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Förord
Detta examensarbete har genomförts och författats av John Dolve och Johanna Lann. Vi har 

tillsammans  utformat  examensarbetets  idé  och  syfte.  Vi  har  utfört  undersökningen 

tillsammans men delat upp ansvarsområdena mellan oss. Huvudansvaret för observationerna 

har varit J. Dolves och huvudansvaret för intervjuerna har varit J. Lanns. 

Framställningen av examensarbetet  har båda ansvarat för. Förordet och inledningen har 

skrivits tillsammans. Vad gäller bakgrunden har J. Dolve ansvarat för kapitlen 2.1 till och med 

2.3 och J. Lann för kapitel 2.4. 

Kapitlet  3.1  Tidigare  forskning har  arbetats  fram  tillsammans  och  i  3.2  Teoretiska 

utgångspunkter  har J. Lann skrivit kapitel 3.2.2.1 och J. Dolve har ansvarat för resterande 

delar. Redogörelserna för metoderna i metodkapitlet har delats upp, vilket innebär att J. Lann 

har haft huvudansvar för kapitlen som rör intervjuerna medan J. Dolve har haft huvudansvar 

för redogörelsen av observationskapitlen. 

Resultatkapitlet har delats upp enligt följande: J. Lann har skrivit 5.1 Situerad praktik och 

5.3  Språkligt  arbete medan  J.  Dolve  har  skrivit  5.2  Aktiviteter  och  interaktion.  5.4 

Reflektioner har skrivits av båda. I analyskapitlet har Lann skrivit 6.1.1 Stöttning och andra 

språkdidaktiska strategier. Dolve har skrivit 6.1.2 Auktoritativ-dialogisk dimension och 6.1.3 

Vetenskapligt-vardagligt  språk. Kapitel  7  Diskussion  och  slutsatser har  båda  författare 

ansvarat för.

Författarna vill rikta ett varmt tack till klass 8b för att vi välvilligt välkomnades in i deras 

klassrum och såg till att vi fick in vårdnadshavarnas medgivanden om deltagande i studien. 

Ett extra stort tack går till läraren Ellen (namnet fingerat) som inte bara ställde upp på att  

deltaga i studien, utan gjorde det med en entusiasm och generositet vi aldrig hade kunnat 

hoppas på. Utan er hade detta arbete inte blivit av.
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Sammanfattning
I detta examensarbete redogörs för en fallstudie som undersökt NO-lärares språkdidaktiska 

strategier  i  ett  flerspråkigt  klassrum  samt  lärarens  reflektioner  kring  dessa.  Sex 

lektionsobservationer  och  sex  kvalitativa  intervjuer  har  utförts.  Både  lektionerna  och 

intervjuerna har ljudinspelats. Tekniken Stimulated Recall har använts för att kunna ta del av 

lärarens reflektioner kring de språkdidaktiska strategier som observerats under lektionerna. 

Artefakter från lektionerna som observerats har även samlats in. 

Den teoretiska  utgångspunkten  för  studien  är  det  språkdidaktiska  teoriperspektivet  och 

analysverktygen stöttning, auktoritativ-dialogisk lärarröst och vetenskapligt-vardagligt språk 

har använts för att synliggöra de språkdidaktiska strategierna i undervisningen.

Studien  visar  att  läraren  använder  flera  språkdidaktiska  strategier  i  ämnesundervisningen. 

Lärarens arbetssätt är stöttande, olika sätt att jobba med språket integreras och eleverna får 

flera möjligheter till interaktion. Intressant är även att läraren rör sig mellan vardagligt och 

vetenskapligt språk och sätter avancerat ämnesinnehåll i en vardagskontext och konkretiserar 

genom vardagsnära exempel och artefakter. 

Nyckelord: svenska som andraspråk, språkdidaktik, stöttning, lärarspråk.
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1 Inledning 
Under våra år på lärarprogrammet har ett  intresse för ämnet svenska som andraspråk och 

andraspråksutveckling  vuxit  sig  starkt  hos  oss  båda.  Vi har  under  våra  respektive  VFU-

perioder samlat på oss olika erfarenheter och funderingar kring undervisning av flerspråkiga 

elever,  både när  det  gäller  språk- och ämneskunskaper.  En fråga som speciellt  har  fångat 

bådas  intresse  är  huruvida  eleverna  vi  undervisat  i  svenska  som  andraspråk  har  givits 

förutsättningar att tillägna sig ämnesinnehållet under till exempel matematik-, NO- och SO-

lektionerna. I undervisningen av dessa ämnen presenteras många nya ämnesord och begrepp 

som kan göra ämnets texter till stora utmaningar om man som elev får undervisning på ett 

språk man inte fullt ut behärskar. 

Vi har båda erfarenheter av skolor där frånvaron av arbetssätt  som skulle kunna gynna 

andraspråkseleverna varit märkbar. Mellan oss har vi både erfarenhet av ämneslärare som inte 

samarbetar med övriga lärare när det gäller tips, planering och material som skulle kunna 

underlätta ämnesinnehållet för de elever som ännu inte nått sin fulla potential i det svenska 

språket samt lektioner där just eleverna med annat modersmål än svenska suttit tysta. Om det 

var alla ämnesspecifika ord som inte förklarades av läraren som var orsaken till  att  dessa 

elever inte talade eller ställde frågor under lektionerna går inte att svara på, men detta väcker 

inte desto mindre känslor hos en blivande lärare i svenska som andraspråk. 

Ett  stort,  och  ökande,  antal  elever  står  idag  inför  utmaningen  att  tillägna  sig  alla 

ämneskunskaper på ett språk som inte är deras modersmål. Forskning och kunskaper om hur 

ämnesundervisningen för dessa elever även kan bli språkutvecklande har dock aldrig förr varit 

mer omfattande. 

Våra  erfarenheter  tillsammans  med  nya  förutsättningar  för  den  svenska  grundskolans 

elever har väckt många tankar och funderingar hos oss. Det har fått oss att bli nyfikna på hur 

ämnesundervisningen ser ut i flerspråkiga högstadieklasser och hur ämneslärare arbetar för att 

förmedla ämneskunskaper till elever som ännu inte helt utvecklat undervisningsspråket.

Lärarna som undervisar det stora antalet elever med annat modersmål än svenska står inför 

en  stor  och  viktigt  utmaning.  Det  är  inte  enbart  språklärarnas  uppdrag  att  arbeta  med 

tvåspråkiga  elevers  språkutveckling,  utan  någonting  som även  ämneslärare  parallellt  med 

ämnesinnehållet måste arbeta med (Holmegaard och Wikström, 2004). Dagens forskningsläge 

visar  att  det  finns  luckor  i  forskningen  kring  språkdidaktiska  strategier  som  används  i 

högstadieelevers NO-undervisning. Att de flerspråkiga eleverna får en likvärdig tillgång till 
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ämneskunskaperna och bästa möjliga förutsättningar att samtidigt utveckla språket är mycket 

viktigt. I dagens kurs- och ämnesplaner för högstadieskolan har språket en betydande plats, 

även i NO-ämnena (Skolverket, 2010). Dessa är bara några av anledningarna till att det är 

intressant att studera hur kunskaperna om språkets betydelse speglas ute i skolornas klassrum. 

I  denna uppsats kommer därmed språkdidaktiska strategier som en NO-lärare i högstadiet 

använder i ett flerspråkigt klassrum att undersökas. 

1.1 Uppsatsens disposition 
I  det  första  avsnittet,  i  kapitel  1.2,  återges  syftet  med  studien  och  forskningsfrågorna 

presenteras. Därefter, i kapitel två, förklaras några för ämnet centrala begrepp. Sedan ges en 

bakgrund till  ämnet,  vilken sätter  studien i  ett  aktuellt  forskningssammanhang och ger  en 

överskådlig  bild  av  vissa  utvalda  aspekter  som är  aktuella  för  ämnet.  Tidigare  forskning 

återges i korthet i kapitel tre, med några mer ingående beskrivningar av studier som tangerar 

ämnet för vår studie. I kapitel tre behandlas även teoretiska överväganden och definitioner av 

analysverktygen. I det efterföljande kapitlet redovisas metod, urval och etiska betänkanden. I 

kapitel fem redovisas resultat av det insamlade empiriska materialet. Kapitel sex innehåller 

analyser som söker ge svar på forskningsfrågorna och således uppfylla syftet med studien. 

Diskussion om analysen ges i en avslutande del som dessutom innehåller problematisering av 

studiens  genomförande  och  tänkbara  invändningar  mot  slutsatser  och  antaganden, 

implikationer för skolan och förslag till vidare forskning i ämnet. 

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet  med  detta  examensarbete  är  att  genom  en  fallstudie  redogöra  för  språkdidaktiska 

strategier hos en NO-lärare i ett flerspråkigt högstadieklassrum samt redogöra för hur läraren 

reflekterar kring dessa språkdidaktiska strategier.

Frågorna som vi söker svar på är följande:

I. Hur ser det språkdidaktiska handlandet ut i NO-undervisningen i det flerspråkiga 

klassrummet i högstadiet?

II. Hur reflekterar läraren kring språkdidaktiska strategier.

Valet av forskningsdesign ämnar skapa möjligheter för ett djup i analysen av resultaten. Det 

får förmodas att  en lärare i NO på en högstadieskola inte besitter explicita kunskaper om 

språkdidaktik ur ett andraspråksperspektiv och därför behövs en forskningsstrategi som kan 

7



fånga upp lärarens  handlande i  undervisningen och identifiera  det  som är  språkdidaktiskt 

motiverat.  Fallstudiens uppgift  är  således att  skapa en datamängd över lärarens språk och 

metoder,  medan lärarens  reflekterande över  episoder  och moment i  den datamängden ska 

blottlägga relationen mellan lärarens språkdidaktiska handlande och lärarens perspektiv.
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2 Bakgrund
Kapitlet söker ge en bred och översiktlig bild av uppsatsens intresseområde. Här ges motiv till 

valet av syfte och forskningsfrågor mot en bakgrund av utbildningens förutsättningar. Här ges 

även definitioner av för uppsatsen centrala begrepp.

2.1 Definitioner av begrepp 
Ett av denna uppsats intresseområden är  flerspråkiga klassrum.  Med det menas klassrum, 

grupper av elever, vari elever med annat förstaspråk än svenska ingår. För att förklara vad 

andraspråk är kontrasterar vi begreppet mot förstaspråk1. Enligt Åke Viberg är en skillnad 

mellan ett förstaspråk och ett andraspråk hos en individ inlärningsåldern (Viberg, 1993:14f). 

Det språk vi människor lär oss först av våra föräldrar blir vårt modersmål, och de språk vi lär 

oss efter tre års ålder utvecklas till andraspråk (McLaughlin, 1978). Om definitionerna råder 

det dock inte någon konsensus i forskarsamhället och bilden kan göras långt mer komplex2. 

När vi hädanefter refererar till flerspråkiga elever eller andraspråkselever syftar vi på elever 

som ej har svenska som modersmål.

Ytterligare begrepp, vilka har relevans för denna undersöknings analys, är  kognitiv nivå, 

kontextbundenhet,  talutrymme  och abstraktionsgrad.  Med  kognitiv  nivå  menas  om 

språkanvändningen  är  tankemässigt  enkel  eller  krävande  (Sellgren,  2011:208).  En  hög 

kognitiv nivå kan handla om att till exempel generalisera, jämföra, sammanfatta, argumentera, 

formulera hypoteser samt göra analyser och konstateranden och en låg kognitiv nivå kan till 

exempel betyda aktiviteter där eleverna måste identifiera, koppla ihop, återge, beskriva samt 

berätta (Holmegaard & Wikström, 2004:545). Att arbeta på en lämplig kognitiv nivå kan ske 

genom att börja på en låg kognitiv nivå och då till exempel läsa en lättare text för att sedan 

arbeta mot en högre kognitiv nivå genom att läsa svårare texter med samma ämnesinnehåll  

(ibid). Graden av kontextbundenhet i undervisning och kommunikation kan spela stor roll för 

eleverna. Om eleverna får stödjande ledtrådar (till exempel med hjälp av kroppsspråk, bilder 

eller konkreta föremål, s.k.  artefakter) är kommunikationen kontextbunden, men om den är 

kontextobunden har eleverna enbart språket att luta sig mot (Sellgren, 2011:208). Detta kan 

även  kallas situationsbunden  eller situationsobunden  kommunikation.  Holmegaard  & 

Wikström  (2004:544)  beskriver  kontextbunden  undervisning  (kontextualisering)  som  en 

undervisning där  ämnesinnehållet  kopplas  till  elevens  erfarenheter  och kunskaper  och ger 

1 I vardagligt tal oftast benämnt modersmål.
2 Se Skutnabb-Kangas (1988:20ff) för en översiktlig utredning av begreppen.
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”kontextuellt  stöd genom att  man i  undervisningen använder  ett  laborativt  och  interaktivt 

arbetssätt”  (Holmegaard  &  Wikström,  2004:544)3.  Med  abstraktionsgrad menas  om 

innehållet/språket är abstrakt eller konkret, vilket är nära knutet till kontextualisering. Med 

talutrymme menas möjligheten till att producera muntligt språk under en lektion. Det handlar 

även om och hur denna möjlighet är fördelad mellan deltagarna.

2.2 Läroplanen 
I läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet (hädanefter lgr11) finns ett avsnitt 

som behandlar  skolans  likvärdighet  (SKOLFS 2010:37 s  8).  Där  finns  beskrivet  hur  alla 

elever i riket har rätt till en likvärdig utbildning och att undervisningen ska anpassas efter 

varje  elevs  behov,  förutsättningar,  bakgrunder,  språk  och  kunskaper.  För  att  möta  dessa 

ansvarskrav bör skolorna och dess lärare vara väl insatta i sina elevers behov, förutsättningar, 

tidigare erfarenheter, samt känna till vilka språkliga kunskaper och färdigheter de besitter. Det 

betyder i praktiken att lärare i grundskolan ska ta sin utgångspunkt i eleverna vad gäller dessa 

områden  när  läraren  lägger  upp  och  genomför  sin  undervisning.  Detta  ger  naturligtvis 

ytterligare en motivation till ämnets relevans som forskningsområde på så vis att läroplanen 

kan tolkas så att lärarens språkanvändning ska anpassas för att möta de olika förutsättningar 

som eleverna besitter,  det vill  säga att  lärare,  oavsett  ämne, förväntas arbeta explicit  med 

språket i undervisningen (SKOLFS 2010:37 s 13). I lgr11 står att ”Skolan ska ansvara för att 

varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på 

ett rikt och nyanserat sätt[.]” (ibid.), och eftersom denna studie är knuten till NO-ämnena är 

det av intresse att se vad som står skrivet i kursplanerna för biologi, fysik och kemi. 

I kursplanen för biologi står bland annat att eleverna ska ges förutsättningar ”[att] använda 

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

människokroppen, naturen och samhället.” (SKOLFS 2010:37 s 112). I kursplanen för fysik 

finns  minst  sju  sägesverb  (formulera,  beskriva,  förklara,  samtala,  etc.)  i  samband  med 

beskrivningen av vad eleverna genom undervisningen ska ges förutsättningar till att utveckla 

(SKOLFS  2010:37  s  127).  Kursplanen  för  kemi  är  identiskt  formulerad  vad  gäller  de 

övergripande målen (ibid:144).

