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Abstract 

Kristin Lackner och Linn Simonsson: Svårigheter i naturvetenskapligt ämnesspråk - En 

studie om vilka språkliga svårigheter elever med svenska som andraspråk möter i de 

naturorienterande ämnena (2019). Svenska, Självständigt arbete, grundnivå, Inriktning 4-6, 

15 högskolepoäng, HT 2019. Örebro Universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- 

och samhällsvetenskap.  

 

Denna uppsats utgörs av en litteraturstudie av sex studier, fyra avhandlingar och två artiklar, 

som på olika sätt behandlar elever med svenska som andraspråk i förhållande till de 

naturorienterande ämnena. Studiens syfte är att utifrån den valda forskningen undersöka vilka 

svårigheter elever med svenska som andraspråk möter i det naturvetenskapliga ämnesspråket. 

Detta är en systematisk litteraturstudie som har sin utgångspunkt i teorier om 

translanguaging, vardagsspråk och skolspråk och systemisk-funktionell grammatik. Genom 

analys av det valda materialet framkommer ett flertal svårigheter som kategoriseras in i 

kategorierna “Svåra språkliga drag”, “Användning av ämnesspecifika begrepp” och “Ord- 

och begreppsförståelse”. Vidare framgår det även att dessa svårigheter kan bero på olika 

faktorer som innehållsrikt och förtätat språk, hur läraren och undervisningen påverkar 

elevernas möjligheter att förstå ämnesspråket, samt elevernas bakgrund.  

 

 

 

 

Nyckelord: elever med svenska som andraspråk, svårigheter, naturvetenskapligt ämnesspråk,  

naturorienterande ämnen, undervisning.  
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1. Inledning 

Under våra vfu-perioder och vid de tillfällen då vi själva arbetat i grundskolans årskurser 4-6 

har vi lagt märke till att elever med svenska som andraspråk möter stora utmaningar i de 

naturorienterande ämnena. Vi har upplevt att det språk som används i dessa ämnen verkar 

vara främmande för de flesta elever, men att det är särskilt svårt att förstå för de elever som 

har svenska som andraspråk. Vi skulle vilja ta reda på om detta beror på att de 

naturorienterande ämnenas språk innehåller många innehållsrika begrepp som gör det svårare 

för elever med svenska som andraspråk att förstå betydelsen av ämnesstoffet. Trots att elever 

med svenska som andraspråk enligt våra erfarenheter ofta har möjlighet att få hjälp att förstå 

ämnesspråket, exempelvis i form av modersmålslärare eller anpassat material, har vi märkt att 

de har svårare att hänga med i undervisningen än elever med svenska som modersmål. I 

denna litteraturstudie vill vi därför genom forskning ta reda på vilka svårigheter det är som 

dessa elever möter i det naturvetenskapliga ämnesspråket, samt få förklaringar till vad dessa 

svårigheter beror på.  

 

Enligt läroplanen vilar ett ansvar på skolan att erbjuda en likvärdig utbildning till alla elever. 

Det finns olika sätt att nå målen i utbildningen och skolan har i samband med detta ett särskilt 

ansvar gentemot elever som har svårigheter att nå dessa. Undervisningen ska vidare anpassas 

till elevernas skilda förutsättningar och behov och med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

erfarenheter, kunskaper och språk gynna alla elevers lärande (Skolverket 2011, s. 6). Enligt 

läroplanens riktlinjer ska läraren i samband med detta ta hänsyn till eleverna som enskilda 

individer. Detta innebär att läraren bör ta elevernas olika behov och sätt att tänka i beaktning, 

såväl som att eleverna kommer till skolan med skilda förutsättningar och erfarenheter 

(Skolverket 2011, s. 12).  

 

Skolforskningsinstitutet förklarar att på grund av ett begreppsrikt och abstrakt språkbruk som 

ligger långt ifrån ett vardagligt språk kan de naturvetenskapliga ämnena innebära särskilda 

svårigheter för flerspråkiga elever. Svenska elevers resultat i naturvetenskapliga ämnen har 

enligt internationellt jämförande undersökningar som Trends in International Mathematics 

and Science Study och Trends in International Mathematics and Science Study Advanced 

(2015) sjunkit över en tid. Vid dessa undersökningar har det framkommit att faktorer som 

vilken migrationsbakgrund och vilken socioekonomisk bakgrund eleverna har på ett 
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betydande sätt påverkar provresultaten (Skolforskningsinstitutet 2018, s. 2). Utifrån dessa 

undersökningar har man kunnat se att elever som är utlandsfödda och elever som själva är 

födda i Sverige med utlandsfödda föräldrar presterade sämre än elever som är födda i Sverige 

och har minst en svenskfödd förälder (Skolverket 2016, s. 54 i Skolforskningsinstitutet 2018, 

s. 2). Enligt Skolforskningsinstitutet har skolan utifrån detta en viktig uppgift att arbeta 

kompensatoriskt för elever som är utlandsfödda, elever som har utlandsfödda föräldrar och 

elever med en svagare socioekonomisk bakgrund (Skolforskningsinstitutet 2018, s. 2). 

 

Vår förhoppning är att genom denna litteraturstudie få insikter om och förståelse för vilka 

svårigheter elever med svenska som andraspråk möter i det naturvetenskapliga ämnesspråket 

som kan komma att vara användbara för oss i vår framtida yrkesutövning. Vi hoppas kunna 

använda dessa insikter för att arbeta för en likvärdig utbildning och undervisning som tar 

hänsyn till alla elevers skilda förutsättningar.  

 

2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka svårigheter i de naturorienterande ämnenas 

ämnesspråk när det gäller elever med svenska som andraspråk. Studien utgår från följande 

frågeställningar: 

1. Vilka svårigheter finns i det naturvetenskapliga ämnesspråket för elever med svenska 

som andraspråk?  

 

2. Vad kan dessa svårigheter bero på?   

 

3. Metod 

I denna del av uppsatsen behandlas den valda metoden, hur vi gick tillväga för att hitta 

forskning att basera vår studie på och en avslutande metoddiskussion.  
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3.1 Metod  

Syftet med den här studien är att undersöka svårigheter i de naturorienterande ämnenas 

ämnesspråk när det gäller elever med svenska som andraspråk. För att besvara detta syfte 

valde vi att göra en systematisk litteraturstudie. Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg 

och Jenny Wengström förklarar i boken Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap 

att en systematisk litteraturstudie går ut på att dra slutsatser från tidigare empiriska studier 

och att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur (Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström 2013, s. 31). Därför sökte vi systematiskt efter litteratur som 

därefter granskades genom två olika urval. Det första urvalet i varje sökning gjordes genom 

att avkoda rubriker och det andra genom att avkoda abstracts.  

 

Sökningen inleddes med att identifiera sökord som vi ansåg var passande för studiens 

frågeställningar. De databaser vi valde att använda oss av var Libris och Swepub. Sedan 

kompletterades sökningen även genom Snowball-urval och Google Scholar. Snowball-urval 

går ut på att man tar referenser utifrån relevanta källors referenslista, för att hitta vidare 

förslag till det specifika ämnet (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013, s. 138). 

Sökningen resulterade i att 6 stycken studier valdes ut.  

 

Vid första sökningen, Sökning 1, användes Swepub som databas och ”no” och ”språk*” som 

sökord. För att få en nedskärning på antalet träffar gjordes vissa avgränsningar i utökad 

sökning. Vi valde att kryssa i “doktorsavhandlingar” och sedan även språk “svenska” för att i 

så hög utsträckning som möjligt avgränsa till studier med svensk kontext, eftersom denna 

studie omfattar elever med svenska som andraspråk. Genom den utökade sökning fick vi 90 

träffar. Utifrån ett första urval valdes 6 stycken referenser ut. Efter vårt andra urval valdes 

sedan 1 referens ut, eftersom de andra saknade ett svenska som andraspråksperspektiv i 

samband med en inriktning på de naturorienterande ämnena. Vi valde att använda Annika 

Karlssons (2019) avhandling Det flerspråkiga No-klassrummet – en studie om 

translanguaging som läranderesurs i ett NO-klassrum. Därefter bestämde vi oss för att ändra 

våra sökord. Förhoppningen var att hitta fler källor som innehöll ett svenska som 

andraspråksperspektiv. 

 

Andra sökningen, Sökning 2, gjordes i databasen Libris. Här valde vi att endast använda 

”svenska som andraspråk” som sökord, för att utifrån ett första urval se om det fanns några 
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studier som såg ut att passa vår naturorienterande inriktning. Vi valde att avgränsa i utökad 

sökning till ”avhandlingar” och ”artiklar/kapitel”, språk “svenska”, men även ”fritt online” 

för att direkt få tillgång till referenserna. Denna sökning gav 55 träffar, varav 10 stycken 

valdes ut efter första urvalet. Utifrån andra urvalet valde vi att använda oss av 2 stycken 

referenser, Inga IG i Kemi A! En språkdidaktisk studie av en kemilärares 

undervisningsstrategier i en gymnasieklass med elever med svenska som andraspråk skriven 

av Maria Kouns (2010) och Biologiämnets texter. Text, språk och lärande i en språkligt 

heterogen gymnasieklass skriven av Pia Nygård Larsson (2011). 

 

Den sista sökningen, Sökning 3, gjordes i databasen Libris. Vi använde “undervisning”, 

“flerspråkig*” och “naturvetenskap” som sökord. Denna sökning gav 7 träffar, varav 4 av 

dem var olika delar ur samma studie och 2 av dem redan hade valts bort från tidigare 

sökningar. Vi tyckte att 1 såg användbar ut baserat på dess rubrik, nämligen 

Skolforskningsinstitutets (2018) rapport Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det 

flerspråkiga klassrummet- med fokus naturvetenskap som är en systematisk 

forskningsöversikt. Vi använde oss av Google Scholar för att hitta hela översikten. Genom 

denna hittade vi sedan 2 användbara referenser utifrån dess sammanställning av studier. Vi 

valde Teaching Refugee Learners with Interrupted Education in Science: Vocabulary, 

literacy and pedagogy som är skriven av Jennifer Miller (2009) och Science education in a 

bilingual class: problematising a translational practice skriven av Zeynep Ünsal (2018).  

