunde med vår egen 

observation och efterföljande enkät fördjupa resultaten från de två övriga undersökningarna, 

och komma fram till hur några lärare stöttar andraspråkselevers begreppsförståelse, även om vi 

med studiens resultat inte kan generalisera detta.  

9.4 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär enligt Thurén (2019) att man har undersökt det man ville undersöka. 

Reliabilitet kan likställas med tillförlitlighet och innebär att mätningarna är korrekt gjorda 

(Thurén, 2019). Eftersom vår studie har ett litet urval av lärare som deltar i observation och 

enkäter kan vi inte se på resultatet som generaliserbart, men det var inte heller vår avsikt. 

Dessutom kan observation av en annan lektion med en annan lärare ge annorlunda resultat. Vi 

ville med vår studie ge insikt i hur några lärare arbetar med stöttning av andraspråkselevers 

begreppsinlärning i NO-undervisningen, vilket vi också gjort. Vår studies reliabilitet stärks 

genom att vi var två som observerade lektionen och att vi båda förde anteckningar i likadana 

observationsscheman. I vår metastudie gjorde vi en systematisk sökning efter uppsatser som 

hade observation som metod eftersom det var den typen av empiri vi sökte. Det gjorde vår 

studie mer heltäckande. Dessutom gjorde vi urval av uppsatser baserat på hur likt syftena var 

vårt. 

9.5 Avslutande reflektion 
Som vi nämnde i inledningen är undervisning för andraspråkselever ett ständigt aktuellt och 

omtalat ämne som varje verksam lärare i dagens skola behöver ha kompetens inom. Vi hoppas 

att vår studie kan ge djupare insikt i vilka arbetssätt och vilken typ av stöttning som gynnar 

andraspråkselevers inlärning av naturvetenskapliga begrepp. Vårt resultat kan vara relevant för 

verksamma lärare eller lärarstudenter som vill utveckla sin förmåga att stötta andraspråkselever 

i undervisningen. Dessutom har vi som författare och studenter fått ny kunskap som vi kan ta 

med oss i vår framtida yrkesutövning. Därför anser vi att vår studie kan ha mycket positiva 
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konsekvenser för lärarprofessionen och har relevans för det utbildningsvetenskapliga fältet 

kring undervisning för elever med svenska som andraspråk. 

I början av arbetet med denna studie var vår tanke och förhoppning att få syn på både hur en 

lärare planerar sin lektion med andraspråkselevers begreppsinlärning i åtanke, och sedan få se 

det i praktiken. På grund av tidsbrist och att skolorna vi kontaktade inte hade ämnet NO under 

denna period kunde vi inte genomföra detta. Vi har endast kunnat observera en lektion, och fått 

in skriftliga svar på hur lärare planerar och genomför sin NO-undervisning, samt tagit del av 

tidigare observationer med liknande syfte. Hade vi kunnat observera dessa lärare hade vi fått 

en större inblick i deras svar och kanske upptäckt sådant som de själva inte nämnde. Därav hade 

det varit intressant att ta detta vidare till framtida forskning. Vi anser även att det vore intressant 

och informativt att få se andraspråkselevernas sida av det hela, att höra med dem hur de 

uppfattar dessa stöd som läraren använder sig av och hur mycket av de ämnesspecifika 

begreppen de förstår, alternativt hur de själva skulle vilja att läraren stöttade dem för att de ska 

förstå och lära sig så mycket som möjligt på sitt andraspråk. Under vårt arbete med denna studie 

har vi inte hittat någon tidigare forskning kring just stöttning i NO-undervisning vilket gör att 

vi med denna studie fyller en lucka i kunskapsfältet. Vi kan dock inte se om det finns speciella 

metoder för stöttning inom just NO. Även det anser vi kan vara en fråga för framtida forskning.  
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Bilagor 

Bilaga 1: informationsbrev till observerad lärare 
 

Information om undersökning angående andraspråkselevers begreppsförståelse inom 

NO-undervisningen. 

 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
 
Vår studie har två syften där det ena är att redogöra för hur lärare i årskurs 1–3 stöttar 

andraspråkselever under NO-lektioner som sker på svenska. Det andra syftet med studien är att 

ta del av hur lärare resonerar kring vilka arbetssätt som gynnar andraspråkselevers inlärning när 

det gäller naturvetenskapliga begrepp. 