Det tillsammans med att eleverna ska ges ”[rika] möjligheter att samtala, läsa och skriva [och] 

få utveckla sina möjligheter att kommunicera [...]” (ibid:9), visar tydligt att språkanvändning, 

även i NO-undervisningen, är en central del i alla delar av skolans uppdrag. 

3 Både Sellgren och Holmegaard & Wikströms avsnitt om kognitiv och kontextuell nivå är baserade på en modell av Jim 
Cummins, se: Cummins, Jim (2001)  Language , Power and Pedagogy. Bilingual Children in the Crossfire. Clevedon: 
Multilingual Mattaers.
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2.3 Andraspråkselevers förutsättningar
Flerspråkiga elever som endast har haft svenska som undervisningsspråk under en begränsad 

tid har ett behov av att tillägna sig ämneskunskaper samtidigt som inlärningen av svenska 

pågår. Att tillägna sig grundläggande kommunikativa färdigheter i ett nytt språk går relativt 

fort för elever i grundskolan, men det mer avancerade språk som krävs för att kunna delta i 

ämnesundervisningen innebär en större utmaning. Ämnesundervisningen innefattar ofta svåra 

lärobokstexter och många nya termer kopplade till ämnet (Holmegaard & Wikström, 2004).

Vi lär oss vårt förstaspråk genom att först tillägna oss ett basordförråd på cirka 8-10 000 

ord, runt sju års ålder, enligt en uppskattning (Viberg, 1993). Därefter sker en utbyggnad av 

ordförrådet som bland annat  innefattar  fackord,  nominaliseringar,  formellt  och akademiskt 

språk i tal och skrift. Denna utbyggnad av ordförrådet är till största del skolans förtjänst där 

utbyggnaden tjänar som skolspråk i vilket ämnesundervisningen sker. Med skolspråk menas 

här ett akademiskt, formellt och mer precist register av svenskan.

När en elev som invandrat till Sverige kommer till skolan är så klart inte basordförrådet på 

samma nivå som de jämnåriga kamraternas,  men tillägnandet  kan ske mycket snabbt och 

effektivt, vissa menar att det kan ta runt ett år om förutsättningarna är gynnsamma (Thomas & 

Collier, 2002), men att det kan ta upp till tio år att tillägna sig åldersadekvat formellt språk. 

Därför blir andraspråkselevens uppgift en dubbel belastning jämfört med de elever som har 

svenska som modersmål. Uppdraget tarvar någon form av andraspråkskompetens hos lärare 

som undervisar i flerspråkiga klassrum, men denna kompetens är fortfarande under utveckling 

i ett nationellt perspektiv. Enligt skolverkets statistik är 71,9% av alla heltidsarbetande lärare i 

riket  (alla  ämnen),  behöriga  lärare,  medan  motsvarande  siffra  för  lärare  i  svenska  som 

andraspråk 35,8% (Skolverket, 2014b). Ovanstående siffror kan ses som en indikation på att 

det torde vara sällsynt med NO-lärare som har svenska som andraspråk i sin examen eller 

genom fortbildning.

2.4 Språkutvecklande ämnesundervisning
I Sverige, såväl som i många andra länder, är det fler och fler av skolans elever som lär på sitt 

andraspråk.  Skolverkets  statistik  från  2014 visar  att  20  procent  av  eleverna  har  utländsk 

bakgrund4 (Skolverket,  2014a).  De  flesta  andraspråkselever  har  lektioner  med  sina 

4 Detta är Skolverkets begrepp, vilket definieras enligt följande: elever födda utomlands eller födda i Sverige men båda  
föräldrarna födda utomlands (SOU 2013:13 s.10).
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klasskamrater större delen av dagen.5 I de klasserna är det till stor del ämneslärarnas ansvar att 

eleverna tillägnar sig ämneskunskaper samtidigt som de fortsätter sin språkutveckling. 

Ämnesundervisning  och  språkundervisning  kan  inte  ses  som  skilda  enheter.  Skolans 

ämnesinnehåll  är  sammanvävt  med  språket  och  språket  behövs  för  inhämtande  av  nya 

kunskaper (Holmegaard & Wikström, 2004). Faktumet att eleverna lär sig ämnesinnehållet 

samtidigt som språkinlärningen sker innebär inte bara en utmaning för elever som inte har 

undervisningsspråket som modersmål utan ställer  även krav på elevernas ämneslärare och 

ämnesundervisning.  Alla  lärare,  oavsett  ämne,  har  därmed  behov  av  att  utveckla  en 

språkutvecklande ämnesundervisning6 i flerspråkiga klassrum, vilket innebär att ämneslärarna 

systematiskt måste arbeta med tvåspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling parallellt 

(Holmegaard & Wikström, 2004). Språkutvecklande ämnesundervisning förklaras av Hajer 

(2000:54)  som  ”innehållsbaserad,  integrerad  språk-  och  ämnesundervisning”  där  läraren 

integrerar mål för elevernas utveckling av språket och ämnesmålen i undervisningen genom 

att  eleverna  aktivt  får  använda  språket.  Hajer  (2000)  beskriver  kontextrika  sammanhang, 

språkligt stöd och klassrumsinteraktion som tre nyckelord för denna typ av undervisning. Det 

eleverna ska lära sig måste kopplas till sådant eleverna redan har kunskap om, ordförklaringar 

måste vara meningsfulla och sättas in i ett sammanhang och eleverna måste få samtala kring 

innehållet. En språkutvecklande undervisning har dessutom visat sig vara positiv även för de 

elever som har undervisningsspråket som modersmål (Hajer, 2000). 

Det händer att ämnes- och språklärare samarbetar för att utveckla ett sådant arbetssätt som 

beskrivs ovan, men så är inte alltid fallet. Många lärare har inte haft möjlighet att gå en kurs i 

andraspråksutveckling  eller  erhållit  kunskap  om hur  man  kan  arbeta  i  ett  klassrum med 

flerspråkiga elever (Gibbons, 2002:33). Alla lärare delar inte heller uppfattningen om att det 

är viktigt att arbeta språkutvecklande och för att förstå detta arbetssätt måste man synliggöra 

språkets roll i inlärningsprocessen (Hajer, 2000). 

För att underlätta elevernas tillägnande av ämnesinnehållet måste alla ämneslärare tillämpa 

strategier  för  att  andraspråkselever  ska  kunna  förstå  och  delta  i  ämnesundervisningen 

(Cummins, 2001). Hajer (2000) pekar på vikten av en diskussion om synen på inlärning och 

didaktik när det gäller ämnesundervisning i flerspråkiga klassrum, men hon förklarar att ”Hur 

lärare  sedan  omsätter  dessa  principer  i  sin  undervisning  kan  vara  olika.  Det  ska  finnas 

utrymme för egna prioriteringar och tillvägagångssätt” (Hajer, 2000:55). 

5 Undantaget är de nyanlända eleverna som går i så kallade förberedelseklasser innan de börjar i en integrerad klass.
6 Även kallad språkinriktad undervisning, se t.ex. Hajer & Meestringa (2012). Språkinriktad undervisning – en handbok.
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2.4.1 Exempel på arbetssätt 
Att arbeta språkutvecklande kan ske på många olika sätt. Ett av dessa är samarbeten mellan 

ämneslärare och svenska som andraspråkslärare, eftersom läraren i svenska som andraspråk 

har kunskap om eleverna hen undervisar gällande deras individuella förutsättningar och behov 

(Holmegaard  &  Wikström,  2004).  Förförståelse är  också  viktigt  för  andraspråkselevernas 

förutsättningar  att  tillägna  sig  undervisningens  ämnesinnehåll  och  ämnesrelaterat  språk  i 

lärobokstexter. En tvåspråkig elev som redan har kunskap inom ett område kan läsa en text 

som ligger över den egna språkbehärskningen eftersom förförståelsen inom ämnet redan finns 

och slutsatser om olika begrepps betydelse kan dras tack vare den (Holmegaard & Wikström, 

2004). Texter blir lättare för eleverna att ta till sig om eleverna har en idé om vad de kommer 

att handla om innan läsningen och om texten relateras till elevernas tidigare erfarenheter och 

kunskaper om innehållet (Gibbons, 2010). 

Att utveckla ordförrådet och öva på att använda ord hör också till  ett språkutvecklande 

arbetssätt  eftersom  det  till  stor  del  kan  bidra  till  förståelsen  av  skriftlig  eller  muntlig 

kommunikation (Enström, 2010:21-22). Enström (2010:21) förklarar att ”När en inlärare av 

svenska som andraspråk /.../ har uppnått en relativt avancerad språkfärdighetsnivå är det oftast 

ordförrådet  som  är  den  begränsande  faktorn”.  Detta  innebär  dock  en  stor  utmaning  för 

eleverna, dels på grund av ordförrådets omfång och dels för att specifika kunskaper om vad 

varje enskilt ords betydelse och hur det kan användas krävs (ibid.). 

Att arbeta med läsning och skrivning och att integrera dessa två är också viktiga delar i ett 

språkutvecklande arbetssätt (Holmegaard & Wikström, 2004). Skolans texter kan innebära en 

svår  utmaning  för  elever  med  annat  modersmål  än  svenska.  Ämneslärare  kan  minimera 

avståndet mellan elevens språknivå och textens nivå genom till exempel läsaktiviteter som 

stöttar förståelse av läsningen (Gibbons 2010:125-126). Dessa kan ske före, under och efter 

läsningen och till exempel handla om lässtrategier och förberedelser när det gäller språkliga, 

begreppsmässiga eller kulturella svårigheter (Gibbons 2010:134-158). 

Att  arbeta  med undervisningssituationer  där  ämnesinnehåll  från  flera  ämnen integreras 

gynnar ofta elever som lär sig ett ämnesinnehåll på ett språk som inte är deras modersmål. När 

lärare arbetar språk- och ämnesintegrerat  måste planeringen dock göras så att  språket och 

innehållet  förstärker  varandra  (Holmegaard  &  Wikström,  2004).  Att  sätta  ett  visst 

ämnesinnehåll  i  ett  sammanhang  och  låta  eleverna  använda  det  på  ett  praktiskt  sätt,  till 

exempel genom att  använda autentiskt material,  intervjuer eller  göra studiebesök är också 
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positivt för elevernas språkutveckling. Ämnesinnehållet blir då lättare för eleverna att ta till 

sig (ibid.). 

För att ge eleverna möjlighet att utveckla språket samtidigt som de lär sig ett visst innehåll 

är även interaktion av allra största vikt. Interaktionen kan ske till exempel genom samtal i 

helklass  eller  små  grupper  eller  genom  individuella  samtal  mellan  lärare  och  elev.  I 

interaktionen  måste  både  en  språklig  och  innehållsmässig  utmaning  och  stöd  ingå  och 

ämnesinnehållet  måste dessutom ha ett  interkulturellt  perspektiv så att  alla elever,  oavsett 

bakgrund, kan ta till sig det och aktivt delta (Hajer, 2000). 

2.4.2 Fallgropar 
Risken då lärare undervisar elever som lär på sitt andraspråk är att de väljer för lätta texter 

eller  förenklar  texter,  vilket  kan  få  negativa  konsekvenser  för  elevernas  språkutveckling 

(Gibbons, 2010). Då lärare sänker kraven riskerar undervisningen att hamnar på en alltför låg 

kognitiv nivå, vilket istället kan göra eleverna passiva (Holmegaard & Wikström, 2004:545). 

Inom till exempel NO-undervisningen finns en risk att elever lär sig definitioner utantill, 

utan att kunna ge exempel eller förstå begreppens innebörd (Hajer, 2000). Detta kan bero på 

att läraren har bedrivit en monologisk undervisning på en låg språklig nivå och att eleverna 

inte producerat muntligt och skriftligt språk och fått återkoppling på det. Förenklande, fokus 

på lösa definitioner och brist på arbete med språket leder till minskad interaktion, vilket i sin 

tur leder till att elevernas språkliga nivåer sjunker ytterligare. Hajer (2000) förklarar detta med 

att lärarna förefaller omedvetna om språkets betydelse för kunskapsutvecklingen och inte ser 

hur de kan stödja elevernas språkutveckling. 

2.4.3 Likvärdig utbildning: ett misslyckande
Olika studier  och statistiska undersökningar  pekar  på att  elever  med annat  modersmål  än 

svenska inte når målen i samma utsträckning som de elever som har svenska som modersmål 

(Axelsson, 2004). Detta visar att svensk skola har misslyckats med att ge alla elever likvärdig 

tillgång till utbildning och möjlighet att utvecklas utifrån sina nivåer och behov. Elevernas 

skolresultat är kopplade till deras sämre läs- och skrivförmåga. Villkoren för flerspråkiga barn 

kan skilja sig åt på flera olika sätt, förutom att eleverna lär på ett språk som inte är deras 

modersmål  så  kan  elever  missgynnas  om  de  kommer  från  hem  med  andra  skrift-  och 

lästraditioner än de som används i skolan (Wedin, 2011). 

Det  svenska  resultatet  från  det  internationella  projektet  PISA 20007 visade  att  deltagande 

elever med svenska som modersmål i genomsnitt ligger över det internationella snittet medan 
7 PISA-projektet undersöker elevers läsförmåga samt kunskaper inom matematik och naturvetenskap.
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de lägsta medelvärdena finns bland elever med annat modersmål än svenska. Detta visar att 

läsförmåga, matematiskt och naturvetenskapligt kunnande är relaterade och att läsförmågan 

kan  avgöra  hur  väl  en  elev  till  exempel  klarar  ett  test  i  NO (Holmegaard  & Wikström, 

2004:547). 

3 Forskningsöversikt 
I den här delen redogörs för tidigare forskning med anknytning till ämnes- och språkdidaktik. 

Vidare ges en redovisning av analysverktygen som ska användas i den här studien, samt motiv 

till  valet  av  teoretiskt  perspektiv.  Den  tidigare  forskning  som  presenteras  rör 

andraspråksperspektiv  på  inlärning  och  kunskapsutveckling,  språkdidaktik,  ämnesdidaktik 

(NO-ämnen)  och  ger  exempel  på  analysverktyg  och  metoder  som  är  aktuella  för  detta 

examensarbetes  syfte  och  frågeställningar.  Litteraturen  har  valts  ut  efter  sökningar  i 

vetenskapliga databaser  och biblioteksresurser,  bland annat  Digitala  Vetenskapliga Arkivet 

(DiVA).

3.1 Tidigare forskning
Åsa Wedin startade 2004 en undersökning om klassrumsspråk ur ett andraspråksperspektiv 

(Wedin 2011). Wedin följde under tre år två barngrupper, den ena från förskola och den andra 

från årskurs tre. Syftet med undersökningen var att studera kopplingen mellan utvecklingen av 

språk och kunskap för andraspråkselever. Därutöver ville Wedin också studera elevernas och 

lärarnas  uppfattningar  om  hur  språk  och  kunskap  utvecklas,  samt  att  relatera  elevernas 

språkutveckling till kunskapsutvecklingen i andra ämnen. 