 

Vår lärare Jörgen Stenlund, som arbetar på Institutionen för naturvetenskap och teknik, gav 

oss vidare tips på tre studier. Den första passade inte riktigt till våra frågeställningar, den 

andra hade vi redan fått fram genom vår systematiska litteratursökning men den tredje var 

baserat på våra urval användbar. Vi valde därför att använda oss av Att kommunicera 

naturvetenskap i nationella prov - en studie med andraspråksperspektiv som är skriven av 

Maria Eriksson (2015).  

3.2 Metoddiskussion 

Det krävs tillräckligt med underlag av kvalitet för att kunna göra en litteraturstudie (Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström 2013, s. 26-27). Därför valdes till slut sex stycken studier 

med olika inriktningar på de naturorienterande ämnena ut. Detta för att vi upplevde att vi 

genom dessa studier förhoppningsvis skulle kunna besvara våra frågeställningar. En av de 
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valda studierna utspelar sig i australiensisk kontext, men då den behandlar elever med 

flyktingbakgrund kan den anses vara relevant för denna uppsats. Det kan diskuteras hur väl 

de svårigheter i det naturvetenskapliga ämnesspråket som flyktingelever i en australiensisk 

kontext möter stämmer överens med motsvarande svårigheter som flyktingelever i en svensk 

kontext möter. Dessa elever delar dock i och med sin flyktingbakgrund att de i sina respektive 

kontexter är andraspråkselever. Vidare riktar sig fyra av de valda studierna i olika omfattning 

mot mellanstadiet och de högre åldrarna i grundskolan. Två av studierna riktar sig helt mot 

gymnasiet. Trots detta anser vi att alla studierna är lämpliga att använda till denna 

litteraturstudie. Detta eftersom vi genom kurs- och ämnesplaner i biologi har fått syn på att 

ämnesspråket inte skiljer sig avsevärt i de olika årskurserna utifrån exempelvis det som står 

skrivet om begrepp (som vi i vår uppsats kommer att presentera som en av svårigheterna i 

ämnesspråket för andraspråkselever). Exempel ur kurs- och ämnesplaner i biologi:  

 

För att nå betyget E i Biologi i årskurs 6 är ett av kraven att:  

”Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge 

exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp” (Skolverket 2011, 

s. 169).   

 

För att nå betyget E i Biologi i årskurs 9 är ett av kraven att:  

”Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska 

sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av 

biologins begrepp, modeller och teorier” (Skolverket 2011, s. 171).  

 

För att nå betyget E i kursen Biologi 1 på gymnasiet är ett av kraven att:  

“Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder 

från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att 

söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika 

nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå.” (Skolverket 2010, s. 4). 

 

Torgerson skriver att en systematisk litteraturstudie går ut på att hitta alla svar i relevanta 

studier inom det valda området (Torgerson 2003 i Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 

2013, s. 28). När vi hittat underlag för vår analys började vi därför med att läsa och granska 

alla studier för att få en uppfattning och fördjupade kunskaper om forskningen. Utifrån denna 

studies frågeställningar färgkodade vi därefter i texternas innehåll genom att markera både 
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svårigheter och vad dessa beror på, för att sedan kunna kategorisera och sammanställa dessa. 

Kategorisering skulle kunna innebära att viss data förloras exempelvis eftersom vissa 

aspekter inte passar in i någon av kategorierna som skapas. Det kan också vara svårt att helt 

separera kategorierna eftersom dessa inte är ömsesidigt uteslutande. Vi valde ändå att göra 

kategorier för att så tydligt som möjligt kunna visa skillnaderna på de olika svårigheterna. Vi 

gjorde dem också för att få en tydlig struktur i vårt arbete och för att avgränsa studien.  

 

4. Bakgrund 

I detta avsnitt tas inledningsvis uppsatsens teoretiska utgångspunkter upp. Dessa fungerar 

som övergripande perspektiv genom vår litteraturstudie. Här presenteras också delar ur 

kursplanerna för de naturorienterande ämnena biologi, fysik och kemi som är relevanta för 

denna uppsats. För att underlätta läsandet av denna uppsats definieras slutligen relevanta 

begrepp.  

 

4.1 Teoretiska utgångspunkter  

4.1.1 Translanguaging  

I boken Translanguaging - Flerspråkighet som resurs i lärandet av Ofelia García och Li Wei  

förklaras translanguaging som att flerspråkighet kan användas som en resurs i lärandet och att 

tillämpning av detta i undervisningen kan bidra till en likvärdig utbildning. Detta genom att 

elevernas språk ses som en tillgång och att eleverna ges möjlighet att använda hela sin 

språkliga repertoar i undervisningen (García och Wei 2018, s. 12-13). Translanguaging i ett 

undervisningssammanhang innebär enligt Williams att man använder sig av ett språk för att 

stärka ett annat (Williams 2002, i García och Wei 2018, s. 96). 

 

Det finns olika sätt att se på språkliga resurser, nämligen enligt traditionell, ömsesidig eller 

dynamisk teori. Inom den traditionella teorin om tvåspråkighet ses språk som helt separata 

system. Den ömsesidiga teorin, även kallad Cummins isbergsmodell, går ut på att man lär sig 

genom en gemensam underliggande förmåga. Detta kan ses som att en elev kan dra nytta av 

de språk denna redan kan, för att exempelvis lära sig ett nytt språk. Den dynamiska teorin 
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innebär att alla språk ses som ett enda språkligt system, att det är komplext och att språk är 

integrerade med varandra (García och Wei 2018, s. 34-35). 

 

Baker tar upp några möjligheter och fördelar med att tillämpa translanguaging i 

undervisningen. Författaren skriver att translanguaging bidrar till en större förståelse för ett 

ämne, att man stärker sitt svagare språk, att det underlättar det sociala samspelet och att det 

underlättar integration mellan elever som redan behärskar språket och de som håller på att 

lära sig det (Baker 2001 i García och Wei 2018, s. 97). 

4.1.2 Vardagsspråk och skolspråk  

Caroline Liberg, Åsa af Geijerstam och Jenny Wiksten Folkeryd förklarar i Utmana, utforska, 

utveckla! Om läs- och skrivprocessen i skolan att vardagsspråk är ett spontant, oförberett 

samtal som skiljer sig beroende på vilket vardagligt sammanhang man befinner sig i. Det 

beskrivs som ett konkret, icke-tekniskt språk som byggs upp genom att samtala med 

exempelvis släkt och vänner. Vardagsspråket kan ses som ett socialt språk som innehåller 

många verb och kortare substantivfraser. Skolspråket beskrivs som ett mer planerat, abstrakt 

och tekniskt språk. Det är alltså inte som i vardagsspråket, att man lär sig utifrån sociala 

sammanhang, utan att man lär sig genom skrift och olika texter. Skolspråket innehåller inte så 

många verb och förklarar substantiv mer utförligt (Liberg, af Geijerstam och Wiksten 

Folkeryd 2010, s. 30-31). 

 

4.1.3 Systemisk-funktionell grammatik  

Systemisk-funktionell grammatik beskrivs i Funktionell grammatik- en introduktion samt 

analys av en lärobok i samhällskunskap av Mikael Olofsson, Carin Rosander och Mariana 

Sellgren som en teori om hur betydelse skapas genom språk. Av Halliday betonas det 

samband som finns mellan språket och den sociala kontexten. Den sociala kontexten utgörs 

av en situationskontext och en kulturell kontext, vilket innebär att hur vi utformar vårt språk 

påverkas av kulturen man befinner sig i såväl som av situationen i sig. Vidare delas 

situationskontexten inom denna teori upp i tre faktorer som har stor påverkan på hur man 

formulerar skriftliga och muntliga texter, nämligen fält, relation och kommunikationssätt. 

Fält handlar om vad en text handlar om, relation handlar om förhållandet mellan den som 

skrivit texten och den som läser den, medan kommunikationssätt handlar om på vilket sätt 

språket används, exempelvis skriftligt eller muntligt (Olofsson, Rosander och Sellgren 2006, 

s. 128).  
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Inom denna teori kan man analysera skriftliga och muntliga texter utifrån vilka funktioner 

och syften de har. Dessa kallas inom teorin för metafunktioner och fokuserar på språket i sig. 

De hänger dock ihop med situationskontexten eftersom man utifrån faktorerna fält, relation 

och kommunikationssätt undersöker metafunktionerna ideationell metafunktion, 

interpersonell metafunktion och textuell metafunktion. Den ideationella metafunktionen 

behandlar själva ämnet i texten, den interpersonella metafunktionen fokuserar på sociala 

roller och relationer och den textuella metafunktionen berör hur textens innehåll och delar är 

strukturerat och organiserat. De tre metafunktionerna sker i samspel, parallellt med varandra 

(Olofsson, Rosander och Sellgren 2006, s. 128-129). 

 

Den systemisk-funktionella språkmodellen utgörs av olika lager, nämligen fonologi, 

lexikogrammatik, semantik och social kontext (Olofsson, Rosander och Sellgren, s. 128-129). 

Den lexikogrammatiska nivån är central vid analys av de tre metafunktionerna, eftersom den 

utgörs av ord och grammatik som realiserar semantikens betydelse i en social kontext. 

Således blir grammatiken inom denna teori ett meningsskapande verktyg (Olofsson, 

Rosander och Sellgren 2006, s. 129-130).  