 
Vi önskar få möjlighet att observera en av dina NO-lektioner, och låta dig besvara några 

efterföljande frågor i en digital enkät. Observationen spelas in med hjälp av filmkamera och 

mobiltelefon med din tillåtelse. Vi kommer även att fotografera elevarbeten och avidentifiera 

dem i vårt arbete. Detta kommer sedan att lagras säkert i Högskolan Kristianstads egna system, 

och raderas från enheterna. Under observationen utgår vi från ett observationsschema och för 

anteckningar. Vi kommer att fokusera på sex slumpmässigt utvalda elever i klassen vilka vi inte 

avslöjar för dig eller eleverna. Tre av eleverna har svenska som andraspråk, och tre av dem har 

svenska som förstaspråk. Observation med efterföljande enkät önskas ske någon gång under v. 

47–49. 

 
Målet är att 5 lärare ska delta i studien med observationer och besvarade enkäter. Urvalet sker 

bland lärare som undervisar i NO-ämnen i årskurs 3. Den insamlade informationen kommer att 

behandlas så att skola, deltagare samt vad de svarat inte kommer att kunna urskiljas. Vi som 

genomför studien har tystnadsplikt kring allt vi tar del av under observationerna och enkäterna. 

Fram till att examensarbetet godkänts kommer det insamlade materialet finnas tillgängligt för 

handledare och examinator för att sedan förstöras. När examensarbetet är färdigställt finns 

möjlighet att ta del av det. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Högskolan Kristianstad.  
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Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.                                                                                          

Student       Student Handledare 

Julia Stridh 
e-post 
Tel: xxxxx                                 

Kristin Horne  
e-post 
Tel: xxxxx 

Yair Sapir 
 e-post 
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Bilaga 2: samtyckesblankett till lärare  

 
Samtyckesblankett 
 

Samtycke till att delta i studien:  

Hur lärare stöttar andraspråkselever i NO-undervisningen, med fokus på 

begreppsförståelse. 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl. Jag är medveten om att mitt deltagande 

är anonymt och att det inte kommer gå att spåra vad jag har bidragit med i studien. 

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Högskolan 

Kristianstad behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 

och lämnad information. 

 
Underskriven blankett lämnas innan observationen påbörjas. 
 

…………………..  
Underskrift 

 …………………..……………..               ……….………………………………                         
Namnförtydligande                                     Ort och datum 
 
Kontaktuppgifter till studenterna: 
 

Julia Stridh          e-post 
 

Kristin Horne       e-post 
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Bilaga 3: enkät 1 
 

NO-undervisning för elever med svenska 
som andraspråk 
Studie kring vilka arbetssätt lärare i årskurs 1–3 använder för att stötta andraspråkselevers 

begreppsförståelse, med fokus på NO-undervisning. Genomförd av Kristin Horne och Julia 

Stridh, Högskolan Kristianstad. 

 
*Obligatorisk 

1. Ditt namn. (Detta kommer inte redovisas i studien). * 

 

2. Vilken skola arbetar du på? (Detta kommer inte redovisas i studien.) * 

 

3. Vet du vad begreppet stöttning innebär? * 

Markera endast en oval. 

Ja 

Nej 

4. Är du nöjd med den observerade lektionen? * 

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5 

 Nej, inte alls nöjd. Ja, mycket nöjd. 



 

                      ____________________________________________________________ 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 
 61 

 
 

5. Hur får eleverna använda det naturvetenskapliga språket i undervisningen? (Du 
kan välja flera alternativ.) * 

Markera alla som gäller. 

Muntligt 

Skriftligt 

Med andra uttryckssätt 

6. Hade du andraspråkselevers inlärning i åtanke när du planerade för lektionen? * 

Markera endast en oval. 

Ja 

Nej 

7. Planerade du för att stötta elevers inlärning under den observerade lektionen? I så fall 
hur? * 

 

 

 

8. Hur upplever du att lektionen gick i förhållande till din planering? 

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5 

 
 
Inte alls bra Mycket bra 
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9. Hur upplever du att du stöttade andraspråkselevers begreppsinlärning under den 

observerade lektionen? * 

 

 

 

 

 

10. Hade du velat göra någonting annorlunda under lektionen med andraspråkselevers 
inlärning i åtanke? I så fall vad? * 

 

 

 

 

11. Anser du att andraspråkseleverna förstod lektionsinnehållet, generellt sett? * 

Markera endast en oval. 

 Ja, alla andraspråkselever förstod Fortsätt till fråga 14 

 Ja, de flesta andraspråkselever förstod Fortsätt till fråga 12 

 Ja, några andraspråkselever förstod Fortsätt till fråga 12 

 Nej, inga andraspråkselever förstod Fortsätt till fråga 12 

 Vet ej Fortsätt till fråga 14 
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12. Vilken aspekt av undervisningen var det alla/några andraspråkselever inte förstod? * 

Markera endast en oval. 