Eftersom  studien  var  longitudinell  gav  det  henne  möjligheten  att  observera 

lärandeprocessen ur olika perspektiv och sätta in det i ett sociokulturellt sammanhang. Hennes 

analysverktyg var SFL -  Systemisk-funktionell lingvistik  som förklarad av Michael Halliday 

(2004) och episodsammanfattning efter den australiensiska forskaren Pauline Gibbons (2006). 

Hennes slutsats är att helklassinteraktioner är väl lämpade för kunskapsutveckling, relativt 

lämpad för inlärning av sociala mönster, men mindre lämpad för språkutveckling, eftersom 

den inte ger det utrymme för språklig stimulans och utmaning för andraspråkseleverna. Wedin 

framhåller det väsentliga i att alla elever får tillfällen att ta längre talturer där de kan utforska 

olika kommunikationsstrategier, förhandla om betydelser, samt utveckla ett kunskapsrelaterat 

skolspråk. 
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Wedin  fann  alltså  att  språkutvecklingen  inte  främjades  särskilt  av  just 

helklassundervisning.  Helklassinteraktioner  var  ett  av  fokusområdena  i  licentiatuppsatsen 

Inga IG i  kemi A  där  forskaren  Maria  Kouns undersökte  lärares  undervisningsstrategier  i 

kemi-undervisningen ur ett språkdidaktiskt perspektiv (2010). 

Genom observationer,  fältanteckningar,  video-  och videoupptagning och intervjuer  med 

läraren och elevgrupper samlade hon under tolv månader in empiriskt material från en och 

samma klass och lärare i kemi A på en gymnasieskola. Klassen hon valde för sin studie hade 

hög andel (88%) elever med svenska som andraspråk, varav flertalet av dem endast hade talat 

svenska mellan två och fyra år. Läraren var NO-lärare (kemi) och undervisade inte i något 

språkämne. 

Det  empiriska  materialet  transkriberades  och  analyserades  med  tre  grupper  av 

analysverktyg kopplade till undersökningens tre forskningsfrågor som i korthet avsåg allmän-, 

ämnes-  och  språkdidaktiska  strategier  i  undervisningsförloppet  och  dess  konsekvenser  för 

andraspråkseleverna. Analysverktygen hämtades ur den sociokulturella teoretiska ramen och 

varje forskningsfråga tilldelades var sin uppsättning analysverktyg där det enda gemensamma 

verktyget var  språkhandlingar.  Andra verktyg var bland andra  scaffolding, dialogisk  kontra 

auktoritativ röst, språklig position, direkthet, vardagligt respektive vetenskapligt språk. 

Kouns analyserade bland annat lärarens språkdidaktiska strategier i helklassinteraktioner 

och fann att de till en övervägande majoritet karaktäriserades av en auktoritativ lärarröst. Med 

auktoritativ röst avses det relativa utrymme vari tankar, idéer och yttranden ges eller tas av 

lärare respektive elever. Läraren lämnade endast kortare luckor i talutrymmet till eleverna och 

påverkade så till största del innehållet och riktningen av undervisningsförloppet. 

Undervisningen innehöll  språkligt  utmärkande drag  av vetenskapligt  språk och det  var 

mestadels lågfrekventa ord som explicit förklarades eller byggdes ut av läraren. Eleverna gavs 

endast i  undantagsfall  möjlighet att använda språket själva för att  behandla ämnesstoffet  i 

undervisningen.  Detta  menar  Kouns  är  särskilt  ogynnsamt  för  andraspråkselever  (Kouns, 

2010). 

En annan studie som likt Maria Kouns genom observationer undersöker språkliga praktiker 

i undervisningssammanhang är Gun Hägerfelths avhandling Språkpraktiker i Naturkunskap i  

två mångkulturella gymnasieklassrum (2004). 

Hägerfelth  har  undersökt  språkanvändnings-  och  deltagarmönster  i  naturkunskapsämnet 

genom bland annat klassrumsobservationer. En jämförelse mellan elever med svenska som 

modersmål och andraspråkselever görs. Hägerfelth studerar två gymnasieklasser (1A och 1B) 

och deras lärare i en flerspråkig gymnasieskola i Sverige. Resultatet visar att de enspråkiga 
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eleverna deltar mer aktivt än andraspråkseleverna och aktiviteten bland dem är mer jämnt 

fördelad (Hägerfelth, 2004). Studien pekar även på att eleverna med svenska som modersmål 

använder ämnesrelevant språkbruk dubbelt så ofta som eleverna med svenska som andraspråk 

och  att  eleverna  med svenska  som andraspråk  oftare  var  tysta  när  de  arbetade  i  grupper 

(Hägerfelth,  2004).  Hägerfelth  förklarar  även  att  interaktionen  huvudsakligen  är  mer 

monologisk och lärarstyrd i  1A än i  1B,  med korta  kontrollfrågor  som kräver  korta  svar, 

begreppsdefinitioner, och återgivande av faktakunskaper. Läraren i 1B har ett mer dialogiskt 

undervisningssätt med ett mer jämnt fördelat talutrymme och eleverna får växla mellan att 

lyssna, tala, argumentera, förklara och beskriva och de arbetar mer i grupper än i 1A. Studien 

visar  även att  andraspråkseleverna  i  flera  fall  missgynnas,  till  exempel  då kulturspecifika 

uppgifter och frågor förekommer och då eleverna inte deltar på grund av att de inte förstår 

samtalet (ibid). 

Kouns  (2010)  undersökte  kemiundervisning  och  Hägerfelth  NO-ämnena  som  helhet. 

Nygård Larsson (2011) har i doktorsavhandlingen Biologiämnets texter undersökt språkbruk 

och texter i biologiundervisningen i en flerspråkig gymnasieklass, med fokus på flerspråkiga 

elevers förutsättningar i ämnet. Utgångspunkten för studien är att språket har betydelse i alla 

skolans ämnen och för alla elever. Nygård Larsson har undersökt elevers och lärares skriftliga 

och muntliga interaktion, texter, skrift och bilder som läraren använt i undervisningen samt 

läromedel  och  elevtexter.  Resultatet  av  undersökningen  visar  att  läraren  eftersträvar  ett 

sammanhängande  ämnesinnehåll,  konkretisering  av  ämnesstoffet  och  koherens  mellan 

lektionerna.  Både visuella och verbala stöttande strategier används för att  koppla samman 

ämnesinnehållet och lärobokstexterna görs mer tillgängliga för eleverna av läraren. Läraren 

växlar mellan vardagligt språk och ämnesspecifikt språk och omformulerar elevsvar. 

Nygård Larssons studie pekar på att de flerspråkiga eleverna generellt sett inte uppnått 

högre  nivåer  än  betyget  godkänt.  Resultatet  visar  att  det  innebär  en  stor  utmaning  för 

andraspråkseleverna att självständigt skriva argumenterande och förklarande texter och att de 

oftast  reproducerar  läroboksnära  texter.  Nygård  Larsson  menar  att  andraspråkseleverna 

generellt  sett  behöver språklig stöttning för att  kunna producera språk på mer avancerade 

nivåer, vilket de högre betygsstegen kräver (Nygård Larsson, 2011). 

I forskningsöversikten har vi återgivit fyra studier som är av intresse för vår studie. Vi 

valde dessa fyra studier för att de tillsammans täcker teori (sociokulturell), fält (språkdidaktik) 

och metod (fallstudier, observationer, intervjuer). Wedin tar sin utgångspunkt i sociokulturell 

teori  och  betonar  vikten  av  ett  dialogiskt  klassrum  för  att  främja  språk-  och 

kunskapsutveckling på andraspråket (2011). Kouns (2010) antar ett språkdidaktiskt perspektiv 
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där hon, liksom Wedin,  lyfter fram konsekvenser av NO-lärarens undervisningsstrategier i 

flerspråkiga  klassrum.  Hägerfelth  (2004)  fann  genom  sina  klassrumsobservationer  att 

andraspråkselever  missgynnas  av  ett  monologiskt  klassrum och  gynnas  av  ett  dialogiskt. 

Nygård  Larsson  framhåller  vikten  av  lärarens  stöttning  av  flerspråkiga  elever  i 

biologiundervisningen.

Tillsammans ger dessa studier en god inblick i vad språkdidaktiska strategier består av och 

vad de har för konsekvenser för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. Studierna 

ger också en sammanfattad bild av vad den sociokulturella synen på lärande innebär omsatt i 

praktiken.

3.2 Teoretiska utgångspunkter 
För  att  kunna  synliggöra  språkdidaktiska  strategier  i  NO-undervisningen  behövs  en 

uppsättning analysverktyg som är kopplade till teorier om andraspråksinlärning. De har som 

syfte att lyfta fram aspekter av undervisningen och språket som är av särskilt  intresse för 

frågeställningarna i uppsatsen. I den här delen behandlas val av didaktiskt teoretisk modell 

mot  bakgrund  av  det  sociokulturella  perspektivet,  samt  analysverktygen  stöttning,  

auktoritativ-dialogisk lärarröst och vetenskapligt-vardagligt språk. 

3.2.1 Det språkdidaktiska perspektivet
För att kunna studera NO-lärarens språkliga handlande i ämnesundervisningen har vi valt ett 

språkdidaktiskt  teoriperspektiv  som  är  nära  knutet  till  den  sociokulturella  teorin  som 

beskriven av den sovjetiske psykologen Lev Vygotskij  (1978) och särskilt  framträdande i 

Sverige av Roger Säljö (2000). Det sociokulturella teoretiska perspektivet erbjuder en syn på 

språk  och  lärande  som  kollektiv  och  medskapande,  till  skillnad  från  en  traditionell 

beskrivning av tänkande i allmänhet som en privat och individuellt avgränsad aktivitet. En 

viktig  utgångspunk  för  detta  är  lärande  och  undervisning  som  situerad  praktik.  Med det 

menas att lärande inte sker som en aktivitet isolerad från den omgivning vari den sker. Maria 

Kouns skriver om situerad praktik att ”begreppet situerad förstås så att varken språket, de 

aktiviteter som språket är en del av eller individerna som använder språket i aktiviteterna är 

lösryckta eller isolerade, och därför studeras de när de pågår, där de pågår och med vem de 

pågår” (Kouns, 2010:25). 

Vygotskij utgick i sin definition av språk från den marxistiska kunskapsteorin om språket 

som kommunikationsmedel  likväl  som bärare  av  människans  kunskaper  och  erfarenheter 

18



(Vygotskij,  1981). Det ger en teoretisk bakgrund varur det språkdidaktiska perspektivet är 

hämtat.

3.2.1.1 Stöttning

Stöttning är ett etablerat begrepp inom undervisning och andraspråksforskning. Begreppet har 

rötter  i  Vygotskijs  teorier  om  lärares  handledning  och  vägledande  i  elevers 

kunskapsutvecklande, vilket sker i dialog med eleven (Lupsa, 2012). Stöttning äger rum då 

eleven löser problem eller arbetar med uppgifter på en nivå hen ännu inte fullt ut behärskar, 

men som hen är på väg att  uppnå (Lupsa, 2012). Begreppet (som är en översättning från 

engelskans  scaffolding  som betyder byggnadsställning) är en metafor för när lärare hjälper 

och vägleder elever och fungerar som ett stöd när eleven arbetar på en nivå eller med ett 

innehåll som hen ännu inte själv kan uppnå (Sellgren, 2011). 

Innebörden av begreppet rymmer mer än bara ett svar på hur en elev ska lösa en uppgift. 

Det finns alltid ett mål med stöttningen och meningen är att eleven ska bära med sig den 

uppnådda kunskapen för att kunna lösa liknande uppgifter på egen hand senare (Sellgren, 

2011). Stöttning innebär alltså ett tillfälligt, språkligt och ämnesmässigt, stöd som ges om det 

behövs, men som inte behövs när eleven kunskapsmässigt kan stå på egna ben. Det handlar 

alltså  om utvecklandet  av  nya  kunskaper  och  färdigheter,  utifrån  elevens  nivå  (Gibbons, 

2002:39).  Läraren måste  dock kunna göra en bedömning och ha kunskap om eleven och 

elevens erfarenhet och förutsättningar för att stöttningen ska bli gynnsam (Sellgren, 2011). 

3.2.1.2 Auktoritativ-dialogisk lärarröst

Den auktoritativa-dialogiska dimensionen syftar till att lyfta fram distribution av talutrymme i 

undervisningen mellan lärare och elever, dvs. vilken undervisningsstrategi läraren väljer.

Maria  Kouns  skriver  att  ”[e]n  auktoritativ  lärarröst  [...]  skapar  inte  –  avsiktligt  eller 

oavsiktligt – tillfällen för eleverna att bearbeta ämnesinnehållet i socialt samspel, en process 

som i ett sociokulturellt perspektiv är nödvändig för att göra stoffet till sitt eget.” (2010:106). 

En auktoritativ röst i klassrummet är i detta sammanhang inte nödvändigtvis monologisk, utan 

kan tvärtom innehålla många inslag av interaktionsmöjligheter mellan lärare och elever. En 

dialogisk  lärarröst  syftar  på  ett  dialogiskt  klassrum  där  eleverna  står  för  majoriteten  av 

talutrymmet och erbjuds rikliga tillfällen att språkligt behandla kunskapsstoffet.

3.2.1.3 Vetenskapligt och vardagligt språk

Irene  och  Lennart  Rönnberg  skriver  i  sin  rapport  för  Skolverket  Minoritetselever  och 

matematikutbildning  att  undervisningsspråket  har  en  avgörande  betydelse,  i  synnerhet  för 
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andraspråkselever (2001:11). Vetenskapligt språk kräver en annan sorts språkfärdigheter av 

eleverna,  eftersom det är  kontextreducerat,  situationsoberoende och är ofta kompakt i  den 

mening att det har hög informationstäthet.

Med vetenskapligt språkbruk menar vi här begrepp och språkbruk som är specifika och 

karaktäristiska för NO-ämnet (fysik, biologi och kemi). Dels är det fackord som avses, men 

också ”skolspråk” som används för att ge instruktioner till elever, till exempel sägesverb som 

redovisa, redogör, formulera, demonstrera,  etc. Det vetenskapliga språket karaktäriseras av 

generaliserbarhet, nominaliseringar, abstraktioner och hög precision. Det vardagliga språket, 

däremot, bygger på interaktion, erfarenheter och konkreta sammanhang (Säljö, 2000). 

 Dessa två begrepp kan lyfta fram hur lärarna växlar mellan vardagligt och vetenskapligt 

språk,  hur domänerna överlappar varandra och hur lärarna hanterar vetenskapliga begrepp 

eller fenomen.   

4  Metod 
I detta kapitel  redogörs för de metoder som används för undersökningen och analysen av 

materialet.  Här  redogörs  för  fallstudien,  datainsamlingsmetoderna,  materialet,  hur  urvalet 

gjorts  samt  beskrivningar  av  analysmetoderna.  Sist  i  kapitlet  diskuteras  relevanta 

forskningsetiska aspekter.

4.1 Metod för datainsamling
Två  metoder  har  använts  för  datainsamling  till  fallstudien;  observation  och  intervju.  I 

avsnittet motiveras val av dessa metoder och hur de används i praktiken i arbetet med denna 

fallstudie.