 

Vid en analys av språket utifrån en ideationell metafunktion undersöks vad som händer i 

satsen, vem eller vilka som deltar i detta och under vilka omständigheter detta händer. Dessa 

aspekter kallas processer, deltagare och omständigheter. I samband med denna typ av analys 

kan man studera på vilka sätt processer, men också egenskaper och logiska samband, uttrycks 

med hjälp av grammatiska metaforer och nominaliseringar (Olofsson, Rosander och Sellgren 

2006 s. 130-132). Grammatiska metaforer och nominaliseringar kommer att vara 

återkommande aspekter i denna uppsats och förklaras vidare i “4.3 Definition av relevanta 

begrepp i uppsatsen”.  

4.2 Kursplaner för de naturorienterande ämnena  

I Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem finns det kursplaner för de 

naturorienterande ämnena biologi, fysik och kemi. Dessa kursplaner anger vilka syften och 

mål varje ämne har, genom vilket ämnesinnehåll dessa ska uppfyllas, samt kunskapskrav för 

olika betyg inom respektive ämne (Skolverket 2011).  
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De tre kursplanerna för de naturorienterande ämnena har vissa likheter i sina respektive 

syften när det gäller språkliga aspekter inom ämnena. I syftesdelen i kursplanerna för biologi, 

fysik och kemi står det att eleverna genom undervisningen ska få möjlighet att utveckla och 

använda kunskaper för att kunna granska andras argument såväl som att formulera egna 

argument i sammanhang där respektive ämne är av betydelse. De ska också ges 

förutsättningar för att kunna kommunicera, granska information och ta ställning till frågor 

inom de olika ämnena (Skolverket 2011, s. 164, 174, 185). Gemensamt för de tre 

kursplanernas syften är också att det uttrycks att eleverna ska utveckla förtrogenhet med de 

begrepp, modeller och teorier som ingår i respektive ämne. Eleverna ska dessutom genom 

undervisningen få de förutsättningar som krävs för att använda dessa begrepp, modeller och 

teorier för att beskriva och förklara biologiska, fysikaliska och kemiska samband i naturen, 

samhället och människan (Skolverket 2011, s. 165, 174, 185-186). Dessutom ska 

undervisningen ge eleverna förutsättningar att göra skillnad på naturvetenskapliga sätt att 

skildra omvärlden och andra sätt att göra detta (Skolverket 2011, s. 164, 174, 185).  

 

I kursplanernas kunskapskrav för respektive ämne förklaras vilka kunskaper och förmågor 

eleverna ska visa för att uppnå olika betyg. Även här lyfts en del språkliga aspekter fram. För 

betyget E krävs det i de tre ämnena att eleverna kan samtala och diskutera om ämnena genom 

att ställa frågor och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtal och diskussioner 

framåt. De ska också i samband med att söka information kunna föra enkla resonemang kring 

informationen samt använda den för att skapa texter och föra diskussioner. Eleverna ska 

också kunna formulera enkla frågeställningar i samband med undersökningar, samt kunna 

föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan sina egna och andras resultat. De 

ska vidare kunna ge förslag på hur en undersökning kan förbättras. Dessutom ska eleverna till 

viss del kunna använda de begrepp som ingår i de tre ämnena. Vidare ingår det i 

kunskapskraven att eleverna kan föra enkla eller delvis underbyggda resonemang om olika 

fenomen i de olika ämnena, såväl som att beskriva, berätta om och ge exempel på dessa 

(Skolverket 2011, s. 169, 179-180, 190-191).  
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4.3 Definitioner av relevanta begrepp i uppsatsen 

4.3.1 Elever med svenska som andraspråk  

I Nationalencyklopedin definieras andraspråk som, “språk som lärs in sedan individen helt 

eller delvis tillägnat sig sitt förstaspråk (modersmål) och vars inlärning äger rum i en miljö 

där språket används i naturlig kommunikation” (Hyltenstam u.å.). 

 

Enligt Gisela Håkanssons Tvåspråkighet hos barn i Sverige anses ålder vara en av de 

viktigaste faktorerna för hur väl man lär sig ett språk och ju tidigare man exponeras för ett 

språk desto bättre lär språkinlärningen gå (Håkansson 2003, s. 59). Håkansson hänvisar 

vidare till McLaughlins förslag om att man även kan dra en åldersgräns för vad som avser 

förstaspråk och andraspråk. Enligt detta synsätt anses de språk som ett barn lär sig fram till 

och med tre års ålder vara förstaspråk. De språk barnet lär sig efter detta räknas som barnets 

andraspråk. I samband med detta poängteras att inlärningen av ett andraspråk tar längre tid än 

inlärningen av ett förstaspråk och dessutom ofta med sämre resultat (McLaughlin 1978 i 

Håkansson 2003, s. 160). 

 

Enligt 5 kap. 14 § i Skolförordningen finns det tre olika kriterier som kan ligga till grund för 

att en elev ska ha rätt till skolämnet svenska som andraspråk. För att få rätt till ämnet behöver 

bara ett av dessa kriterier uppfyllas och det är rektorn som tar beslut om huruvida eleven är i 

behov av ämnet. Det första kriteriet är att eleven inte har svenska som modersmål. Det andra 

kriteriet är att eleven har svenska som modersmål men har bott i andra länder än i Sverige 

men sedan flyttat till (eller tillbaka till) Sverige. Det tredje kriteriet är att man som 

invandrarelev har svenska som sitt främsta språk vid umgänge med en vårdnadshavare. Om 

ett av dessa kriterier uppfylls ska eleven alltså erbjudas undervisning i svenska som 

andraspråk efter beslut av rektor (SFS 2011:185).  

4.3.2 Naturvetenskap och naturorienterande ämnen  

Naturvetenskap:  

I Nationalencyklopedin beskrivs naturvetenskap som ett samlingsnamn för fysik, astronomi, 

kemi, biologi och geovetenskap. Dessa olika vetenskaper studerar naturen på olika sätt 

(Eriksson u.å.).  
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Naturorienterande ämnen:  

Naturorienterande ämnen förklaras i Nationalencyklopedin som en grupp läroämnen som 

utgörs av ämnena biologi, kemi och fysik. Naturorienterande ämnen kan även förkortat 

uttryckas som NO-ämnen (Nationalencyklopedin, Naturorienterande ämnen). 

 

I den forskning som ligger till grund för denna litteraturstudie ingår dessa begrepp i olika 

sammanhang. Hur vi benämner ämnesspråket i relation till detta beskrivs i avsnitt 4.3.3.  

4.3.3 Ämnesspråk i de naturorienterande ämnena     

Enligt Tomas Perssons De naturvetenskapliga ämnesspråken kan ämnesspråk definieras 

enligt följande: “Med ämnesspråk åsyftas det språkbruk som används inom ett speciellt 

avgränsat ämne, som exempelvis biologi eller fysik.” (Persson 2016, s. 15). I denna uppsats 

ägnas fokus åt ämnesspråket i de naturorienterande ämnena biologi, fysik och kemi. 

 

Ämnesspråket i de naturorienterande ämnena är informationstätt och abstrakt. I språket ingår 

många ämnesspecifika ord och språkliga drag såsom nominaliseringar. Språket innehåller 

långa och ofta sammansatta ord som sällan förekommer i ordböcker eller ett vardagligt språk. 

Förekomsten av dessa drag varierar något inom de skilda naturorienterande ämnena (Persson 

2016, s. 85-86).  

 

I grundskolan ingår dessa tre naturvetenskapliga ämnen i blocket ”Naturorienterande ämnen” 

(Skolverket 2011, s. 164) och därför benämner vi ämnesspråket som språket i de 

naturorienterande ämnena. Då samtliga av de studier som ligger till grund för denna uppsats 

även benämner språket i dessa ämnen som ”naturvetenskapligt” kommer vi också att 

benämna ämnesspråket som naturvetenskapligt ämnesspråk. Vi använder oss således av två 

olika uttryck för att benämna samma sak.   

4.3.4 Grammatiska metaforer och nominaliseringar  

Grammatiska metaforer uppstår när semantik och lexikogrammatik inte stämmer överens, 

eftersom man använder en konstruktion som inte förväntas för att uttrycka något. Exempelvis 

använder man vanligtvis verb för att uttrycka processer i en text. En grammatisk metafor kan 

till exempel skapas då man istället för verbet använder ett substantiv för att uttrycka 

processen. Denna typ av grammatisk metafor kallas nominalisering och kan vara den 

vanligaste typen. Ett exempel på detta förlopp är att man istället för att använda verbet 
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förändra kan använda substantivet förändring. Man kan även skapa grammatiska metaforer 

på andra sätt, exempelvis genom att ersätta ett adjektiv med ett substantiv för att uttrycka 

egenskaper (exempelvis osäker blir osäkerhet) eller genom att använda substantiv istället för 

konjunktioner för att uttrycka logiska samband (exempelvis om blir villkor) (Butt m.fl. 2000 

och Thompson 2004 i Olofsson, Rosander och Sellgren 2006, s. 132).  

 

I Britt Johanssons och Anniqa Sandell Rings bok Låt språket bära - genrepedagogik i 

praktiken förklaras att inom systemisk-funktionell grammatik skiljer man på sätt att uttrycka 

betydelse som kan anses naturliga och icke-naturliga. Naturliga uttryckssätt kallas kongruenta 

uttryck och kan exempelvis innebära att en handling uttrycks genom ett verb. De uttryckssätt 

som anses icke-naturliga kallas icke-kongruenta och är detsamma som grammatiska 

metaforer (Johansson och Sandell Ring 2010, s. 241). Till exempel kan det icke-kongruenta 

uttrycket (som är av typen nominalisering) “björnjakt är vanligt i Hälsingland” där jakt är ett 

substantiv ”packas upp” till det kongruenta uttrycket “man jagar mycket björn i Hälsingland” 

där jagar är ett verb (Johansson och Sandell Ring 2010, s. 242). En text kan anses ”packad” 

om den innehåller många nominaliseringar eftersom det ofta innebär att den också innehåller 

långa nominalgrupper där satsernas deltagare beskrivs. Det kan vara svårt att ”packa upp” 

och förstå sådana texter, särskilt för elever med svenska som andraspråk (Johansson och 

Sandell Ring 2010, s. 241).  