Ämnesspecifika begrepp som behandlades under lektionen. 

Det svenska språket i allmänhet. 

Muntliga instruktioner. 

Skriftliga instruktioner. 

Övrigt: 

 

13. Vad baserar du ditt svar till föregående fråga på? * 

 

 

 

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

naturvetenskapliga begrepp? * Markera endast en oval. 

Ja 

Nej 

Svårt att avgöra 

 

15. Får andraspråkseleverna använda sitt förstaspråk i NO-klassrummet? * 

Markera endast en oval. 

Ja Fortsätt till fråga 16 

Nej Fortsätt till fråga 18 

16. Beskriv på vilket sätt andraspråkselever får använda sitt förstaspråk i NO-
undervisningen. * 
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17. Använder andraspråkseleverna sitt förstaspråk i NO-klassrummet? * 

Markera endast en oval. 

Ja 

Nej 

 
 

18. Varför väljer du att inte låta eleverna använda sitt förstaspråk i NO-undervisningen? * 

 

 

 

19. Får vi kontakta dig igen via din mejl om vi har fler frågor? * 

Markera endast en oval. 

Ja 

Nej 

Stort tack för ditt deltagande! /Julia och Kristin 
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Bilaga 4: enkät 2 
 

NO-undervisning för elever med svenska 
som andraspråk 
Hej! Vi heter Julia och Kristin och studerar till lärare i åk F-3 vid Högskolan Kristianstad. Vi 
skriver nu vårt examensarbete, och söker respondenter till vår enkät. I vår studie undersöker 
vi vilka arbetssätt lärare i årskurs 1–3 använder för att stötta andraspråkselevers 
begreppsförståelse, med fokus på NO-undervisning.   

Enkäten tar cirka 5–10 minuter att svara på. Vi vore mycket tacksamma om du som 
undervisar NO i åk 1–3 vill delta i vår studie. Ditt deltagande är självklart helt anonymt.  

Vid frågor, kontakta oss via mejl:  

xxxxxxxx 

xxxxxxxx 

Tack! /Julia och Kristin 
 

*Obligatorisk 

1. Vet du vad begreppet stöttning innebär? * 

Markera endast en oval. 

Ja 

Nej 

2. Hur får eleverna använda det naturvetenskapliga språket i undervisningen? (Du 
kan välja flera alternativ.) * 

Markera alla som gäller. 
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Muntligt 
Skriftligt 
Med andra utryckssätt 

3. Har du andraspråkselevers inlärning i åtanke när du planerar för NO-undervisning? * 

Markera endast en oval. 

Ja Fortsätt till fråga 4 

Nej Fortsätt till fråga 5 

Ibland Fortsätt till fråga 4 

 

4. Hur planerar du NO-undervisningen med andraspråkselevers inlärning i åtanke? * 

 

 

 

 

 

5. Anser du att andraspråkseleverna förstår lektionsinnehållet, generellt sett? * 

Markera endast en oval. 

 Ja, alla andraspråkselever förstår Fortsätt till fråga 7 

 Ja, de flesta andraspråkselever förstår Fortsätt till fråga 6 

 Ja, några andraspråkselever förstår Fortsätt till fråga 6 

 Nej, inga andraspråkselever förstår Fortsätt till fråga 6 

Vet ej Fortsätt till fråga 7 
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6. Vilken aspekt av undervisningen är det några/alla andraspråkselever inte förstår, generellt 
sett? (Du kan välja flera alternativ.) * 

Markera alla som gäller. 

Ämnesspecifika begrepp som behandlas under lektionen. 
Det svenska språket i allmänhet. 
Muntliga instruktioner. 
Skriftliga instruktioner. 

 

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

naturvetenskapliga begrepp? * Markera endast en oval. 

Ja 

Nej 

Svårt att avgöra 

8. Får andraspråkseleverna använda sitt förstaspråk i NO-klassrummet? * 

Markera endast en oval. 

Ja Fortsätt till fråga 9 

Nej Fortsätt till fråga 11 

 

 

9. Beskriv på vilket sätt andraspråkseleverna får använda sitt förstaspråk i NO-undervisningen.* 
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10. Använder andraspråkseleverna sitt förstaspråk i NO-klassrummet? * 

Markera endast en oval. 

Ja 
Fortsätt till avsnitt 8 (NO-undervisning för elever med svenska som andraspråk) 

Nej 
Fortsätt till avsnitt 8 (NO-undervisning för elever med svenska som andraspråk) 

 

11. Varför väljer du att inte låta eleverna använda sitt förstaspråk i NO-undervisningen? * 

 

Stort tack för ditt deltagande! /Julia & Kristin
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