4.1.1  Fallstudien
För att besvara frågeställningarna görs en fallstudie. Robert K. Yin förklarar att fallstudier 

öppnar för möjligheten att på djupet studera lärares arbetssätt. Genom en fallstudie kan en 

empirisk undersökning av en aktuell företeelse ”i dess verkliga kontext” göras (Yin, 2007:31). 

Ejvegård (1996: 31-33) beskriver fallstudier som att plocka ut en liten del, ett fall, ur ett 

större  sammanhang  och  låta  det  representera  det  större  sammanhanget.  Fallstudier  är 

begränsade avseendes möjligheten till generaliserande slutsatser, men kan med fördel byggas 

på tidigare fallstudier och följaktligen byggas på med nya fallstudier. En annan fördel med 

fallstudier är att forskaren kommer mycket nära sitt studieobjekt. 

Flera olika källor kan utgöra data för en fallstudie (Yin, 2007:109). I denna studie utgör 
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intervjuer och direkta observationer fallstudiens källor. Dessa val har gjorts med fallstudiens 

explorativa,  teorigenererande  ansats  i  åtanke.  För  att  kunna  utforska  relationen  mellan 

lärarens handlande och dennes reflektioner kring dem, lämpar sig en fallstudie särskilt väl, 

med tanke på att det som undersöks handlar om hur det medierande verktyget - språket - 

används för  att  förmedla ett  kunskapsstoff  -  ett  ämnesinnehåll  -  till  elever  med skiftande 

språkliga förutsättningar. Gibbons (2006:84f) menar att språket konstrueras sammanhängande 

över tid och inte som enskilda episoder där språket är oavhängigt tidigare aktiviteter. Därför 

genomförs observationer under två veckor i samma klass och med samma lärare. Fallstudien 

öppnar för bredd och variation av metoder i insamlandet av empirin för att skapa en komplex 

bild av de språkdidaktiska strategierna och dess förutsättningar. För att tillföra fallstudien än 

större  komplexitet  används  flera  analysenheter,  vilka  för  den  här  studien  utgörs  av  (1) 

lärarens  språkdidaktiska  handlande  i  det  flerspråkiga  klassrummet  och  (2)  lärarens 

reflektioner kring den egna undervisningen.

4.1.1.1  Observationer

Observationerna genomförs med fältanteckningar utefter ett observationsschema (bilaga 1) 

och ljudupptagning. En diktafon placeras på lärarens bord eller framme vid tavlan, primärt för 

att  fånga upp lärarens röst. Sekundärt är att fånga upp yttranden från elever, men vad som 

sägs av eleverna är för studiens syfte ej av intresse och därför är kvalitén på ljudupptagning 

av elevernas röster inte prioriterad. Dock är elevernas potentiella talutrymme intressant och 

huruvida eleverna utnyttjar talutrymmet och på så sätt blir medskapare av interaktionstypen i 

klassrummet. Syftet med att göra fältanteckningar kombinerade med ljudinspelning är att få 

en detaljerad beskrivning av lärarens arbete i klassrummet.

Under  lektionerna  intar  vi  som observatörer  den  position  i  klassrummet  som är  minst 

synlig för eleverna. Vårt deltagande i klassrummet har ambitionen att vara på så låg nivå som 

möjligt. Meningen med det är att i så stor utsträckning som är möjligt, undvika att på något 

sätt påverka eller på annat sätt manipulera den naturliga miljön som är klassrummet. Det är 

lärarens observerbara strategier och språkanvändning i undervisningen som är studieobjekten. 

Det är  på förhand ej  önskvärt  att  bestämma specifika kategorier av studieobjekten och 

därför  hålls  ett  öppet  förhållningssätt  till  lektionsförloppet  och  andra  skeenden,  eftersom 

syftet med studien har en teorigenererande karaktär. Observationerna har utförts för att svara 

på  studiens  första  frågeställning  och  har  därmed  syftet  att  studera  förekommande 

språkdidaktiska strategier i ämnesundervisningen i NO-lärarens klassrum.

I  Metodpraktikan  av  Esaiasson  med  flera  (2012)  skrivs  om  observationers 
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validitetsproblem. Det huvudsakliga problemet är hur observatören kan veta vad det är hen 

ser. Ett sätt att motverka att observationerna blir färgade av observatörens egen ”lins”, är att 

vara flera observatörer och strukturera observationsschemat så att observatörerna kan ha olika 

fokusområden, men ändå observerar samma fenomen (Esaiasson m.fl. 2012:314). Därför har 

bägge författarna deltagit i datainsamlingen.

4.1.1.2 Intervjuer

Sex  kvalitativa  samtalsintervjuer  har  utförts  för  att  få  möjlighet  att  ta  del  av  lärarens 

reflektioner kring språkdidaktiska handlingar i undervisningen. Dessa intervjuer beskrivs i 

enlighet med Kvale (2009:39ff) som halvstrukturerade intervjuer med syfte att svara på frågor 

utifrån  den  intervjuades  perspektiv  och  vardagsvärld.  Intervjuerna  är  halvstrukturerade 

eftersom de inte följt en viss ordning med strukturerade intervjufrågor och för att läraren ska 

ges gott  om utrymme för utvecklingar av tankar och reflektioner.  Olika teman inför varje 

intervju  har  sammanställts  efter  lektionerna  som  observeras.  Det  ska  noteras  att  den 

intervjuade läraren inte frågats explicit om sina språkdidaktiska strategier, utan frågorna har 

formulerats öppet och generellt för att möjliggöra för läraren att självständigt kommentera sin 

praktik.

Kvale (2009:43ff) liknar denna typ av intervju vid ett vardagligt samtal. Att intervjuerna 

har formen av samtal är för att läraren ska känna sig bekväm och vilja dela med sig av sina 

innersta tankar. Båda författarna har turats om att hålla i samtalsintervjuerna, men båda har 

deltagit vid samtliga intervjuer då det upplevts av alla parter vara det mest naturliga.

Varje intervju har spelats  in och i  efterhand transkriberats.  Transkriberingen har utförts 

enligt samtalsanalytisk modell eftersom fokus ligger på innehållet och inte på språket. Därför 

återges  samtal  ur  materialet  med  skriftspråksmässiga  normer  för  begriplighetens  skull  i 

resultatkapitlet.

Tekniken Stimulated  Recall har  använts  som  tillvägagångssätt  under  de  kvalitativa 

samtalsintervjuerna. Detta är ett tillvägagångssätt som bland annat används då forskare vill få 

kunskap om lärares reflektioner kring hur de arbetar och kännedom om deras tankegång under 

undervisningen (Haglund,  2003).  Stimulated  recall  innebär  att  forskaren  dokumenterar  en 

särskild  aktivitet,  till  exempel  en  undervisningssituation,  i  vilken  den  person  som  ska 

intervjuas är verksam. Dokumentationen kan ske genom ljud- eller videoinspelning. Efteråt 

görs en intervju med personen i fråga där materialet spelas upp för intervjupersonen för att 

hen  ska kunna kommentera,  diskutera och reflektera kring inspelningen (Haglund,  2003). 

Haglund  beskriver  stimulated  recall  enligt  följande:  ”Resultatet  av  dessa  möjligheter  vid 
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intervjutillfället är att de intervjuade berättar om vad de tänker vid intervjusituationen och 

bearbetar  sina  skäl  till  varför  de  tolkar  det  inspelade  materialet  som  de  gör”  (Haglund, 

2003:152). 

Denna  studie  är  begränsad  till  ljudinspelning,  eftersom  videoinspelning  skulle  kräva 

betydligt  mer  utrustning  i  klassrummet.  Att  filma  medför  även  risken finns  att  deltagare 

känner  sig  obekväma under  observationstillfällena,  vilket  skulle  påverka  studien  negativt. 

Läraren har därför enbart fått lyssna på sekvenser ur undervisningen som utgångspunkt för 

reflektion. Olika sekvenser har dock även återgivits genom beskrivningar då det varit svårt att 

uppfatta det inspelade materialet.

Observationerna som beskrivits i kapitlet ovan har alltså använts som utgångspunkt för 

intervjuernas innehåll. Efter varje observation avlyssnades det inspelade materialet, för att de 

mest  intressanta  aspekterna  skulle  kunna  utgöra  intervjuernas  teman.  Intervjuerna 

genomfördes  så  nära  inpå  observationstillfällena  som möjligt,  men  med  anpassning  efter 

lärarens pressade schema. 

4.2 Urval 
Ett  kriterierelaterat  urval  har  gjorts,  vilket  betyder  att  kriterierna  som  krävs  för  denna 

undersökning har fastställts och utifrån dessa har en lärare valt ut (Merriam, 1994). Ett av 

kriterierna är att läraren arbetar på en kommunal högstadieskola, eftersom dessa skolor utgör 

majoriteten av skolor i Sverige. Övriga kriterier är att läraren är behörig i något NO-ämne och 

inte undervisar i något språkämne. Denna avgränsning har gjorts för att det i denna studie är 

just lärare som inte har språkutbildning som är av intresse, eftersom det som undersöks är 

lärarens språkdidaktiska kompetens som bygger på det som ges av lärarutbildningen och av 

lärarens yrkeserfarenhet och inte av explicit språklig utbildning. Merriam (1994:137) förklarar 

att  det  är  nödvändigt  att  avgränsa  undersökningen  för  att  inte  samla  in  irrelevant  och 

oanvändbar  data.  Att  välja  ut  ett  specifikt  område  gör  det  lättare  att  gå  på  djupet  med 

undersökningen. Därmed har denna studie avgränsats till endast ett skolämne, en klass och en 

lärare.  

4.2.1 Generalisering
Ett  problem  med  fallstudier  är  att  antalet  deltagare,  och  kontexter  dessa  deltagare  är 

verksamma i, är begränsade (Larsson, 2009:37). I denna studie undersöks enbart ett fall, för 

att kunna ge både djup och bredd, vilket inte hade varit möjligt om flera fall jämförts. Denna 

studie öppnar för möjligheten att under en sammanhängande tidsperiod följa en lärare och 

23



hennes  klass  i  fysik,  samt  att  kontinuerligt  ta  del  av  lärarens  reflektioner  kring  det  som 

observerats, vilket medför att studien kan ge en tydlig bild av kontexten och det som studeras. 

Om det är möjligt att dra slutsatser och generalisera utifrån enbart ett fall kan diskuteras.

Larsson (2009) resonerar  kring olika sätt  att  se på generalisering i  kvalitativa studier  och 

menar att det måste finnas grund för att generalisera även i denna typ av undersökningar. 

Detta kan ske till exempel genom att mönster i ett fall som undersöks återfinns i en tidigare 

studie eller att en fallstudie utförs i en liknande kontext som en tidigare studie. Studien måste 

dock vara utförd och framställd med precision för att detta ska vara möjligt (Larsson, 2009).

En studie som till exempel undersökt ett klassrum måste kunna säga någonting som har 

betydelse även utanför det klassrummet för att den ska vara användbar. Larsson (2005:19) 

förklarar att: ”Kunskapstillskottet genom fallbeskrivningen sker genom att de som tagit del av 

resultaten kan ha fallbeskrivningen i åtanke, när man tänker på andra fall och då eventuellt  

upptäcka  relevansen  av  den  gestaltning,  som  den  kvalitativa  analysen  resulterat  i”. 

Fallbeskrivningen  i  denna  studie  ämnar  därmed  vara  användbar  i  andra,  kommande, 

forskningssammanhang.

4.3 Material 
Denna  undersöknings  insamlade  datamaterial  innefattar  fältanteckningar  från  sex  olika 

lektionsobservationer och ca 300 minuter ljudupptagning, vilka har transkriberats i sin helhet. 

Materialet innefattar även transkriptioner från sex ljudinspelade intervjuer. Utöver detta består 

materialet även av insamlade artefakter (bilaga 2).

När delar ur materialet återges i uppsatsen markeras lektioner med ”Lektion” och datum i 

parentes  och  fältanteckningar  med  ”Fältanteckningar”  och  datum i  parentes.  Intervjuerna 

skrivs som ”Intervju 1”, ”Intervju 2”, osv. i parentes. 

4.4 Analysmetod
Här beskrivs analysmetoderna för observationerna och intervjuerna.

4.4.1 Analys av observationerna
Transkriptioner  från  ljudinspelningarna  används  för  att  finna  exempel  på  språkdidaktiskt 

handlande i undervisningen. Lärarens yttranden och metoder analyseras i den kontext de sker 

(instruktioner,  frågor  till  helklass,  genomgångar,  etc.)  utifrån  de  analytiska  verktygen 

stöttning och de två begreppsparen  dialogisk-auktoritativ röst och  vardagligt-vetenskapligt  

språk.  I  anslutning  till  analysverktygen  används  också  beskrivande  och  kompletterande 
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begrepp som kognitiv nivå,  kontextbundenhet, talutrymme och abstraktionsgrad8. I analysen 

av empirin används begreppet domän i likhet med Kouns (2010:91)9 för att beteckna helheten 

av  språkets  form och bruk,  medan vetenskapligt  eller  vardagligt  begrepp används  för  att 

beteckna det enskilda. De kompletterande begreppen används under analysprocessen för att 

ge  större  precision  till  analysverktygen.  Analysen  utgår  därmed  från  fragmentariska 

beskrivningar av lärarens språk som sedan summeras för att skapa en helhetlig bild. Det är 

denna  del  av  analysen  som  främst  svarar  på  forskningsfråga  I  -  angående  lärarens 

språkdidaktiska handlande i klassrummet.

I sammanfattning har följande val gjorts för att uppfylla studiens syfte: Analysverktyget 

stöttning används för att fånga upp konkreta tillvägagångssätt i lärarens undervisning, lyfta 

fram exempel på språkutvecklande arbetssätt  och synliggöra språkdidaktiken i  en naturlig 

miljö  (klassrummet).  Begreppsparet  auktoritativ-dialogisk  röst  ska  ge  en  interaktionell 

dimension åt beskrivningen av lärarens språkdidaktiska handlande. Vetenskapligt-vardagligt 

språk används för att kunna hantera lärarens språkbruk som en analyserbar enhet och har valts 

i syfte att tillföra en innehållsmässig dimension till lärarens språk.

4.4.2 Analys av intervjuerna
Materialet  från  intervjuerna  syftar  till  att  svara  på  forskningsfråga  II  som  rör  lärarens 

reflektioner kring språkdidaktiska handlingar10. Denna del av analysen är tätt knuten till de 

övriga analysdelarna på så vis att forskningsfråga II som motiverar denna del i stort utgör ett 

komplement till den första frågeställningen och ska ses i helhet för att uppfylla studiens syfte. 

För  att  beskriva  lärarens  reflektioner  kring  det  språkdidaktiska  handlandet  analyseras 

materialet från intervjuerna utifrån resultatet från observationerna. Ur intervjuerna har vi sökt 

hitta kopplingar till språkdidaktiska handlingar. Vi letar även efter tillfällen där läraren tar upp 

sådant  som  kan  ha  relevans  för  det  språkdidaktiska  handlandet,  som  lärarens  språkliga 

medvetenhet, implementering av styrdokument, kollegiala samarbeten, etc. 