4.3.5 Homonymer  

Homonym definieras enligt Svenska akademiens ordlista som ett ord som uttalas och skrivs 

likadant, men som oftast har olika betydelser (Svenska akademiens ordlista, Homonym). Ett 

exempel på en homonym skulle kunna vara ordet våg som bland annat kan ha innebörden av 

ett instrument som används för att bestämma vikt, en sorts rörelse på vattenytan i en 

vattensamling eller en svängning i fysikalisk mening såsom ljudvågor.  

 

5. Presentation av studier  

I det här avsnittet ges en kort presentation av de sex studier vi valt ut till vår analys. 

Presentationen består av vad som har undersökts i studierna, vilka metoder som använts och 

slutligen studiernas resultat.  
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1. Det flerspråkiga NO-klassrummet  

 En studie om translanguaging som läranderesurs i ett NO-klassrum  

Annika Karlsson, 2019  

 

I den här avhandlingen undersöks hur flerspråkiga elever använder sina första- och 

andraspråk som en resurs för lärande i NO-undervisningen. Karlsson undersöker också hur de 

flerspråkiga eleverna påverkas i sitt lärande i de naturorienterande ämnena, när de 

uppmuntras att använda translanguaging i den naturvetenskapliga undervisningen. Studien 

pågick under tre år på en flerspråkig skola i Sverige i mellanstadiets årskurser 4-6 och 

resulterade i fyra artiklar som alla ingår i avhandlingen. Genomförandet har bestått av 

intervjuer och klassrumsobservationer och det som studerats är hur eleverna använder sitt 

förstaspråk och sitt andraspråk som en resurs för lärande. Studien resulterar i att eleverna 

gynnas av att använda hela sin språkliga repertoar, men att det krävs mer forskning och mer 

kunskap om hur man kan ta tillvara på elevernas tidigare erfarenheter i undervisningen.  

 

2.  Inga IG i Kemi A!  

En språkdidaktisk studie av en kemilärares undervisningsstrategier i en gymnasieklass 

med elever med svenska som andraspråk 

Maria Kouns, 2010  

 

Den här avhandlingen är en språkdidaktisk studie som undersöker vilka möjligheter en lärare 

har att skapa en naturvetenskaplig språklig repertoar för andraspråkselever genom sina 

undervisningsstrategier. Studien genomfördes i en flerspråkig gymnasieklass i ämnet kemi. 

Det är en etnografisk studie som främst består av observationer och intervjuer, men som har 

ett särskilt fokus på helklassamtal. Undersökningen gjordes för att få syn på vilka 

förutsättningar olika undervisningsstrategier kan ge flerspråkiga elever att utveckla sina 

språkliga kunskaper i ämnet. I studien lyfts att lärare behöver göra överväganden och val 

inför sin undervisning och vilka strategier de kan använda sig av för att arbeta 

språkutvecklande.  

 

3. Biologiämnets texter 

Text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass 

Pia Nygård Larsson, 2011 
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Det här är en språkdidaktisk avhandling som är inriktad på flerspråkighet och har ett fokus på 

textanalys. Denna studie genomfördes i en gymnasieklass, i kursen Biologi A, och syftet var 

att analysera olika texter för att få syn på flerspråkiga elevers språkbruk. Den etnografiska 

undersökningen pågick i fem månader genom observationer av läroboks-, lärar- och 

elevtexter. Dessutom användes komplement såsom enkäter, intervjuer och samtal. Studien 

resulterar i att språk och text hör ihop och att medvetenhet om dessa aspekter utgör en 

förutsättning för elevernas språkutveckling. Ett ytterligare resultat är att eleverna själva vill 

ha högre krav, bättre stöd och mer förväntningar från lärarna för att få möjlighet att utveckla 

ämnesspråket.  

 

4. Att kommunicera naturvetenskap i nationella prov  

En studie med andraspråksperspektiv  

Maria Eriksson, 2015  

 

Denna studie syftar till att undersöka hur elever med svenska som andraspråk presterar på 

delprov A av nationella proven i de naturorienterande ämnena fysik och kemi i årskurs 6. Den 

del av provet som fokuseras på i undersökningen berör elevernas förmågor när det kommer 

till att granska information, att kommunicera och att ta ställning. Vidare undersöks vilka 

svårigheter eleverna upplever att de mött i delprovet, samt om elevernas förstaspråk kan 

användas för att underlätta vid de muntliga uppgifterna. Studiens resultat baseras på 

elevintervjuer, resultatet av delprovet på nationell och kommunal nivå, samt de 15 utvalda 

elevernas provresultat. Studiens resultat visade att elever med svenska som andraspråk 

presterade sämre på nationella prov i naturorienterande ämnen än elever som har svenska 

som förstaspråk på såväl nationell som kommunal nivå. Eleverna upplevde att svenska 

språket orsakade svårigheter för dem att klara av delprovet och det som visade sig 

problematiskt var att producera text och bristande ordförståelse. Vissa elever upplevde att det 

var till hjälp att använda sig av sitt förstaspråk.  

 

 5. Teaching Refugee Learners with Interrupted Education in Science: Vocabulary, 

literacy and pedagogy  

Jennifer Miller, 2009  

 

Denna artikel beskriver ett forskningsprojekt som avser att utveckla ett stöd för ordinlärning 

för andraspråkselever, samt att testa detta stöd i en klass. Artikeln beskriver hur stödet 
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utformats och vidare hur detta material tagits emot i klassen samt av dess lärare. Projektet 

utfördes i en klass i årskurs 8 i Australien. Samtliga elever som deltog i undervisningen var 

flyktingar med avbruten skolgång och låg läskunnighet på sitt förstaspråk och hade alla 

engelska som andraspråk. Som underlag för artikeln, och projektet som beskrivs däri, ligger 

intervjuer med lärare, elevernas texter och läroboken som materialet är avsett att komplettera. 

Artikeln landar i att lärare i naturvetenskapliga ämnen bör bli mer medvetna om språkliga 

aspekter inom området för att kunna underlätta för eleverna. Artikelns resultat visar också att 

det finns ett stort behov av samarbete mellan lärare i de naturvetenskapliga ämnena och 

andraspråkslärare, eftersom det behövs både naturvetenskapliga ämneskunskaper och 

språklig kunskap för att hjälpa eleverna med språket inom det naturvetenskapliga området. 

Dessutom lyfts behovet av att utveckla en språklig medvetenhet hos lärare genom 

fortbildning och på lärarutbildningar.  

 

6. Science education in a bilingual class: problematising a translational practice 

Zeynep Ünsal, 2018  

 

Denna artikel syftar till att undersöka hur elever med svenska som andraspråk skapar 

relationer mellan sitt vardagsspråk och det vetenskapliga språket de möter i den 

naturorienterande undervisningen. Studien genomfördes genom klassrumsobservationer och 

gruppintervjuer med elever. Eleverna som deltog i studien gick i årskurs 7 i en svensk skola 

och hade alla turkiska som förstaspråk och svenska som andraspråk. Klassens lärare var 

också tvåspråkig, men hade bosniska som sitt förstaspråk. Resultatet visar hur elevernas 

vardagsspråk kan begränsa förståelsen och betydelsen av ämnesinnehållet. Exempelvis 

genom att eleverna använder sitt förstaspråk som en resurs för att översätta begrepp, men att 

översättningar inte alltid stämmer överens med naturvetenskapens språk. Komplikationer 

uppstår då på grund av att begreppen får felaktiga betydelser efter att de översatts.  

 

6. Resultat 

Denna del av uppsatsen innehåller en analys av de utvalda forskningsstudierna som 

presenterats ovan. Här försöker vi få svar på våra inledande frågeställningar. De slutsatser 

som dras utifrån analysen, och som utgör studiens resultat, framkommer fortlöpande genom 

detta avsnitt. För att tydliggöra vilka svårigheter som lyfts fram i forskningen delas de in i 
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kategorierna ”Svåra språkliga drag”, ”Användning av ämnesspecifika begrepp” och ”Ord- 

och begreppsförståelse”.  

6.1 Vilka svårigheter finns i det naturvetenskapliga ämnesspråket för 

elever med svenska som andraspråk? 

6.1.1 Kategori 1: Svåra språkliga drag  

Enligt den forskning som ligger till grund för denna litteraturstudie finns det i det 

naturvetenskapliga ämnesspråket vissa typer av begrepp som innebär svårigheter för elever 

med svenska som andraspråk. Dessa presenteras nedan.  

 

Ämnesspecifika och tekniska begrepp 

De många ämnesspecifika begreppen som finns i det naturvetenskapliga ämnesspråket är 

enligt flera studier en svårighet för elever med svenska som andraspråk. Resultatet av Maria 

Erikssons studie Att kommunicera naturvetenskap i nationella prov visar att under delprov A 

i de nationella ämnena fysik och kemi var det nio ord som andraspråkseleverna behövde hjälp 

med. Av de nio orden var fem stycken just ämnesspecifika begrepp, såsom exempelvis 

kvicksilver, konvektion och effekt. Dessa var ord som eleverna ville få förklarade eller 

översatta till sitt förstaspråk (Eriksson 2015, s. 79-80). I Zeynep Ünsals studie Science 

education in a bilingual class: problematising a translational practice framkommer det 

genom en beskriven situation hur ämnesspecifika begrepp kan utgöra problem för 

andraspråkselever. Situationen består i att en elev med svenska som andraspråk har svårt att 

förstå det ämnesspecifika begreppet kalk, trots lärarens upprepade försök att förklara dess 

innebörd. Ur elevens perspektiv talar läraren om ”någonting” som används för att neutralisera 

syror, men eleven förstår inte vad detta ”någonting” är. Eftersom eleven inte är bekant med 

begreppet får denna som resultat av detta svårt att förstå den pågående aktiviteten och att ta 

till sig ämnesinnehållet (Ünsal 2018, s. 330-332). Maria Kouns lyfter i sin studie Inga IG i 

Kemi A fram kemiämnets många tekniska begrepp som något som ställer stora krav på 

eleverna. Dessa begrepp kan exempelvis benämna kemiska ämnen, reaktioner, processer och 

redskap och förklaras i studien därför som innehållsrika (Kouns 2010, s. 92). Vidare beskrivs 

kemiämnets symboler, formler och ämnesbeteckningar som mycket koncentrerade medel för 

att uttrycka ämnets innehåll. Exempelvis innebär formeln C = n/V att koncentrationen är lika 
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med substansmängden dividerat med volymen och 2 mol NaOH ↔ 1 mol H2SO4 betyder att 

två mol natriumhydroxid är ekvivalent med en mol svavelsyra (Kouns 2010, s. 90-91). 