4.5  Etiska aspekter
Nedan redogörs för de etiska aspekter som vägts in  då studien planerats  och genomförts. 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp olika huvudkrav på forskningsstudier vad gäller etik och de 

8 Dessa begrepp definieras i kap. 2.1
9 I analysen används begreppet  domän  i likhet med Kouns (2010:91)1 för att beteckna helheten av språkets form och 
bruk, medan vetenskapligt eller vardagligt begrepp används för att beteckna det enskilda.
10 Med språkdidaktiska handlingar avses både språkdidaktiska strategier och handlingar som kan beskrivas i termer av  
språkdidaktik.  Strategier  har  konnotationen  av  ”planlagd”  och  ”överlagd”,  medan  handlingar  lämpar  sig  bättre  för 
skeenden av mer spontan karaktär. Termerna kan hädanefter användas utbytbart.
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aspekter som är av stor vikt för denna studie är informationskravet, konfidentialitetskravet och 

samtyckeskravet.  Detta  gäller  både  observationerna  och  intervjuerna  då  de  innebär  olika 

individers aktiva medverkande. Den lärare vars lektioner har observerats samt följts upp av 

intervjuer har av etiska skäl tilldelats information om villkoren för medverkande i studien, 

samt information om hennes roll  i  framställningen av studien,  i  förväg. Detta gäller  även 

information om studiens syfte,  vilket dock har behövt problematiseras eftersom det skulle 

kunnat påverka utfallet av undersökningen. Enligt Vetenskapsrådet (2002) kan ett alternativ 

till  detta vara att  informera deltagaren om detaljerna i  efterhand. Därför har läraren (med 

hennes medgivande) givits begränsad information om studiens syfte i förhand och alla detaljer 

om undersökningen och dess syfte i skriftlig form efter det att studien avslutats.

Ett  annat  krav  på  undersökningen  är  deltagarnas  samtycke  till  att  medverka. 

Vetenskapsrådet förklarar att ”I undersökningar med aktiv insats av deltagarna skall samtycke 

alltid  inhämtas”  (Vetenskapsrådet,  2002:9),  vilket  därför  har  inhämtats  från  läraren  både 

gällande observationer och intervjuer.  Kravet på samtycke för observationerna gäller  även 

eleverna och eftersom ljudinspelning gjorts gäller det även deras vårdnadshavare. Samtycke 

har hämtats genom en medgivandeblankett som delats ut på förhand, vilken samtliga elever 

och vårdnadshavare skrivit under. Kravet på sekretess är också av allra största vikt i denna 

undersökning. Alla informanter i framställningen har därmed anonymitet och all information 

som kan medföra identifiering av deltagare har avlägsnats eller kodats. Läraren som deltagit i 

studien har därmed fått det fingerade namnet Ellen och i fältanteckningar och transkriptioner 

skrivs elever som E eller (e) och läraren som L. Information om sekretesskravet har samtliga 

deltagare och vårdnadshavare fått i förhand.

5  Resultat
Nedan presenteras en sammanställning av studiens resultat.  Upplägget för kapitlet har som 

syfte att tydliggöra den breda empirin genom att redovisa avsnitt var för sig. Det har gjorts för 

att  läsaren med större lätthet ska kunna koppla de olika delarna av studieobjekten mellan 

empirin i detta kapitel och analysen som redogörs för i kapitel 6. Först redovisas resultaten av 

observationerna  som bygger  på  fältanteckningar  och  transkriptioner  av  ljudinspelningar  i 

kapitel 5.1 till och med kapitel 5.3. Därefter redovisas resultaten av samtliga intervjuer, vilka 

tar upp lärarens reflektioner kring språkdidaktiska handlingar i undervisningen, i kapitel 5.4.
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5.1 Situerad praktik
Ellen arbetar i en kommunal f-9-skola. Skolan, som har ett elevantal mellan 500 och 700 

elever, ligger i en stad i mellersta Sverige. Ellen är behörig och legitimerad lärare i matematik, 

biologi,  kemi  och  fysik  för  högstadiet,  samt  behörig  i  teknik  upp  till  årskurs  sex.  Hon 

undervisar i samtliga ämnen i årskurs sex till nio. Ellen har ungefär tolv års erfarenhet av att 

undervisa och lika lång erfarenhet av att undervisa i flerspråkiga klasser. Hon har undervisat 

majoriteten av eleverna i klass 8B i två år. 

Ellen undervisar inte alla elever i klass 8B i NO-ämnena utan en mindre grupp som består 

av  totalt  18  elever.  Gruppen  är  heterogen  både  med  avseende  på  språkbakgrund  och 

studiemotivation. Fem av arton elever  har  annat  modersmål  än  svenska,  men vilka dessa 

elever  är,  vilket  svenskämne  de  läser  (svenska  eller  svenska  som andraspråk)  eller  vilka 

modersmål som talas i gruppen läggs ingen vikt vid i denna undersökning. Det som är av 

intresse är att gruppen är flerspråkig11.

Eftersom Ellen undervisar gruppen i alla NO-ämnen så läser de ett ämne i taget och därför 

är  alla  observerade  lektioner  fysiklektioner.  Till  varje  lektion  har  eleverna  med  sig 

anteckningsmaterial och läroboken i fysik. Av gruppens 18 elever var som minst 15 elever 

närvarande under lektionerna. Vid två tillfällen var samtliga elever närvarande. 

Eleverna har Ellens odelade uppmärksamhet genom hela lektionerna. Ellen rör sig alltid i 

klassrummet bland eleverna när de arbetar i grupper. Klassrumsklimatet är öppet på det sättet 

att eleverna inbjuds till att ställa frågor och vara aktiva deltagare i undervisningen. Eleverna 

arbetar fokuserat under lektionerna och stämningen är oftast positiv, koncentrerad och relativt 

lugn. Det är vanligt att stämningen blir lite livligare mot slutet av lektionerna eller under olika 

laborations- eller diskussionsmoment. Eleverna sitter alltid vid sina bord förutom vid ett par 

tillfällen då elever fått tillstånd att svara i telefon eller gå ut ur klassrummet eller då eleverna 

ska  arbeta  i  grupper.  Eleverna  är  överlag  tysta  under  Ellens  genomgångar,  men  i  övrigt 

småpratar eleverna under lektionerna. De räcker oftast upp handen om de vill svara på en 

fråga eller fråga någonting, men det händer även ofta att de ställer frågor rakt ut. Eleverna 

ställer frågor när som helst under lektionen, oavsett om det är mitt i en genomgång eller mitt i 

en mening. Alla elevers frågor får direkt uppmärksamhet och besvaras. Stämningen eleverna 

emellan är antingen positiv eller neutral och ingen av eleverna ställer sig öppet negativ till 

någonting under någon av lektionerna. 

Lektionerna äger rum i två olika klassrum som i stort är identiska. Båda dessa klassrum är 

NO-salar, placerade i skolans NO-korridor. Klassrummen är relativt små och kan upplevas 
11 28% av eleverna har annat modersmål än svenska. 
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vara ganska trånga. På en av väggarna är en stor whiteboardtavla placerad och i taket finns en 

projektor  som datorer  kan  kopplas  till.  En av  väggarna  har  flera  fönster  som vetter  mot 

skolgården. Längst två av väggarna finns diskbänkar och skåp med laborationsutrustning och i 

ett av klassrummen hänger vita laborationsrockar på en krok.

Eleverna har bestämda platser i klassrummen. Borden de sitter vid är anpassade för två. 

Dessa bord är utspridda i klassrummet så att eleverna som mest sitter två och två, vilket visas 

i  figuren nedan. Vid ett  par tillfällen då eleverna arbetar individuellt  eller  i  grupper byter 

eleverna plats eller skjuter ihop bänkarna för att kunna sitta tillsammans med kompisarna. 

Alla bänkar är vända mot tavlan. Bänkarna längst fram i klassrummet är placerade nära tavlan 

eftersom klassrummet  inte  har  någon  kateder.  Längst  bak  i  klassrummet  står  tre  tomma 

bänkar.

Figur 1: Elevernas placering i klassrummet

5.2 Aktiviteter och interaktion
Ellen inleder varje lektion med att visa sin lektionsplanering via projektor direkt på vittavlan. 

Hon har  minst  två  punkter  för  varje  planering,  en  genomgång av  ämnet  och arbete  med 

studiefrågor där hon även ger de aktuella sidhänvisningarna. Några av lektionsplaneringarna 
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innehåller  även  laborationer,  rapportskrivning  eller  repetitioner.  Lektionernas  innehåll 

presenteras alltid först. 

Innehållet,  anknytning till  tidigare lektioner och eventuella mål för lektionen behandlar 

Ellen  muntligt  utifrån  den  projicerade  lektionsplaneringen.  Hon  knyter  som regel  an  till 

föregående lektioner  och vid några tillfällen nämner hon även vad nästa  lektionspass  ska 

innehålla.

Lektionsplaneringarna som visas för eleverna är bilder ur en bildpresentation som Ellen 

använder för ett längre avsnitt av undervisningen, eller tema (bilaga 2). Andra moment som 

ska tas upp under lektionen tar Ellen muntligt.

Lektionen  från  28  november  har  fem  punkter  som  beskriver  innehållet,  exempelvis 

”Genomgång om vatten sid. 192” (bilaga 2). När det kommer till mer detaljerade instruktioner 

kring ett visst moment tas dessa muntligt av läraren:

L: När vi blir klara med den så ska ni få en till uppgift från mig på det här arbetsbladet med 

frågor jag vill att ni ska besvara tillsammans, men var och en skriver eget svar då och får vi  

tid över kan vi börja titta på studiefrågorna till nästa gång. Några funderingar så här innan 

vi börjar? (Lektion 28 nov).

I  slutet  av  lektionsinledningarna  har  Ellen  för  vana  att  ställa  en  fråga  till  eleverna  som 

antingen rör lektionens upplägg eller frågor kring innehållet: 

L: Verkar det ett okej upplägg? (lektion 5 dec) 

L: Har nån nån fråga? (lektion 3 dec)

L: Några funderingar, så här innan vi börjar? (lektion 28 nov)

Sammanfattningsvis  består  Ellens  förberedelser  av  hennes  egen  planering  i  form  av  en 

bildpresentation. Artefakter som används i förberedelserna är bildpresentationen som visas på 

projektorn och stenciler med faktafrågor, labrapporter och liknande som Ellen ibland håller 

upp  och  visar  eleverna  i  lektionernas  inledning.  Ofta  sammanfattar  Ellen  föregående 

lektionsinnehåll, som till exempel en laboration eller en demonstration där hon då visar någon 

eller några av komponenterna som användes. Eleverna presenteras för lektionens innehåll som 

beskrivs muntligt utifrån planeringen i punktform på tavlan. Övriga instruktioner ges även de 

muntligt, men upprepas av läraren inför nytt moment i lektionen. 

Inledande moment följs i regel av vad som står som översta punkt på lektionsplaneringen. 

Av  de  sex  lektioner  som  observerades  innebar  den  översta  punkten  alltid  en  lärarledd 
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genomgång, oavsett om det stod ”Genomgång” eller ”Repetition”. Dessa genomgångar skulle 

enligt  planeringen oftast  följas av självständigt  arbete,  eller  pararbete med studiefrågor  ur 

läroboken, men det varierade något mellan lektionerna som observerades.

Lärarledd genomgång, ställer frågor till helklass under genomgång. Efter ca: 20 minuter får 

E jobba tillsammans med att läsa i boken. L går runt och ställer frågor till E. Frågorna är 

öppna och verkar ha som syfte att stimulera tankar hos E - ej faktafrågor, söker ej svar av E.  

Ca: 3 minuter. L tar ordet - helklass igen (Fältanteckningar 26 nov).

Utdraget från fältanteckningarna ovan visar hur läraren i ett längre helklassmoment bryter av 

med en kortare diskussionsfråga eller läsningsuppgift i några minuter, och sedan tillbaka till 

lärarledd helklassinteraktion igen. Efterföljande lektion läggs upp på liknande vis:

Ca:  5  minuter,  L ritar  figur  på  tavlan,  knyter  an  till  förra  lektionen.  Visar  diagram på 

projektor. Uppgift: diskussion i par/smågrupper - ”Vad visar diagrammet?”. L + stödlärare 

går runt.

Ca: 15 min. L leder helklass. Ställer många frågor till helklass som del av genomgång av 

svar (Fältanteckningar 28 nov).

Genomgångarna åtföljs ofta av elevarbete i par eller smågrupper, var under tiden läraren går 

runt bland bänkarna och erbjuder stöd, ställer frågor och kontrollerar hur arbetet går. Längden 

på elevarbetet varierar mellan lektionerna eftersom de har olika syften. Av den framgår att det 

är en fortsättning på föregående lektion som behandlar värme. Den lärarledda genomgången 

varar  i  ca:  35  minuter,  inklusive  två  kortare  avbrott  på  2-4  minuter  vardera  för 

diskussionsuppgifter, samt instruktioner till nästa moment, vilken utföres i elevpar. Laboration 

pågår  i  ca:  20 minuter,  varefter  eleverna  arbetar  individuellt  med att  skriva labrapporten. 

Skrivandet pågår i ytterligare tio minuter, varpå lektionen avslutas med att läraren tar upp 

lektionsplaneringen  på  projektorn  igen  och  påbörjar  en  kort  helklassinteraktion  (från 

fältanteckningar, lektion 26 nov).

Under helklassinteraktionerna leder Ellen interaktionen, men upplåter talutrymme när så 

eleverna önskar:

L:  Ja,  om man tittar  på  bildtexten,  så  står  det  att  det  här  handlar  om volymen  av  ett 

kilogram vatten. Vi har alltså ett kilo vatten. Det väger hela tiden ett kilo. Det här vattnet  

som vi har undersökt. Men vad handlar det här diagrammet om? Vad visar det? (e)?

E: Hur många grader.

L: Det har vi här. Men här? Den här kurvan? (e)?
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E: [kort svar]

L: Kan du se i det här diagrammet när vatten har som högst densitet?

E: Ja, vid fyra plusgrader.

L: Ja, [ohörb] från fyra grader så stiger det uppåt. Vid fyra grader så är volymen så liten 

som möjligt. Vad kan vi säga om densiteten? Är den hög eller låg?

E: Hög.

L: Ja! Det här vid den punkten som vatten har högst densitet. Vid fyra grader är vatten som  

mest ihopdraget. Då kan vi fundera på vad vattnet har för form vid fyra grader? Är det fast  

eller flytande eller gasform? (e)?

5.3 Språkligt arbete
Det språkliga arbetet under Ellens lektioner i fysik består av muntlig och skriftlig produktion 

och  reception,  både  vad  gäller  Ellens  genomgångar,  elevernas  självständiga  arbete  och 

användande av  läroboken.  Nya  eller  okända begrepp definieras  och förklaras  både  under 

helklassinteraktion, par- eller grupparbeten eller individuella studier. I det språkliga arbetet 

används ofta illustrationer av olika slag och under två lektioner används kortare filmer. 

Olika  moment  där  eleverna  får  arbeta  kring  text  och  muntligt  språk  integreras  ofta  i 

undervisningen.  Eleverna  får  skriva  någonting  under  alla  observerade  lektioner.  Vissa 

lektioner ägnas mer åt skriftlig produktion än andra. Under lektionerna får eleverna skriva 

olika typer av texter, till exempel en rapport (bilaga 2), förklaringar i form av svar på frågor,  

egna anteckningar utifrån diskussioner eller lärobokens innehåll eller korta anteckningar från 

genomgångar.

 L: Jag tänkte att vi ska ta och anteckna litegrann. Vi ska sammanfatta det vi har sagt här  

och sammanfatta det som finns i boken också då (Lektion 1 dec). 

Vanligt förekommande är att Ellen och eleverna sammanfattar ett visst innehåll tillsammans, 

under  Ellens ledning. Eleverna får då frågor  och de får ge förklaringar  till  fenomen eller 

händelseförlopp. Ellen skriver och gör illustrationer på tavlan som till exempel har koppling 

till experiment som utförts och/eller lärobokens innehåll och eleverna får själva skriva i sina 

skrivböcker. Texter och bilder, ofta i läroboken eller via en bildpresentation kopplas ofta till 

dessa  moment.  I  exemplet  under  får  eleverna  presentera  en  punkt  var,  i  grupper,  på 

checklistan: 

[...] sen ska vi gå igenom checklistan tillsammans, och att vi gör så att vi delar in den… Jag 

kommer att ge er ett par punkter var att förklara (Lektion 5 dec). 
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Under  Lektion  1 (26  nov)  fick  eleverna  utföra  en  laboration  och  skriva  en  rapport. 

Skrivprocessen påbörjades innan laborationen och avslutades, för de flesta elever, under den 

efterföljande lektionen. Ellen hjälpte eleverna med formen, till exempel vad som ska stå under 

Slutsats och hur elevernas text kan kopplas till deras laborationsresultat. 

E. får skriftliga instr. och skrivuppgift till lab. Innan lab. skriver de vad de tror kommer 

hända (Fältanteckning 26 nov).

Då så, då vill jag att ni ska ,, alltså i första hand skriva klart den här rapporten. Och medan  

ni gör det så kommer jag också att dela ut en annan uppgift en diskussionsuppgift om vatten 

(Lektion 28 nov).

Vanligt förekommande är diskussionsuppgifter (se exemplen ovan och nedan) där eleverna 

diskuterar ett visst innehåll i par eller små grupper. 

Det är tre exempel.  Och det  ni  ska diskutera lite  med bänkgrannen är,  vad står  de här  

bilderna för, vilken typ av värmespridning beskrivs på bilden? (Lektion 1 dec). 

I exemplet ovan får eleverna en diskussionsuppgift.  De ska diskutera kring tre bilder som 

föreställer ett element, en strand och en stekpanna på en spis under ett moment som handlar 

om värmespridning. 

Eleverna  får  ofta  arbeta  tillsammans  och  förklara  olika  fenomen  eller  företeelser  för 

varandra  och  varför någonting  sker,  med  egna  ord.  Lärobokstexten  tillsammans  med 

elevernas förkunskaper (genom Ellens förklaringar) används då som stöd. Eleverna får även 

vid flera tillfällen återberätta vad de tidigare arbetat med, i helklass. De får då enskilt svara på 

lärarens frågor och ge förklaringar. Ellen förtydligar elevernas svar och förklaringar, ställer 

följdfrågor och ber eleverna utveckla svar och förklaringar.

Läroboken finns  hela  tiden  med som stöd till  undervisningen,  men oftast  har  den inte 

huvudsakligt  fokus.  Ellen ger  dock ofta  sidhänvisningar  för  att  det  är  det  innehållet  som 

behandlas just då: 

[...] ska vi prata om hur värme sprider sig. Och det är sidan 194 och framåt (Lektion 1 dec).

Jag tänkte att vi ska börja faktiskt på sidan 203 och så kan ni ha som huvudrubrik då: 

"Vindar" och som en liten underrubrik "landbris" och så får ni  skriva en liten bit  ifrån 

"sjöbris" (Lektion 2 dec). 
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I  exemplet  ovan  får  eleverna  först  en  idé  om textens  innehåll  genom att  läraren  skriver 

rubriker på tavlan. Eleverna får sedan läsa lärobokstexten tillsammans i par eller små grupper 

och sedan diskutera innehållet. Eleverna får förklara för varandra vad som händer på bilderna 

och varför samt koppla det till innehållet under gårdagens lektion. Efteråt behandlas innehållet 

och elevernas diskussioner i helklass under Ellens ledning. 

Innehållet i läroboken behandlas ofta på flera sätt. Vanligt är att Ellen tar upp det på tavlan 

och att eleverna får anteckna:

L: Ja, så ska vi se,, då ritar jag bilden som ni har i boken. Här har vi land, å här har vi  

vatten.

E: Ska vi rita upp det här?

L: Det kan vara en bra idé. Ni har bilden i boken, i och för sig, men det kan vara bra om 

man antecknar också (Lektion 2 dec).

Vid några tillfällen har dock ett visst innehåll i läroboken huvudfokus. Det handlar ofta om en 

illustration eller  ett  mycket kort  stycke.  I  exemplet nedan får eleverna diskutera kring ett 

diagram i läroboken som handlar om densitet hos vatten (bilaga 2):

[...] jag vill att ni tittar på diagrammet och,,, diskuterar lite vad är det det här diagrammet 

står för, vad visar det? Vad betyder den här kurvan? Ehm,, titta på vad som står på axlarna  

och, förklara för varann vad betyder det här egentligen. Så, prata med varann (Lektion 28 

nov).

Vid flera tillfällen får eleverna arbeta med studiefrågor som finns i läroboken. Detta sker alltid 

efter  att  eleverna  fått  ta  till  sig  innehållet  på  andra  sätt,  till  exempel  genom  Ellens 

genomgångar,  experiment,  diskussioner,  filmer  och  illustrationer.  Eleverna  får  använda 

anteckningar när de arbetar med studiefrågorna och de arbetar oftast tillsammans med andra. 

Eleverna har även en checklista att använda när de arbetar med lärobokens innehåll (bilaga 2) 

samt kompletterande faktafrågor på separata papper.  

Olika ord och begrepp används och introduceras i undervisningen. Begrepp i läroboken och i 

Ellens genomgångar förklaras ofta på olika sätt.  Vanligt är att begrepp klargörs genom att 

eleverna på något sätt får se dem, antingen genom demonstration eller bilder.
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Förklaring av ämnesord/namn på föremål: kolv, bägare. ”Det här ’kärlet’, kommer ni ihåg 

vad det heter?” L ber eleverna titta i sin materiallista och visar upp någon av sakerna och  

ber eleverna ge rätt namn på dem (Fältanteckningar 26 nov).

Ellen  ber  ofta  eleverna  förklara  begrepp:  ”Vad  betyder  att  ett  ämne  utvidgas?” 

(Fältanteckning, 26 nov). Ibland, då begrepp och ämnesord används utan att först förklaras, 

kollar Ellen så att eleverna förstår ordens innebörd:    

L: Förresten, vet alla vad som menas med en bris? … känner ni igen det ordet?

E: En vind?

L: Ja, det är en lite svag vind, det är det vi kallar en bris, för att det blåser inte jättemycket  

men en svag vind är en bris (Lektion 4).

Presentation av de centrala begreppen ledning,  strömning och  strålning, som medföljer nytt 

ämnesinnehåll,  introduceras  först  efter  att  eleverna  fått  se  ett  exempel  på  dem  genom 

experiment:

L: Precis, ståltråden, det är helt rätt som du säger. Ståltråden leder värme. Och ledning, det  

är ett av de sätten som värme kan spridas på. Och som ni ser, det står ju med i boken där,  

första uppgiften. (Lektion 3)

Det första vi pratade om kallade vi för ledning. Vad tror ni det här kan var? Att vi får luft  

som rör sig? (lektion 3) 

Ellen uppmanar en elev att se om han kan hitta nästa begrepp (strömning) i läroboken. I den 

efterföljande förklaringen ger hon även en jämförelse: ”En ström kan man ju prata om när det 

är en vattenström kanske, att det är ett flöde av vatten som rör sig. Och här har vi ju luft som 

rör sig.” Hon ber även alla elever illustrera luftens rörelse med armarna innan hon ytterligare 

förklarar och fördjupar begreppet.

Vanligt förekommande är även att elever ber om förklaringar av ord. Ellen passar ibland då 

vidare  frågan,  men  fördjupar  och  förtydligar  svaren  samt  erbjuder  ofta  exempel  och 

jämförelser:

E: vad menas med burra upp sig?

L: ja, vad menas med att burra upp sig? (e)?

E: [ohörb]

L: ja, de har ju fjädrar som de liksom spänner ut lite grann. De ser liksom lite fluffigare ut. 
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[ohörb]

L: Men förstår du (e), vad som menas då? Att den har ett visst antal fjädrar som den ställer 

ut, så att de ser större ut, men att de inte har fått fler fjädrar, utan de har liksom fluffat upp  

sig. Det är ungefär som man tänker sig katter eller hundar som reser ragg. De lyfter upp 

håren litegrann (Lektion 5 dec).

Ellen handleder eleverna, då de arbetar självständigt, genom att ställa frågor till eleverna och 

ge dem exempel på olika situationer som eleverna själva får ge svar på eller förklaringar till: 

E arbetar med studiefrågor i par/grupper. L använder ett papper och en bok för att visa och  

exemplifiera metallers egenskaper och beteenden då ett par behöver hjälp; ”och vad händer 

då?” L visar hur metallen värms upp och böjs. E förklarar händelseförloppet. ”Om ni bara 

hade den metallen, hur hade den betett sig då?” L ställer följdfrågor och målar upp olika 

scenarion, E vägleds till förståelse (Fältanteckningar 3 dec).

När Ellen under en genomgång pratar om om vattens densitet, vilket innebär en hög kognitiv 

nivå, ger Ellen ett vardagsexempel som kopplar det mer avancerade ämnesinnehållet till det 

eleverna redan har kunskap om: 

L: Mm, har ni tänkt på det att om ni har haft ett glas med saft eller någonting med isbitar  

i… var ligger isen någonstans?

E: [ohörb]

L: Högst upp, precis (ritar på tavlan). Om vi har ett glas saft så kommer isen att ligga här  

uppe vid ytan och flyta på ytan ...  Och det är precis samma sak ute i naturen, med att isen 

lägger sig på ytan av sjön (Lektion 28 nov).

Ellen  använder  vid  flera  tillfällen  vardagliga  företeelser  för  att  exemplifiera  fysikaliska 

fenomen. För att exemplifiera vattnets utvidgning i övergången till fast form, använder hon en 

anekdot:

L: För det har ju hänt ibland att man har lagt in nånting i frysen med lite för mycket vätska  

i. Jag vet en gång vi skulle dricka läsk och vi ville dricka den kall [ohörb], så vi stoppade  

den i frysen, för jag tänkte vi skulle kyla ner den fort och lyckades naturligtvis glömma den. 

Hur såg det ut i frysen efter ett tag?

E: [ohörb]

L: Ja! Den hade sprängts. Det var inte så lyckat. (Lektion 28 nov)
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Vid ett annat tillfälle vill Ellen illustrera vad som menas med atmosfäriskt tryck i samband 

med en genomgång om vindar:

L: Det är inte bara att det tar mer plats. Om man tänker så här: Om jag har en pennvässare i  

handen, jämfört med två pennvässare. När är det högst tryck?

E: Två.

L: Mm, precis. Och vad är lufttryck? Ja, det är egentligen ingenting annat än en massa som 

trycker ner mot marken.

Ellen  använder  ofta  bilder  och  illustrationer  i  undervisningen.  Under  flera  moment  varje 

lektion använder hon tavlan för att göra egna illustrationer av olika delar av ämnesinnehållet. 

Hon använder även bilder i läroboken eller i  en bildpresentation för att förmedla ett visst 

innehåll. Under två lektioner får eleverna se kortare filmer som behandlar ämnesinnehållet: 

L visar filmen (utan ljud). L berättar om innehållet och återger vad de säger i filmen (det 

eleverna inte kan höra). L ställer frågor till eleverna; vad bilder visar (högtryck – lågtryck) 

”varför är det ..? Vad händer..?, Vad förklarar pilarna?” L kopplar filmen till läroboken.  

Pausar och visar/ritar/frågar (Fältanteckningar 3 dec).

L: Vi kan se här, om jag pausar här litegrann. Vad kan det här betyda? De har lite ringar och 

så står det H högtrycksområde, en liten pil och så står det lågtrycksområde. Vad kan det där 

handla om? Vad visar man där? (Lektion 3 dec).

Ellen illustrerar ofta exempel med hjälp av kroppsspråk och gester.  Hon gestikulerar med 

armar och händer för att till exempel visa olika fenomens riktningar och rörelser eller visa 

formen på, eller samspel mellan, föremål. 

5.4 Reflektioner 
Här  redogörs  för  resultatet  från  intervjuerna  som  gjorts  med  Ellen  efter  lektionerna. 

Intervjuresultatet innefattar Ellens reflektioner kring olika språkdidaktiska handlingar under 

de  lektioner  som  observerats  och  hennes  reflektioner  kring  språkdidaktik  i  NO-

undervisningen ur ett större perspektiv.   

Vad gäller Ellens tankar kring språket i NO-undervisningen så förklarar hon att det fyller 

en viktig funktion. Ellen säger att det kan bli olyckligt att enbart fokusera på ämnesinnehållet 

eftersom flertalet elever inte kommer att fortsätta på naturvetenskaplig bana i framtiden. Ellen 
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reflekterar  kring  elevernas  skrivande  i  en  av  intervjuarna.  Hon  förklarar  att  NO-

undervisningen handlar om att kunna skriva en viss typ av text med en särskild struktur, till 

exempel en rapport. Hon berättar att: 

Jag kan vara ganska noga med att man kan hantera den strukturen på en text. Och att då 

handlar det ju inte bara om att få fram ett resultat eller en slutsats utan också att det ska vara 

skrivet i en viss form [...] Då blir det ju inte bara ämnesinnehållet det handlar om (Intervju 

6).

Vid ett intervjutillfälle reflekterar Ellen kring sitt val av metod i förhållande till det språkliga 

arbete som eleverna utför under lektionerna som observerats:

L: [...]  där det tar väldigt lång tid att skriva så finns det ju inte nåt syfte i sig då. Men 

studiefrågorna är mer att, det är ett sätt att använda sig av texten. [...] det finns en poäng i 

att skriva ner också, för man både lyssnar, läser och skriver [...] Men en del elever har ju  

fullt sjå med att liksom bara lyssna.

JL: Så elevernas skrivna svar eller skrivna förklaringar till studiefrågorna är ingenting som 

du kanske läser igenom eller rättar?

L: Nej utan det är mera för dem, ett sätt att få dem att läsa texten [...] och sen är det ett sätt  

också, det blir lättare för dem att kunna prata om man utgår från en fråga då. Om man 

hjälps åt och pratar med varann eller hjälps åt att svara på en fråga (Intervju 4).