 

Grammatiska metaforer, nominaliseringar och homonymer  

I forskningen lyfts även grammatiska metaforer, nominaliseringar och homonymer fram som 

språkliga drag som utgör svårigheter för andraspråkselever. Grammatiska metaforer lyfts ur 

ett andraspråksperspektiv fram i Pia Nygård Larssons studie Biologiämnets texter som ett 

problematiskt språkligt drag i biologiämnets ämnesspråk. I studien påpekas hur grammatiska 

metaforer bidrar till ett förtätat ordförråd, samt att många av de ämnesspecifika begreppen i 

ämnesspråket utgörs av grammatiska metaforer (Nygård Larsson 2011, s. 165, 312). Till 

exempel kan koralldjur som lever i kolonier och bildar korallrev sammanfattas genom den 

grammatiska metaforen och ämnesspecifika begreppet kolonibildande polyper (Nygård 

Larsson 2011, s. 139). I Erikssons studie visade det sig att tre av de nio orden eleverna med 

svenska som andraspråk upplevde som svåra och behövde hjälp med under delprov A i fysik 

och kemi var nominaliseringar, såsom exempelvis begreppet återvinning (Eriksson 2015, s. 

79-80). Även Nygård Larsson lyfter fram att den typ av grammatiska metaforer som kallas 

nominaliseringar är ett drag i det naturvetenskapliga ämnesspråket som utgör en svårighet för 

elever med svenska som andraspråk (Nygård Larsson 2011, s. 165). Enligt denna författare är 

nominaliseringar ett vanligt drag i det naturvetenskapliga ämnesspråket som ofta används för 

att beteckna naturvetenskapliga processer (s. 312). Eriksson lyfter även fram att homonymer 

är ett språkligt drag som kan ställa till problem för andraspråkselever. Det exempel som lyfts 

fram i studien är ordet effekt som eleverna upplevde att de behövde hjälp med under de 

nationella proven i naturorienterande ämnen (Eriksson 2015, s. 96). 

 

Begrepp utanför semantisk mellannivå 

Ett mer specifikt fenomen i det naturvetenskapliga ämnesspråket som elever med svenska 

som andraspråk möter svårigheter med är begrepp som är mer övergripande och generella, 

men också begrepp som är mer specifika. Detta påpekas i Nygård Larssons studie då hon 

hänvisar till Järborg som observerat hur andraspråkselever är mer förtrogna med begrepp på 

en så kallad semantisk mellannivå, vilken kan ses som en lexikal basnivå. Enligt Järborg kan 

exempelvis begrepp såsom snäcka, mussla och bläckfisk anses tillhöra en basnivå inom ett 

semantiskt fält. Detta eftersom de är mer kända av eleverna än mer generella begrepp som 

blötdjur och mer specifika begrepp som vinbergssnäcka och hjärtmussla (Järborg 2007 i 

Nygård Larsson 2011, s. 157-158). 
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6.1.2 Kategori 2: Användning av ämnesspecifika begrepp 

En del av de svårigheter som enligt forskningen finns i det naturvetenskapliga ämnesspråket 

för elever med svenska som andraspråk handlar om vilka svårigheter dessa elever möter med 

att kunna använda ämnesspecifika begrepp. En redogörelse av denna typ av språkliga 

svårigheter följer nedan.  

 

Förenkling av ämnesspecifika begrepp  

Enligt Annika Karlssons avhandling Det flerspråkiga NO-klassrummet är en svårighet, som 

elever med svenska som andraspråk möter i samband med ämnesspråket, att ämnesspecifika 

begrepp förenklas eller utelämnas och istället ersätts med ett mer vardagligt språk (Karlsson 

2019, s. 101). I denna studie finns flera exempel på detta. Ett av dem är när de 

ämnesspecifika begreppen fotosyntes och klorofyll utelämnas ur innehållet i en lektion som 

behandlar vilken funktion blad och barr har i fotosyntesen, samt vilken roll klorofyll har i 

detta sammanhang. Det framgår här att eleverna heller inte är förtrogna med begreppen barr 

och barrskog, vilka hade kunnat få en tydligare mening om de hade satts i relation till 

koncepten fotosyntes och klorofyll. Konsekvensen av att inte använda dessa begrepp blir 

således att eleverna inte får möjlighet att nyttja dem för att få en utökad och 

sammanhängande förståelse för ämnesinnehållet (Karlsson 2019, artikel 4)1.  

 

Förståelse för hur ämnesspecifika begrepp står i relation till varandra   

Samtidigt som det alltså förekommer att ämnesspecifika begrepp förenklas eller utelämnas 

finns det också en tendens att lärare som väljer att arbeta språk- och kunskapsutvecklande 

lägger ett stort fokus på de ämnesspecifika termerna (Richardson Bruna m.fl, 2007 och 

Richardson Bruna m.fl, 2010 i Karlsson 2019, s. 102). I samband med detta ges inte de 

semantiska relationerna som används för att binda samman ämnesspecifika begrepp och 

fenomen lika stort fokus. Detta gör att eleverna får begränsade möjligheter att förstå hur olika 

begrepp och fenomen inom naturvetenskapen står i relation till varandra (Karlsson 2019, s 

102). 

 

Översättning mellan andra- och förstaspråket 

 
1 I den fjärde artikeln i Karlssons (2019) avhandling finns inga sidnummer angivna. Därför refererar vi till 

denna del av avhandlingen endast som “Karlsson 2019, artikel 4” utan att ange sidnummer.  
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En del av de svårigheter andraspråkselever möter i det naturvetenskapliga ämnesspråket 

utgörs enligt forskningen som ligger till grund för denna litteraturstudie av problem som kan 

uppstå vid översättningar av ämnesspecifika begrepp på svenska till elevernas olika 

förstaspråk. Dessa delas nedan in i tre stycken.  

 

Ämnesspråket översätts till vardagsspråk  

Enligt Karlsson händer det ofta att då ämnesspecifika begrepp översätts från svenska till 

elevernas förstaspråk får begreppen en mer vardaglig innebörd (Karlsson 2019, s. 101). I den 

fjärde artikeln i denna avhandling exemplifieras detta genom att en situation beskrivs då 

elever får språkligt stöd genom översättning till sitt förstaspråk. I detta exempel översätts “lite 

mer än hälften av det svenska landområdet består av skog” på svenska till “ungefär hälften av 

Sverige är fullt av träd” på elevernas förstaspråk arabiska. Det ämnesrelaterade begreppet 

skog på svenska blir alltså till det mer vardagliga ”fullt av träd” på elevernas förstaspråk, 

vilket är problematiskt då det ändrar innehållets innebörd för eleverna (Karlsson 2019, artikel 

4).   

 

Felöversättningar  

Enligt Ünsals studie utgör även risken för felaktiga översättningar mellan ämnesspråket på 

svenska och elevernas förstaspråk en svårighet för andraspråkselever. Studien visar att även 

om möjligheten för andraspråkselever att använda sitt förstaspråk som en resurs kan bidra till 

bättre förståelse, kan det också utgöra ett problem om det sker en felaktig översättning mellan 

språken. Ett exempel ur studien är då en elev felaktigt översätter det ämnesspecifika ordet 

lösningar (som i sammanhanget handlar om sura lösningar) till sitt förstaspråk turkiska och 

utifrån detta förstår det som att begreppet har betydelsen “lösningar på problem”. Elevens 

möjlighet till att förstå det naturvetenskapliga fenomenet lösningar blir på grund av denna 

felöversättning försvårade (Ünsal 2018, s. 333-335).  

 

Även i Karlssons studie finns det exempel på hur andraspråkselever möter problem med 

felaktiga översättningar till förstaspråket. I detta fall handlar det om en situation då eleverna 

tillsammans försöker hjälpas åt att översätta ordet stjälk till arabiska. Svårigheten eleverna 

möter med detta är att det arabiska ordet för “stjälk” också är det arabiska ordet för “stam”. 

Detta skapar förvirring hos eleverna, som verkar veta hur det arabiska ordet ska användas 
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men inte är bekanta med dess olika motsvarigheter i det naturvetenskapliga ämnesspråket på 

svenska (Karlsson 2019, artikel 3, s. 12-15)2. 

 

Förståelse saknas för begreppet på elevernas andraspråk och förstaspråk 

Ünsals forskningsresultat visar att ännu en svårighet som kan uppstå för elever med svenska 

som andraspråk vid översättning av ämnesspecifika begrepp är att eleverna aldrig hört talas 

om begreppen på sitt förstaspråk. Detta innebär att även om eleverna gör en korrekt 

översättning av ett ämnesspecifikt begrepp på svenska till sitt förstaspråk, har de bara lyckats 

översätta ett ord de inte förstår till ett nytt ord de inte förstår. I sådana fall hjälper inte 

översättningen eleverna att få förståelse för det naturvetenskapliga ämnesspråket och 

ämnesinnehållet (Ünsal 2018, s. 337). Detsamma framkommer i Jennifer Millers resultat i 

studien Teaching Refugee Learners with Interrupted Education in Science: Vocabulary, 

literacy and pedagogy som visar att det inte alltid hjälper andraspråkselever att använda 

ordböcker på sitt förstaspråk för att översätta ämnesspecifika begrepp. Detta eftersom 

eleverna i denna studie inte kan läsa på sitt förstaspråk arabiska och samtidigt möter flera helt 

nya ord i det naturvetenskapliga ämnesspråket för första gången (Miller 2009, s. 583).  

6.1.3 Kategori 3: Ord- och begreppsförståelse 

I den forskning som ligger till grund för denna studie tas svårigheten ord- och 

begreppsförståelse upp. Forskningen visar på olika sätt att brister i ord- och 

begreppsförståelse innebär utmaningar för elever med svenska som andraspråk att förstå 

helheten av ett innehåll. Dessa olika sätt presenteras nedan. 

 

Bristande ordförråd 

Erikssons forskningsresultat visar att elever med svenska som andraspråk har svårt att förstå 

ett innehåll om det innehåller begrepp som eleverna inte förstår. Studien visar att elevers 

formuleringar och svar inte alltid passar till uppgifter de avser att besvara, eftersom eleverna 

har svårt att få en förståelse av helheten när begreppsförståelsen brister (Eriksson 2015, s. 

74). Nygård Larsson kommer i sin studie fram till att elever med svenska som andraspråk ges 

en större utmaning att förstå innehållsrika begrepp i naturvetenskapens ämnen, eftersom de 

ofta har ett bristande ordförråd (Nygård Larsson 2011, s. 165). Denna forskning visar också 

 
2 I den tredje artikeln i Karlssons (2019) avhandling börjar sidnumreringen om från 1. Därför är det sida 12-15 i 

den tredje artikeln som avses då vi ovan refererar till “Karlsson 2019, artikel 3, s. 12-15”, inte sida 12-15 i 

Karlssons (2019) hela avhandling.   
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att om eleverna inte förstår begreppen blir deras läsning mindre sammanhängande och 

betydelsen av ett rikt ordförråd är därmed viktig för att förstå kontexten (s. 312). 

 

Sammansatta ord, grammatiska metaforer och nominaliseringar  

En svårighet för elever med svenska som andraspråk är de innehållsrika begrepp i de 

naturvetenskapliga ämnena. Erikssons resultat visar att det kan bli problematiskt när 

exempelvis två vardagsord slås ihop till ett naturvetenskapligt ord och då skapar ett nytt ord 

med en ny betydelse. Eleverna kan ha en uppfattning om och förståelse för orden separat, 

men när de sätts ihop kan det bli problematiskt för dem. Ett exempel författaren ger på detta 

är när en andraspråkselev ska förstå ordet energisnål. Eleven har förkunskaper om att ordet 

”snål” innebär något dåligt. Resultatet blir därför att eleven inte kan förklara eller motivera 

varför det är bra att använda energisnåla lampor (Eriksson 2015, s. 94-95). Även Nygård 

Larssons forskningsresultat visar att svåra ämnesord kan försvåra för eleverna. Enligt 

resultatet har biologi ett ämnesrelaterat ordförråd som innehåller bland annat 

nominaliseringar och grammatiska metaforer. Dessa ord bidrar till att en text blir förtätad på 

grund av sammansättningar, vilket utgör en svårighet för elever med svenska som andraspråk 

(Nygård Larsson 2011, s. 165, 312).  

 

Möjlighet att kunna relatera till tidigare erfarenheter saknas 

Miller kommer i sin studie fram till att elever med avbruten utbildning, i det här fallet 

flyktingelever, har svårare att förstå det naturvetenskapliga ämnesspråket. Till exempel 

skriver hon att “It is pointless asking a child who has spent ten years in a Kenyan refugee 

camp, ‘What is the word for chemical bonds in your language?’” (Miller 2009, s. 589). Ett 

resultat som Eriksson kommer fram till är att elever med svenska som andraspråk har svårt att 

sätta sig in i texter som de inte känner igen sig i. Resultatet visar också att innehållet i texter 

har stor betydelse för hur eleverna ska kunna ta till sig och arbeta med dessa. Ett exempel hon 

visar detta genom är när en elev inte förstår ordet LED-lampa i en uppgift. Eleven vet inte 

vad en LED-lampa är och uttrycker sig med ”jag har aldrig sett en” (Eriksson 2015, s. 75). 

Svårigheten blir att eleven inte kan använda sina tidigare kunskaper och erfarenheter för att 

förstå begreppet och därmed innehållet i texten (s. 91).   

 

Användning av förstaspråket som en resurs 

Enligt Karlssons studie kan användning av sitt förstaspråk ses som en resurs, men även bli en 

svårighet för elever med svenska som andraspråk. Studien visar att andraspråkselever kan 
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använda sitt förstaspråk för att få en förståelse för begrepp och att de kan få en bättre 

förståelse för innehållet om en förklaring ges genom elevernas olika språk. Enligt Karlsson 

bidrar detta till att eleverna får möjlighet till språkutveckling i både sitt första- och 

andraspråk. Detta beskrivs som en resurs, men resultatet visar också att användning av 

förstaspråket kan utgöra problem. Författaren förklarar att ord på ett språk inte alltid har 

samma betydelse på ett annat språk. Därför kan ett ord användas på fel sätt beroende på i 

vilket sammanhang det används. Att se sitt förstaspråk som en resurs, kan alltså utgöra en 

svårighet för andraspråkselever om ett ord inte har samma betydelse i de båda språken 

(Karlsson 2019, artikel 3, s. 12-15).  

6.2 Vad kan dessa svårigheter bero på? 

6.2.1 Innehållsrika och förtätande begrepp  

I forskningen lyfts ämnesspecifika begrepp ofta fram som en svårighet andraspråkselever 

möter i det naturvetenskapliga ämnesspråket. Inte lika ofta ges förklaringar till varför dessa 

begrepp ställer till problem för eleverna, men några förklaringar finns att finna i forskningen. 

Kouns förklarar att kemiämnets många tekniska och innehållsrika begrepp ställer höga krav 

på eleverna att ständigt utveckla sitt ordförråd. De koncentrerade medlen som används för att 

uttrycka ämnesinnehåll kräver djupa kunskaper i ämnet för att eleverna ska kunna förstå dem 

och använda dem korrekt (Kouns 2010, s. 90-92). I exemplet ur Ünsals studie där eleverna 

saknar förståelse för det ämnesspecifika begreppet kalk visar sig lärarens roll vara en 

bidragande faktor till att det ämnesspecifika ordet ställer till problem. Det framgår nämligen 

att då läraren försöker förklara begreppet kalk använder han begreppet kalksten som ett medel 

för detta. Han tar då för givet att kalksten är ett begrepp eleverna skulle vara mer förtrogna 

med, men märker inte att denna förklaring inte underlättar elevernas förståelse för begreppet 

kalk (Ünsal 2018, s. 330-332). Ännu en anledning till att de ämnesspecifika begreppen utgör 

problem för andraspråkselever är att de ofta består av grammatiska metaforer (Nygård 

Larsson 2011, s. 312).  

 

Att grammatiska metaforer i sin tur utgör en språklig svårighet för andraspråkselever beror 

enligt Nygård Larsson på att de grammatiska metaforerna ger ämnesspråket ett förtätat 

ordförråd, vilket är särskilt utmanande för just dessa elever. Enligt denna författare beror de 

svårigheter som andraspråkselever möter med nominaliseringar i ämnesspråket på att även 

dessa gör språket förtätat, men också på att de bidrar till att språket blir mer tekniskt och 
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abstrakt (Nygård Larsson 2011, s. 165). Författaren förklarar också att då många 

naturvetenskapliga processer beskrivs genom nominaliseringar blir dessa processer språkligt 

dolda för andraspråkselever på grund av deras mindre utvecklade ordförråd (s. 312). Eriksson 

påpekar i samband med att homonymer lyfts fram som en språklig svårighet för 

andraspråkselever att dessa ord har olika betydelser i olika sammanhang, men i denna studie 

förtydligas inte varför detta innebär problem för just dessa elever (Eriksson 2015, s. 96). 

Karlsson däremot, hänvisar i sin avhandling till Ünsal som säger att eftersom homonymer 

används på olika sätt i olika sammanhang kan ord som är homonymer ibland förändras i sin 

innebörd när de översätts från ett språk till ett annat. I detta finns det en tendens att de 

ämnesspecifika begreppen översätts till ord med mer vardaglig betydelse på elevernas 

förstaspråk (Ünsal m.fl 20183  i Karlsson 2019, s. 102-103).   

 

Varför elever med svenska som andraspråk verkar vara mindre förtrogna med begrepp på 

generella och specialiserade nivåer, än med begrepp på en semantisk mellannivå, såsom det 

framgår i Nygård Larssons studie anger författaren ingen ytterligare förklaring till. Detta 

poängterar snarare detta som en intressant observation (Nygård Larsson 2011, s. 157-158).  

6.2.2 Lärarens och undervisningens inflytande 

Vissa av de svårigheter som eleverna möter i de naturorienterande ämnenas ämnesspråk knyts 

i forskningen an till hur läraren och undervisningen påverkar eleverna i sina möjligheter att 

förstå ämnesspråket.   

 

En svårighet som ovan har lyfts fram är att ämnesspecifika begrepp förenklas eller byts ut 

mot mer vardagliga begrepp. Karlsson skriver att det osäkert varför vissa ämnesspecifika 

begrepp inte tas upp i undervisningen, men refererar till Van Laere och lyfter fram att det kan 

bero på att läraren har låga förväntningar på elever som inte är tillräckligt förtrogna med 

ämnesspråket. Dessa låga förväntningar kan göra att läraren medvetet eller omedvetet 

utelämnar ämnesspecifika begrepp ur undervisningen i ett försök att anpassa undervisningen 

till den språkliga förmåga andraspråkselever besitter i ämnesspråket (Van Laere m.fl 2014 i 

Karlsson 2019, artikel 4).  