Ellen  refererar  till  läroplanen  och  kunskapskraven  vid  några  tillfällen  och  förklarar  att 

språkdidaktiken finns med i  kunskapskraven för NO-ämnena. Hon reflekterar bland annat 

kring detta  när det  gäller  den egna planeringen och kring skrivuppgifter hon tidigare gett 

eleverna:

L: Eh och sen också då det här med att, som också är ett kunskapskrav faktiskt, att kunna 

använda diagram,  både  tolka och  göra  egna diagram, att  man är  noga med att  se:  vad 

innehåller det här diagrammet, vad står det på de olika axlarna, hur ska man tolka det [...]  

(Intervju 1).

L:  Mm,  ja  det  är  ju  också  kopplat  till  att  det  är,  det  här  att  kunna  dokumentera;  att 

genomföra och sen dokumentera praktiskt arbete, och dra slutsatser. Det hör ju också till 

kunskapskraven (Intervju 1).

Ellen berättar att NO-lärare enligt kunskapskraven ska ”kunna producera olika texter för olika 

ändamål eller olika målgrupper”. Detta är även någonting eleverna lägger märke till:
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L:  Sen  är  det  en  del  elever  som  kanske  reagerar  på  det  där  [...]  att  det  finns  andra  

kunskapskrav som att man ska kunna diskutera eller föra resonemang. Det kan man ju göra 

både muntligt och i skrift. Och en del reagerar och säger: men det här är ju nästan svenska? 

Jo, det kan man tycka, men jag uppfattar det som att det idag, enligt kunskapskraven, ändå  

är en del av det vi ska jobba med också (Intervju 6).

Ellen förklarar även att detta är något som finns med i de nationella proven i NO och att man 

därmed också förstår att det är viktigt. 

Angående de muntliga frågor hon ställer i helklassinteraktion lyfter hon fram flera faktorer:

L: Ja. Ja men dels handlar det ju om att, men lektionerna är ju ett slags tillfälle då man kan,  

alltså som elev visa kunskaper, så det kan ju vara liksom direkta faktafrågor… Men sen så 

är det ju också det här att, alltså elever lär av varandra, om man ställer en fråga, så ibland så 

är det bättre att lyssna på elevens förklaring, att den förklarar kanske mer på övriga elevers 

nivå så att säga (Intervju 1).

Att kunna dra paralleller mellan vardagliga sammanhang och ämneskunskaper och förstå att 

ord och begrepp kan ha olika betydelser beroende på kontexten är viktigt enligt Ellen. Hon 

ger exemplet volym som kan betyda en annan sak i vardagssammanhang än det gör i fysiken. I 

en  intervju förklarar  hon varför  hon stannade upp vid ordet  bris  som kom upp under  en 

lektion om värmeströmning och hur det påverkar vindarna:

L: [...] jag kom på att det är ju inte självklart att alla vet vad det är. [...] i och med att det är 

en spridning i.. i den här gruppen vad gäller, ja, det handlar om flera saker, men det är en 

väldig spridning när det gäller att ta till sig kunskaper. (intervju, 2)

Angående elevernas frågor i helklass eller när de arbetar i grupp ger Ellen flera exempel på 

hur hon arbetar och hennes attityd till lärandet:

L: Ja, ibland så kan det vara att man formulerar om frågan. För ibland kan det vara att 

frågan handlar om nånting som jag vet  att  eleven har  hört  fast  att  det  är  en lite annan 

situation. Att man börjar i den andra änden, alltså i det bekanta [...] Ibland kan det vara 

bänkkompisen som vet, eller som har en förklaring och att det är lättare att lyssna på den 

(Intervju 4).

Vid  en  fråga  som  rörde  sig  mot  det  flerspråkiga  klassrummet  svarar  Ellen  att  lexikalt 

betingade frågor kring begrepp inte nödvändigtvis kommer från andraspråkselever:
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[…] det var två olika personer som frågade just om ord, som jag över huvud taget inte hade 

tänkt att de skulle reagera på. Och i ena fallet så är det ju en definitivt svenskspråkig elev så 

att ja.. så ibland blir jag också förvånad. ”jaha, kan du inte.. Ja, så då får man ju förklara  

vad det är (Intervju 4).

Att arbeta med de språkliga aspekterna i ämnesundervisningen är ingenting Ellen tänker extra 

mycket  på  i  flerspråkiga  klasser  eftersom hon  inte  märker  någon  skillnad  vad  gäller  till 

exempel textbehandling och textproduktion hos de flerspråkiga och de enspråkiga eleverna. 

Hon förklarar att eleverna ofta stöter på samma typ av språkproblem, oavsett språkbakgrund. 

Ellen berättar att användning av språket i NO-undervisningen inte är någonting som tagits 

upp på ämneslärarkonferenserna eller diskuterats olika NO-lärare emellan. Hon berättar att 

det inte heller finns något samarbete mellan henne och någon lärare i svenska som andraspråk 

men att hon gärna skulle vilja se ett sådant samarbete. Ellen berättar att det inte finns någon 

lärare i svenska som andraspråk att tillgå i årskurs åtta i arbetslaget men hon upplever dock att 

det finns fog för ett sådant samarbete på skolan. Ellen berättar att: 

Sva-lärarna [svenska som andraspråkslärarna] är ju viktiga i alla ämnen och det är just för 

att… eller många upplever NO-ämnena som svåra [...] och det kan ju ha att göra med, till  

viss del, att det är inte är enbart faktakunskaper utan det är begrepp, det går inte att särskilja 

det ena från det andra på nåt sätt (Intervju 6).

Ellen delar även med sig av sina tankar om hur samarbeten mellan språk- och ämneslärare 

skulle kunna se ut: 

Jag tänker mig är att man skulle kunna jobba med olika typer av texter, kunna läsa, jag  

menar  en  faktatext  i  läroboken är  en  sak,  men man ska  kunna titta  på,  jag menar,  en 

populärvetenskaplig text, eller en tidningsartikel eller, alltså just se samma ämnesområde 

behandlas på olika sätt. I olika typer av texter. Och sen också hela tiden träna själv och 

kunna… skriva eller uttrycka… berätta på olika sätt eller redovisa [...] att lära sig mer om 

ett område genom ämnet men också då att träna på olika genrer av språk (Intervju 6).

6  Analys 
Nedan  presenteras  analysen  som gjorts  av  intervju-  och  observationsresultatet.  För  större 

tydlighet i hur tillvägagångssättet varit presenteras analysen med respektive redskap under 
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separata avsnitt. Uppdelningen är stöttning, auktoritativ-dialogisk dimension, vetenskapligt-

vardagligt  språk  och  sist  i  kapitlet,  analys  av  intervjuerna.  I  kapitel  7  sammanfogas 

analysdelarna till en helhet i diskussion och slutsatser.

6.1 Analys av resultat från observationerna
Här presenteras analysen av resultatet från lektionsobservationerna. 

6.1.1 Stöttning och andra språkdidaktiska strategier.
Ur  resultatet  från  observationerna  kan  utläsas  att  Ellens  arbetssätt  är  stöttande,  vilket 

underlättar  elevernas  förståelse  av  både  ämnesinnehållet  och  språket.  Språket  och 

ämnesinnehållet är oskiljaktiga eftersom eleverna behöver förstå språket för att kunna ta till 

sig  ämnesinnehållet  -  språket  är  det  medierande  verktyget  med  vilket  ämnesinnehållet 

förmedlas.

Ellen  stöttar  elevernas  förståelse  av  ämnesinnehållet  både  i  helklassinteraktion  och 

elevarbeten. Tydligast är när eleverna arbetar i grupper eller självständigt och Ellen går runt 

till grupperna. Stöttningen sker oftast då eleverna frågar Ellen om någonting i texten eller om 

studiefrågor de inte förstår och behöver hjälp med. Ellen stöttar vanligtvis elevernas förståelse 

genom att ställa frågor. Hon ger inte direkt svar på elevernas frågor, utan istället hjälper hon 

eleverna fram till förståelse av ett fenomen eller ett händelseförlopp genom att eleverna får 

svara på frågor och ge henne och gruppkompisarna förklaringar. Ellen ger eleverna ofta en ny 

infallsvinkel,  så  att  de  alltså  får  börja  lösa  problemet  i  en  annan  ände  eller  förklarar  ett 

konceptuellt svårt fenomen genom vardagsnära exempel (t.ex. exemplet med saftglaset och 

isbitarna). Hon gör alltså jämförelser mellan någonting hon vet att eleven behärskar med det 

nya, mer vetenskapliga, ämnesinnehållet.

Under Ellens genomgångar i helklass är ämnesspråket ofta avancerat, särskilt på grund av 

de ämnesspecifika orden. Ellen sätter ofta ut stöttor genom artefakter av olika slag. Eleverna 

får  ofta bilder att  hänga upp förståelsen av avancerat och ofta  abstrakt  ämnesinnehåll  på, 

genom att  tillföra kontext eller vardagsanknytning (t.ex. exemplet med jordgloben). Något 

som även används stöttande är Ellens demonstrationer och laborationer där eleverna själva får 

se och utforska ett visst fenomen, vilket efterföljs av förklaringar på en högre kognitiv nivå. 

Klassrumsmiljön utgör en betydande del i undervisningen. Ett språkdidaktiskt arbetssätt 

kan urskiljas i klassrummets öppenhet, vilket alltid är öppet för elevernas frågor. En positiv 

och öppen atmosfär gör att eleverna vågar ta initiativ till att ställa frågor, be om förklaringar 
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och kommentera innehållet. Det öppna klassrumsklimatet utgör en språkdidaktisk strategi då 

det gynnar elevernas möjligheter att uttrycka ämnesinnehållet språkligt 

Någonting som blir  tydligt  genom resultatet  från observationerna är att  eleverna aldrig 

lämnas ensamma med lärobokstexterna. Ellen ser ofta till att skapa förförståelse inför texterna 

genom laborationer, demonstrationer, bilder och korta diskussionsfrågor. Bilderna i läroboken 

används flera gånger för att skapa förförståelse eller till att utgöra exempel till ett innehåll 

Ellen tar upp i genomgångarna. Språket får ta plats, vilket märks genom att eleverna får arbeta 

med olika typer av skrivuppgifter varje lektion och att diskussionsuppgifter är vanliga i Ellens 

undervisning. Under varje lektion förklaras även ett  flertal  begrepp. Det sker dock främst 

under elevarbeten, men även i viss utsträckning under helklassinteraktioner. 

Läroboken har vid få tillfällen huvudfokus i undervisningen, men Ellen refererar ofta till 

den eller  hänvisar  till  sidor i  den.  Elevernas  arbete  med läroboken består  av att  läsa och 

diskutera korta stycken, besvara studiefrågor eller anteckna och rita bilder i samband med 

läsning av texterna. På detta sätt integrerar Ellen moment där eleverna får skriva, läsa och 

tala.  Arbetsmomenten  kombineras,  löper  parallellt  och  varieras,  vilket  är  ett  uttryck  för 

lärarens språkdidaktiska strategier. 

6.1.2 Auktoritativ-dialogisk dimension
Av observationerna framgår att  läraren Ellen innehar  talutrymmet under  de lektioner  som 

observerats. Datan har inte kvantifierats, men som referenspunkt kan sägas att fördelningen av 

talutrymmet  ligger  helt  på läraren  i  helklassinteraktionerna.  Elevernas  utnyttjade andel  av 

talutrymmet är begränsat till kortare utsagor i form av svar på Ellens frågor och kortare frågor 

till henne under helklassaktiviteter (främst genomgångar och demonstrationer). Även tillfällen 

när en eller  flera elever har inlett  interaktion med läraren som sträcker sig över minst tre 

yttranden, är det läraren som styr samtalet genom att ställa frågor, ber om förklaringar eller 

mer utvecklade svar av eleverna.

I det empiriska materialet framgår att det föreligger ett tydligt inslag av interaktivitet under 

helklassinteraktionerna  -  eleverna  tillåts  att  ta  talutrymme  -  men  innehållet  i  elevernas 

yttranden styrs av läraren.  Det är  sålunda inte dialogiskt i  den mening att  innehållet  eller 

förutsättningarna för interaktionen kan förhandlas av interlokutörerna (läraren och eleverna). 

Detta  är  fallet  för  alla  de  observerade  helklassinteraktionerna.  Därav  är  Ellens  generella 

språkdidaktiska strategi  i  detta  avseende auktoritativ.  Denna bild  av lärarens  hantering av 

talutrymmet behöver dock göras mer komplex för att kunna svara mot studiens syfte.
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Det framgår av empirin att eleverna vid många tillfällen tar talutrymme i form av frågor 

och kommentarer. Dessa tillfällen inträffar synbart lika ofta under Ellens talturer som i hennes 

pauser. Det vill säga att eleverna ej räds att utnyttja talutrymme, vare sig det erbjuds spontant 

via en lucka i lärarens yttranden eller om det innebär att eleven avbryter Ellen. Det är värt att 

notera i sammanhanget, eftersom det innebär att eleverna har tillgång till talutrymmet, även 

när  det inte uppenbart  erbjuds,  muntligt  och eljest.  Lärarens språkliga strategi  är  dock på 

denna  nivå,  generellt  sett,  auktoritativ.  Läraren  styr  både  omfånget  och  innehållet  som 

eleverna har tillgång till. På så vis begränsas elevernas möjligheter att bidra till samtalet med 

längre och mer komplexa yttranden. Det är dock inte talutrymmet i sekunder och minuter som 

är  det  väsentliga,  utan  elevernas  möjligheter  att  behandla  kunskapsstoffet  i  samtal  och 

interaktion med läraren och kamrater.

Analysen ligger  här  helt  på  helklassinteraktionsnivå  och  tar  i  denna del  ej  hänsyn  till 

lektionsförloppet som helhet. Därför måste denna del av analysen ses i ljuset av alla de andra 

delarna, varpå slutsatser kan dras.

6.1.3 Vetenskapligt-vardagligt språk
Ellen rör sig hela tiden i ett kontinuum av de språkliga domänerna vetenskapligt-vardagligt. 

Lärarens generella strategi karaktäriseras därför varken enbart av det ena eller andra ur detta 

perspektiv. 

På ordnivå finns konkreta exempel i materialet på hur läraren behandlar nya begrepp i sina 

genomgångar. Temat under de observerade lektionerna är värme, luft och vatten. Eleverna 

stöter  på  många  ämnesspecifika  begrepp  (bl.a.  strålning,  utvidgning  och  strömning).  Av 

kontexten (fysikundervisning) ses begreppen hemmahörande i en vetenskaplig domän, men de 

kan även förekomma i en vardaglig domän som rör andra fenomen som inte har koppling till 

fysiken.  Lärarens  strategi  på  begreppsnivå  är  att  först  introducera  begrepp  med  ett 

vetenskapligt språkbruk, för att sedan röra sig mot en vardaglig språkdomän och göra det 

begripligt för eleverna. I ett större perspektiv, emellertid, utgår Ellen alltid från en vardaglig 

domän och förhåller sig hela tiden till den vetenskapliga domänen genom att omformulera och 

konkretisera vetenskapligt språk till en språkdomän där eleverna har sina referensramar. Ett 

exempel för hur hon rör sig mot det vetenskapliga framträder ur en observation där Ellen 

introducerar begreppet värmespridning genom att först uttrycka det i vardagliga begrepp: ”hur 

värme sprider sig från ett ställe till ett annat” (lektion 1 dec), för att senare under lektionen, 

under  en  demonstration  uttrycka  sig  närmare  den  vetenskapliga  domänen:  ”värme  får 

partiklarna i materialet att börja röra på sig [...] både atomer och molekyler”. 
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Ellens  strategi  är  att  ge  eleverna  ett  begrepp,  uttrycka  det  i  vardagligt  språkbruk, 

konkretisera via vardagsnära exempel eller artefakter (utvidgning - läsk i frysen; atmosfäriskt 

tryck - pennvässare i handen), för att sen låta eleverna själva behandla kunskapsstoffet med 

språkliga verktyg (beskriva, tala, läsa, föra rapport, m.m.).