 

En annan svårighet som nämnts är det motsatta, nämligen att det ibland läggs alltför stort 

 
3 Detta är en annan text av Ünsal m.fl. från året 2018 än den som används i vår egen studie.  
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fokus på det ämnesspecifika språket (Richardson Bruna m.fl 2007 och Richardson Bruna m.fl 

2010 i Karlsson, 2019, s.102). Detta resulterar enligt Karlsson i att eleverna möter svårigheter 

med att förstå hur de olika ämnesspecifika begreppen står i relation till varandra. Detta kan 

bero på lärarens val att i undervisningen lägga mycket fokus på just de ämnesspecifika 

begreppen samtidigt som de semantiska relationerna inte ägnas fokus på samma sätt 

(Karlsson 2019, s. 102).  

 

Vidare har svårigheter med att översätta begrepp på ämnesspråket på svenska till elevernas 

förstaspråk tidigare lyfts i denna litteraturstudie. En sådan svårighet är att ämnesspråket ofta 

ändras till vardagsspråk vid sådana översättningar. I samband med detta presenterades ovan 

ett exempel ur den fjärde artikeln i Karlssons avhandling där eleverna får hjälp att översätta 

begreppet skog till arabiska. Vid översättningen ändras innebörden av begreppet till det mer 

vardagliga ”fullt av träd”. Enligt det som presenteras i Karlssons fjärde artikel kan detta bero 

på modersmålslärarens val av ord då hon hjälper eleverna med att översätta en text i de 

naturorienterande ämnena. Det som händer är att modersmålsläraren först läser en mening på 

svenska för att sedan med sina egna ord översätta innehållet till arabiska och under denna 

process förändras innehållet från naturvetenskapligt till vardagligt (Karlsson 2019, artikel 4). 

 

Ännu en svårighet med att översätta ämnesspecifika begrepp till elevernas förstaspråk utgörs 

av att det ibland sker felöversättningar. I Karlssons studie lyfts att något som kan orsaka 

problem vid översättningar är då läraren och eleverna inte har samma förstaspråk. I dessa fall 

kan svårigheterna bero på att läraren inte har någon möjlighet att guida eleverna i sina försök 

att översätta ämnesspecifika begrepp på svenska till sina förstaspråk (Karlsson 2019, s. 103). 

 

Elevers svårigheter med att förstå begrepp i kemiämnet kan enligt Kouns bero på att lärare 

undermedvetet förutsätter att eleverna redan har förståelse för dessa. Detta kan leda till att 

lärare inte förklarar begreppen, utan i sin undervisning endast talar om själva ämnesstoffet. 

Detta gör att det blir problematiskt för elever med svenska som andraspråk att förstå helheten 

av ämnesinnehållet. Kouns lyfter fram att lärare bör uppmärksamma begrepp som 

framkommer i undervisningens ämnesstoff. Resultatet i hennes studie visar dock att läraren 

inte ger några förklaringar till hur olika begrepp hör samman, hur de språkligt är uppbyggda 

eller vad de signalerar. Däremot uppmärksammar läraren ämnesspecifika begrepp, genom att 

ge förklaringar av dessa som eleverna kan knyta an till vardagslivet (Kouns 2015, s. 93). 

Miller skriver att lärare inte kan ta för givet i dagens kulturella samhälle att elever förstår alla 



25 

 

ord i texter och uppgifter. Hennes studie visar att lärare behöver mer kunskap om hur 

andraspråkselever kan utveckla sitt ordförråd och att medvetenhet om språkliga aspekter bör 

uppmuntras (Miller 2009, s. 589-590). Dessutom behöver elever få en korrekt förklaring av 

ämnesspecifika begrepp för att kunna arbeta med ett innehåll. Begrepp som inte tydligt 

klargörs kan bidra till att elever, speciellt elever med svenska som andraspråk, använder 

orden i fel sammanhang och därmed ger felaktiga svar på olika skoluppgifter (Karlsson 2019, 

artikel 3, s. 12-15).  

6.2.3 Elevernas bakgrund  

Ovan har svårigheter med att översätta begrepp på ämnesspråket på svenska till elevernas 

förstaspråk samt möjliga orsaker till dessa redovisats. Ytterligare en sådan svårighet är när 

det inträffar att eleverna saknar förståelse för det ämnesspecifika begreppet både på sitt 

andraspråk och på sitt förstaspråk. För att ta reda på vad anledningen till den bristande 

förståelsen på båda språken kan bero på används här Millers studie om flyktingelever som 

fått sin skolgång avbruten. Miller hänvisar till ett flertal studier och förklarar att elever som 

fått sin skolgång avbruten saknar bland annat ett ämnesspecifikt ordförråd och kulturella 

bakgrundskunskaper som de kan grunda sin förståelse för ett ämne på (Collier 1989, 1995 

och Carrasquillo och Rodríguez 2002 i Miller 2009, s. 573). Millers studie visar också att för 

elever med avbruten skolgång är det sällan fråga om att översätta ett naturvetenskapligt 

ämnesord till motsvarigheten på elevens förstaspråk, eftersom begreppen i sig och fenomenen 

de beskriver är nya för eleverna oavsett vilket språk man använder (Miller 2009, s. 583). 

Tidigare har ett exempel ur studien nämnts som visar att en elev som saknar skolgång, då 

denna istället för att gå i skolan har suttit i ett flyktingläger, inte kan veta vad kemiska 

bindningar heter på dennas förstaspråk. Svårigheter för eleven att förstå det 

naturvetenskapliga ämnesspråket beror på att eleven inte har några tidigare erfarenheter i sin 

bakgrund som denna kan koppla fenomenet kemiska bindningar till (s. 589).  

 

Enligt Eriksson kan svårigheter för elever med svenska som andraspråk med att förstå 

ämnesspecifika begrepp få konsekvenser. Eleverna kan på grund av begreppen ha svårt att få 

förståelse för texters helhet och detta kan göra att det tar längre tid för dem att lösa 

skoluppgifter. Detta kan bero på att texterna inte går att koppla till elevernas vardag eller att 

de inte är elevnära (Eriksson 2015, s. 91). Även Karlsson lyfter fram ett exempel om en elev 

som försöker koppla ett begrepp till sina tidigare erfarenheter. Eleven i exemplet använder 

sitt förstaspråk för att försöka förstå begreppet klorofyll, men översättningen mellan språken 
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blir fel. Eleven har ingen förförståelse för konceptet klorofyll utan kopplar begreppet, utifrån 

sina erfarenheter, till “träd”. Detta gör att eleven inte förstår begreppets innebörd och har 

därmed svårt att fullfölja en uppgift. Resultatet visar att begrepp inte alltid har samma 

betydelse på olika språk och att erfarenhet av ett begrepp spelar stor roll för att en elev ska 

kunna förstå innehållet (Karlsson 2019, artikel 3, s. 12-15).  

 

7. Diskussion  

I diskussionsavsnittet diskuteras resultatet av vår analys. Först diskuteras studiens två 

frågeställningar enskilt mot studiens teoretiska utgångspunkter, samt mot de delar av 

kursplanerna för de naturorienterande ämnena som lyfts fram i bakgrunden. Vidare diskuteras 

studiens hela syfte med utgångspunkt i våra egna erfarenheter, samt inledande misstankar och 

förväntningar. Utifrån detta framkommer nya insikter som kan komma att vara användbara i 

vår kommande lärarroll.  

 

7.1 Vilka svårigheter finns i det naturvetenskapliga ämnesspråket för 

elever med svenska som andraspråk? 

De svårigheter som framkommit i denna studie har delats in kategorierna ”Svåra språkliga 

drag”, ”Användning av ämnesspecifika begrepp” och ”Ord- och begreppsförståelse”. Dessa 

kategorier kan förstås som starkt förknippade med varandra och är inte helt ömsesidigt 

uteslutande. I diskussionen är det därför svårt att helt separera de olika svårigheterna från 

varandra, även om enskilda exempel ur olika kategorier lyfts fram.  

 

Denna litteraturstudie har visat på ett flertal konkret språkliga svårigheter som elever med 

svenska som andraspråk möter i det naturvetenskapliga ämnesspråket. Exempelvis beskrivs 

en situation ur Ünsals studie som berör svårigheter som är kopplade till de många 

ämnesspecifika begreppen i ämnesspråket, då en elev som inte förstår innebörden av 

begreppet kalk har svårt att ta till sig ämnesinnehållet (Ünsal 2018, s. 330-332). Dessa 

svårigheter skulle kunna ses i förhållande till kursplanerna för de naturorienterande ämnena 

biologi, fysik och kemi. Enligt kunskapskraven i dessa ska eleverna för det lägsta betyget E 

kunna samtala, diskutera och resonera kring ämnesinnehållet, samt kunna använda 



27 

 

ämnesspecifika begrepp. De ska också kunna beskriva, berätta om och ge exempel på 

fenomen i de olika ämnena, såväl som att kunna skapa egna texter och formulera egna 

frågeställningar (Skolverket 2011, s.169, 179-180, 190-191). Det skulle kunna ses som att 

dessa krav inte är endast ämnesrelaterade, utan också språkliga. Utifrån vad vår studie visat 

om de många språkliga svårigheter som elever med svenska som andraspråk möter i det 

naturvetenskapliga ämnesspråket skulle kunskapskraven kunna förstås som mycket svåra att 

möta för andraspråkselever. Exempelvis kan det tänkas svårt för eleven som i exemplet ovan 

inte förstår begreppet kalk att möta kraven som handlar om att kunna använda ämnesspecifika 

begrepp. Slutligen skulle detta kunna ses som att elever har olika förutsättningar att nå målen 

i de naturorienterande ämnena beroende på om de har svenska som förstaspråk eller 

andraspråk.  