Att språket medvetet söks göras begripligt för eleverna bekräftas inte bara av de varierade 

arbetssätten, utan också av flera tillfällen då eleverna använder vetenskapliga begrepp och för 

resonemang som faller in under en vetenskaplig språkdomän, vilket antyder att  eleverna i 

någon mån tillägnar sig den vetenskapliga språkliga repertoaren.

6.2 Analys av resultat från intervjuerna. 
Genom resultatet  från  intervjuerna  är  det  tydligt  att  Ellen  lägger  stor  vikt  vid  att  koppla 

undervisningen till  läroplanen. Intrycket Ellen ger under intervjuerna är att språket har en 

viktig plats i undervisningen eftersom läroplanen är tydligt med att det ska vara så. Ellen 

nämner dock ingenting om att anledningen till  språkets plats i hennes undervisning skulle 

kunna vara att det är en flerspråkig klass. Ellen anser snarare att det är viktigt att arbeta med 

språket,  eftersom de elever  som inte  kommer  fortsätta  läsa  naturkunskap i  framtiden ska 

kunna ta med sig användbara kunskaper från hennes undervisning och där har språket en 

viktig roll enligt henne. 

Genom intervjuerna är det tydligt att språket definitivt har en plats i Ellens klassrum. Ellen 

visar en stor medvetenhet om språket i ämnesundervisningen när hon reflekterar kring olika 

moment under de lektioner som observerats. Språket är inbyggt som en naturlig del i Ellens 

undervisning; det är invävt och inte separerat från ämnesundervisningen. Ellens reflektioner 

vittnar om att det finns en stor medvetenhet hos henne när det gäller språket. Hon reflekterar 

kring hur elevernas skrivande och läsning går hand i hand och kring hur olika språkmoment 

har relevans i undervisningen. Ellen visar även att hon är medveten om betydelsen av par- 

eller gruppinteraktionen då hon reflekterar kring hur eleverna tar hjälp av varandra när det 

gäller förklaringar av ämnesinnehållets fenomen eller begrepp som eleverna kan uttrycka med 

hjälp av det egna, mer vardagsnära, språket.

Ellen ser förklaringar av ord och begrepp som en viktig del i undervisningen, men det är 

inte alltid någonting som hon tänkt igenom innan utan det sker ofta spontant. Det är inte heller 

så  att  Ellen  har  det  faktum  att  klassen  är  flerspråkig  som  motiv  till  att  förklara  och 

exemplifiera  ord  och begrepp,  eftersom hon inte  märker  någon större  skillnad  vad gäller 

elever med olika språkbakgrunders förståelse av olika begrepp. Ellen är medveten om att 

många ämnesspecifika begrepp kan hämma elevernas förståelse av ett visst innehåll men hon 
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visar även genom sina reflektioner att hon är medveten om att ord som inte är ämnesspecifika 

också kan behöva förklaras.  

Någonting som är intressant är att de språkdidaktiska handlingarna och strategierna som 

syns mycket tydligt i Ellens undervisning inte är hämtade från någon gemensam diskussion 

eller policy i skolan eller i arbetslaget. Det är inte heller någonting som Ellen blivit inspirerad 

av utifrån samarbeten i NO-lärargruppen eller med språklärarna. Trots att Ellen är positivt 

inställd till sådana samarbeten så är detta ingenting hon anser existerar på sin arbetsplats. 

7 Diskussion och slutsatser
Under  denna  rubrik  diskuteras  analysen  i  ljuset  av  forskningsöversikten  samt  relevanta 

punkter i bakgrunden. Här ges även förslag till vidare forskning.

7.1 Lärarens språkdidaktiska strategier
Precis som i Nygård Larssons studie eftersträvar Ellen en röd tråd i  sin undervisning och 

mellan lektioner.  Ellens lektioner binds samman genom att  hon återknyter till  sådant som 

tagits upp eller utförts under den tidigare lektionen och olika moment binds ihop genom det 

ämnesinnehåll som behandlas. Ett exempel på detta är den skriftliga rapporten som knyts till 

laborationen eller experiment i början av en lektion som knyts till begrepp och fenomen inom 

fysiken. Konkretisering av ämnesinnehållet har Ellen också gemensamt med läraren i Nygård 

Larssons studie. Ellen konkretiserar ämnesinnehållet genom att använda praktiska experiment 

och exempel som eleverna kan relatera till och olika typer av artefakter. Precis som i Nygård 

Larssons studie så visar även denna studie att  läraren både använder visuella och verbala 

stöttande strategier 

Det  kan  med  stöd  i  empirin  påpekas  att  Ellens  språkdidaktik  i  undervisningen 

överensstämmer på flera punkter för de språkutvecklande arbetssätt som redogörs för under 

kapitel  2.4  i  uppsatsen.  Till  exempel  så  arbetar  Ellen  med  språket  i  enlighet  med  vad 

Holmegaard & Wikström (2004) säger om förförståelse, att integrera läsning och skrivning 

samt att ta sig an ämnesinnehållet på ett praktiskt sätt. Ellen arbetar även i enlighet med det 

Hajer (2000) säger om vikten av interaktion och vad Enström (2010) säger om utveckling av 

ordförrådet. 

I  kapitel  2.4.2 nämns att  en risk i  NO-undervisningen är att  elever  lär  sig definitioner 

utantill istället för att förstå innebörden av dem. Detta tar Ellen upp i en av intervjuerna. Hon 

reflekterar kring vikten av att förstå och kunna förklara ämnesrelevanta ord och detta märks 
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även  tydligt  i  hennes  arbetssätt  eftersom eleverna  aldrig  får  lära  sig  tomma  definitioner 

utantill. Elever får istället använda sitt eget språk för att visa att de förstått ämnesinnehållet 

och för att komma dit får de hjälp av Ellens stöttande arbetssätt.

Ellen  beskriver  sig  som  ”traditionell”  och  sin  lärarstil  som  ”lärarstyrd 

katederundervisning”. Hon menar att det inte nödvändigtvis är något negativt, men antyder att 

det heller inte är helt positivt. Analysen av observationerna visar förvisso att hennes röst i 

klassrummet  är  auktoritativ,  men  med  tydliga  inslag  av  interaktivitet  och  ett  öppet 

klassrumsklimat  där  eleverna  fritt  tar  för  sig  av  talutrymmet  och  erbjuds  göra  så.  Den 

auktoritativa  lärarrösten  framträder  endast  under  helklassinteraktion.  Under  moment  där 

eleverna arbetar själva eller i grupper ges de många tillfällen att använda språket i tal och 

skrift under mer dialogiska former, tillsammans med kamrater och läraren.

Ellen använder sig ofta av språkdidaktiska strategier som enligt andraspråksforskningen är 

gynnsamma för andraspråkselever (Alleklev & Lindvall,  2001; Axelsson, 2004; Cummins, 

2001; Gibbons, 2002; m.fl.). Arbetssätten varieras under varje lektion som observerats, där 

lärarrösten växlar från auktoritativ i helkass, till mer dialogisk i elev-lärareinteraktion. Ellen 

rör sig även mellan de vetenskapliga-vardagliga domänerna som ger eleverna många tillfällen 

att införliva ett vetenskapligt språk i tal och skrift  genom dessa växlingar. I kapitel 2 beskrevs 

bland  annat  kontextrika  sammanhang,  språkligt  stöd  och  klassrumsinteraktion  som  tre 

nyckelord för språkutvecklande undervisning (Hajer, 2000). Dessa tre kan även sägas fungera 

som nyckelord för de språkdidaktiska strategierna och handlingarna i Ellens klassrum. Ellen 

har en språkdidaktisk repertoar av strategier som hon hela tiden utnyttjar i det flerspråkiga 

klassrummet, men som hon uppger är något som sker spontant, särskilt när det kommer till att  

lära eleverna nya ämnesspecifika begrepp. För henne är det språkliga arbetet en viktig del av 

den situerade praktiken, inte som en särskild hänsyn eller pedagogisk modell för att tillgodose 

flerspråkiga elevers behov av språkligt stöd. Hon motiverar det delvis med att språket har en 

så  framträdande  roll  i  styrdokumenten,  men  också  med  att  varje  klass  har  en  heterogen 

elevsammansättning där somliga tar till sig kunskapsstoffet med relativ lätthet, och andra som 

behöver mer stöd och fler tillfällen att möta innehållet på andra sätt.

En sammanfattning av hur forskningsfrågorna besvarats: Ellens språkdidaktiska handlande 

i  det  flerspråkiga  klassrummet  innehåller  flera  exempel  på  stöttning  och  växling  mellan 

vetenskapligt-vardagligt språk. Den övervägande auktoritativa lärarrösten kompletteras med 

tydliga inslag av interaktivitet och rikliga möjligheter för eleverna att på egen hand, i samspel 

med kamrater och med läraren, möta innehållet med språket som främsta medierande verktyg. 

Empirin ger många exempel på dessa strategier.
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Eftersom elev-lärarinteraktionerna ej primärt observerats i denna studie kan inga slutsatser 

dras kring det. Av de tillfällen då sådana interaktioner kunnat antecknats tyder den empirin på 

att Ellen använder en mer dialogisk lärarröst.  Empirin är dock för otillförlitlig i detta fall 

vilket innebär att lärarens röst i elev-lärarinteraktionerna fortfarande kan vara övervägande 

auktoritativ, men på grund av interaktionssituationen med två till fyra deltagare (lärare och 

elev/er) som öppnar upp talutrymmet för större dynamik i samtalet, kan uppfattas som mer 

dialogiskt.  Om  så  är  fallet  skulle  det  finnas  fog  för  antagandet  att  eleverna  i  Ellens 

fysikundervisning får ett begränsat utrymme för att skapa längre, komplexare yttranden om 

innehållet.  För ett sådant förhållande finns stöd att hämta ur en mer omfattande studie som 

redogjorts för i kapitel 3.1 om Maria Kouns licentiatavhandlings slutsatser från analys av en 

kemilärares språkdidaktiska handlingar i ett flerspråkigt klassrum (Kouns, 2010:126f). Enligt 

Kouns innebär det en särskilt  begränsande omständighet för andraspråkselever (ibid.).  Det 

bekräftas också i Wedin (2011). Det förefaller dock av den samlade analysen av empirin för 

vår studie att Ellen hela tiden växlar den kognitiva svårighetsgraden mellan en låg nivå, både 

språkligt och innehållsmässigt, och en högre nivå som utmanar de elever i klassen som redan 

tagit till sig det mer grundläggande ämnesinnehållet.

7.2 Förslag till vidare forskning
Vår  studie  har  främst  undersökt  en  NO-lärares  språkdidaktiska  strategier  i 

helklassinteraktioner.  Därför  kan  inga  slutsatser  dras  om implikationerna  för  eleverna  av 

lärarens strategier. Kouns (2010) genomförde också en fallstudie, men där lärarens samtal 

med  eleverna  var  ett  av  forskningsobjekten.  Om  fler  fallstudier  genomförs  på  samma 

forskningsområde kan frågor som rör ämneslärares språkdidaktiska strategier besvaras med 

större precision i ljuset av tidigare fallstudier, och med större tillförlitlighet.
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8  Bilaga 1: Observationsschema

    Fältanteckningar

Situerad praktik (ämne, klassrum, elever, läraren, etc.) 

Kommentarsfält 

 

Förberedelser (syfte, mål, innehåll, anknytning till tidigare lektioner/moment) 

Kommentarsfält 

Aktiviteter och interaktion (abstraktion, kognitiv svårighetsgrad, förförståelse) 

Kommentarsfält 

Språkligt arbete  

Kommentarsfält 
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9  Bilaga 2: Artefakter

Checklistan

Checklista inför prov om värme och väder 8/12

• Jag kan förklara vad värme är.
• Jag kan beskriva hur värme påverkar ett ämnes fas.
• Jag kan förklara vad som menas med värmeutvidgning.
• Jag kan ge exempel på fördelar och nackdelar med värmeutvidgning.
• Jag kan redogöra för vattnets densitet vid olika temperaturer.
• Jag känner till hur värme sprids och ge olika exempel på värmespridning.
• Jag kan förklara hur isolering går till.
• Jag kan beskriva hur vindar och fronter uppstår.

Torsdag 27/11

• Fortsatt genomgång om värme 
• Laboration + rapportskrivning
• Arbeta med studiefrågor, sid. 193

Prov 8/12:

Sid. 186-189, 192, 194-198, 200-203

Fredag 28/11

• Genomgång om ”undersökning av luft”
• Genomgång om vatten sid. 192
• Skriv klart labrapport
• Diskussionsuppgift om vatten
• Studiefrågor sid. 193 (ej 12.5, 12.7, 12.11)
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Fredag 5/12

• Repetition inför prov 8/12
– Studiefrågor sid. 193 och 198
– Faktafrågor 

• Genomgång av checklistan

Vad visar diagrammet? 
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Laborationsrapport 
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10  Bilaga 3: Intervjuguide

Reflektioner kring lektionen:____________________(datum) __________(tid)

1. Lärarens reflektioner kring språkdidaktiska strategier i NO-undervisningen

• Hur ser läraren på olika språkdidaktiska strategier, metoder och handlingar som kunnat observeras i det 

flerspråkiga klassrummet?

Detta (av intresse för studien) har kunnat observeras under dagens lektion:

Språkdidaktisk strategi/handling Tid (i inspelat material)
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2. Reflektioner kring språkdidaktik i NO-undervisningen ur ett större perspektiv.

• Diskussioner kring språkdidaktiska strategier i NO-arbetslaget?

• Samarbeten kring språkdidaktiska strategier mellan språk- och NO-lärare?

3. Bakgrundsinformation: situerad praktik 

• Ämnen 

• Erfarenhet av undervisning

• Erfarenhet av undervisning i aktuell klass

• Erfarenhet av undervisning för elever med annat modersmål än svenska 

• Utbildning

• Bakgrundsinformation om klassen

Kommentarer till intervjuguiden:

”Fråga” 2 och 3 har enbart tagits upp vid en av intervjuerna. Dessa frågor används för att få 

ytterligare  kunskap  om  den  situerade  praktiken  samt  kunna  ge  ytterligare  bredd  till 

redogörelsen  för  de  språkliga  strategierna  som  används  i  klassrummet.  ”Fråga”  1  har 

anpassats  efter  föregående observation.  Inga  specifika  punkter  har  varit  förbestämda utan 

teman har formats utifrån det inspelade materialet.
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