 

I denna litteraturstudie har det framkommit att elever med svenska som andraspråk inte alltid 

har möjlighet att utnyttja hela sin språkliga repertoar i undervisningen av de 

naturorienterande ämnena. Till exempel kan andraspråkselever inte alltid använda sitt 

förstaspråk som en resurs om ett begrepps betydelse inte är densamma på elevens första- och 

andraspråk (Karlsson 2019, artikel 3, s. 12-15). Utifrån ett translanguagingperspektiv kan 

flerspråkighet ses som en resurs i elevernas lärande, vilket sker genom att eleverna har 

möjlighet att använda hela sin språkliga repertoar i undervisningen. Att tillämpa 

translanguaging i undervisningen kan bidra till att göra utbildningen mer likvärdig för alla 

elever (García & Wei 2018, s. 12-13). Vidare förklarar Baker att translanguaging även utgör 

en möjlighet för att bättre förstå ett ämnesinnehåll (Baker 2001, i García och Wei 2018, s. 

97). Då det framkommit i vår studie att andraspråkseleverna inte alltid har möjlighet till att 

använda hela sin språkliga repertoar i undervisningen skulle det alltså kunna förstås som att 

de får sämre förutsättningar att förstå ämnesinnehållet än elever med svenska som 

förstaspråk. Utifrån detta skulle det kunna ses som att bristen på möjligheter att använda 

translanguaging i undervisningen kan leda till att utbildningen i de naturorienterande ämnena 

inte blir fullt likvärdig.  

 

Vissa av de svårigheter som elever med svenska som andraspråk möter i det 

naturvetenskapliga ämnesspråket har visat sig utgöras av hur det står i förhållande till 

vardagsspråket. Exempelvis har det framkommit att ämnesspecifika begrepp utelämnas ur 

undervisningen och ersätts av mer vardagliga uttryck, vilket kan leda till att eleverna inte blir 

förtrogna med ämnenas språk och innehåll (Karlsson 2019, s. 101-102). Det har dock också 



28 

 

visat sig att även det motsatta förekommer, nämligen att alltför stort fokus ibland läggs på de 

ämnesspecifika begreppen (Richardson Bruna m.fl 2007 och Richardson Bruna m.fl 2010 i 

Karlsson 2019, s. 102). På grund av detta har eleverna inte alltid möjlighet att förstå hur de 

olika ämnesspecifika begreppen står i relation till varandra (Karlsson, 2019 s. 102). Skolspråk 

och vardagsspråk skiljer sig åt genom att skolspråk är mer planerat, abstrakt och tekniskt 

medan vardagsspråk är mer spontant, konkret och icke-tekniskt (Liberg, af Geijerstam och 

Wiksten Folkeryd 2010, s. 30-31). I samband med detta kan det utifrån resultatet av denna 

studie ses som att såväl skolspråk och specifikt ämnesspråk som vardagsspråk i 

undervisningen, i olika situationer och på olika sätt, kan ställa till problem för elever med 

svenska som andraspråk. Detta skulle kunna tänkas innebära att det är viktigt att det i 

undervisningen finns en balans mellan ämnesspråket och vardagsspråket för att kunna ge 

eleverna de bästa förutsättningarna att ta till sig ämnesinnehållet. 

 

Flera av de svårigheter som framkommit i denna litteraturstudie har att göra med 

ämnesspecifika begrepp och andra typer av svåra ord i det naturvetenskapliga ämnesspråket. I 

samband med ämnesspecifika begrepp lyfts grammatiska metaforer och nominaliseringar 

fram som faktorer som är särskilt svåra för elever med svenska som andraspråk, eftersom de 

bidrar till ett förtätat ämnesspråk. Exempelvis är det vanligt att naturvetenskapliga processer 

uttrycks som nominaliseringar (Nygård Larsson 2011, s. 165, 312). Inom systemisk-

funktionell grammatik betonas sambandet som finns mellan språket och den sociala 

kontexten och man ser grammatik som ett verktyg för meningsskapande. Genom ideationella 

analyser kan man undersöka hur exempelvis processer uttrycks med hjälp av grammatiska 

metaforer och nominaliseringar (Olofsson, Rosander och Sellgren 2006, s. 128-132). Då det i 

vår studie framkommit att exempelvis processers betydelse ofta blir ”gömda” för eleverna 

genom grammatiska metaforer och nominaliseringar, verkar det som att grammatiken inte har 

använts eller kunnat användas som en resurs för meningsskapande. För att ge eleverna en 

bättre förståelse för dessa svåra ämnesspecifika begrepp kan det tänkas att teorin systemisk-

funktionell grammatik hade kunnat tillämpas. Detta genom att via en ideationell analys av 

ämnesspråket ”packa upp” de begrepp som uttrycks genom grammatiska metaforer och 

nominaliseringar för att bättre visa och förklara dess innebörd.  
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7.2 Vad kan dessa svårigheter bero på? 

Svårigheterna som framkommit i denna studie beror enligt forskningen på innehållsrika och 

förtätande begrepp, lärarens och undervisningens inflytande och elevernas bakgrund. Även 

dessa aspekter hör ihop och kompletterar varandra. Därför kan det vara svårt att helt skilja 

dessa från varandra i diskussionen.   

 

I denna studie lyfts svårigheter för elever med svenska som andraspråk med att förstå 

ämnesspecifika begrepp och innehåll och att detta skulle kunna beror på att begreppen inte är 

bekanta för eleverna (Eriksson 2015, s. 91). Kursplanerna i biologi, fysik och kemi har alla 

kunskapskrav som bland annat innebär att eleverna ska utveckla kännedom om de olika 

ämnenas begrepp. Enligt kursplanerna är det undervisningen i dessa ämnen som ska ge 

eleverna förutsättningar att utveckla, kunna använda och få förståelse för de ämnesspecifika 

begreppen (Skolverket 2011, s. 164, 174, 185-186). Kunskapskraven kan uppfattas som svåra 

att nå upp till eftersom denna studie har visat att elever med svenska som andraspråk ofta har 

svårt att få förståelse för och lära sig dessa begrepp. Lärare har därmed en viktig uppgift att 

ge rätt förutsättningar som hjälper eleverna vidare i sin utveckling. Några aspekter skulle 

kunna vara lärarens val av material och vad läraren väljer för undervisningsstrategier. Detta 

kan ses som att läraren har möjlighet att exempelvis kunna välja ut material som eleverna kan 

relatera till och även bygga undervisningen på diskussioner och samtal som är elevnära och 

som eleverna kan koppla sina tidigare erfarenheter till. Eftersom ämnesspecifika begrepp 

inom de naturorienterande ämnena har lyfts som en svårighet, kan det ses som att lärare 

måste hitta strategier för att underlätta för och ge bästa möjliga hjälp till elever med svenska 

som andraspråk för att de ska lära sig ämnesspråket i naturorienterande ämnen. 

 

Vissa svårigheter för andraspråkselever med att förstå det naturvetenskapliga ämnesspråket 

har genom forskning visats bero på elevernas bakgrund och vilka erfarenheter de kommer till 

skolan med. Ett tidigare exempel som lyfts från Millers studie är att elever med avbruten 

skolgång sällan har möjlighet att översätta naturvetenskapliga ämnesord till sitt förstaspråk, 

eftersom de begrepp och fenomen som eleverna möter i undervisningen oftast är helt nya för 

dem i båda språken (Collier 1989, 1995 och Carrasquillo och Rodriguez 2002 i Miller 2009 s. 

583). Detta skulle kunna sättas i relation till translanguaging, som innebär att elever får 

tillgång till hela sin språkliga repertoar i undervisningen och ska ses som en resurs för 

lärandet (García och Wei 2018, s. 12-13). Detta skulle kunna ses som att lärare som använder 
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sig av translanguaging i undervisningen, ger alla elever lika förutsättningar att utveckla och 

fördjupa sin förståelse för ett ämne. Däremot har vår studie kommit fram till att detta ofta inte 

gäller eller fungerar inom de naturorienterande ämnena. Enligt Williams använder man sig av 

ett språk för att stärka ett annat (Williams 2002 i García och Wei 2018, s. 96). Vår studie har 

bland annat visat att när elever ges möjlighet till att använda sitt förstaspråk, kan en 

konsekvens vara att felöversättningar förekommer. Läraren skulle kunna vara en bidragande 

faktor till dessa felöversättningar, men också eleverna själva. Karlsson har i sin studie visat 

ett exempel när en elev försöker använda sina tidigare erfarenheter till att översätta begreppet 

klorofyll till sitt förstaspråk. Eleven misslyckas eftersom denna kopplar begreppet till “träd”. 

Översättningen blir felaktig och vidare får eleven även svårt att kunna fullfölja en uppgift 

(Karlsson 2019, artikel 3, s. 12-15). Detta kan ses som att lärare måste se till, om 

translanguaging tillämpas i undervisningen, att det blir korrekta översättningar mellan 

språken så att eleverna kan fördjupa sina kunskaper och komma vidare i sin utveckling.  

 

Det naturvetenskapliga ämnesspråket innehåller, enligt resultatet i denna studie, flera svåra 

språkliga drag såsom grammatiska metaforer och nominaliseringar. Studien har visat att dessa 

utgör en svårighet för elever med svenska som andraspråk, vilket beror på att de är väldigt 

innehållsrika. Karlssons resultat har visat att ämnesspråket ibland, genom modersmålslärares 

översättningar, ändras till ett mer vardagligt språk för att eleverna lättare ska förstå ett 

innehåll (Karlsson 2019, artikel 4). Konsekvensen av detta skulle kunna bli att eleverna inte 

får förutsättningar eller möjligheter att lära sig det korrekta ämnesspråket. Detta kan ses som 

att läraren försöker anpassa språket för att eleverna lättare ska förstå begrepp och innehåll, 

men att det ändå inte bidrar till elevernas utveckling. 

 

Enligt det tidigare exemplet av Van Laere i Karlsson kan modersmålslärarens val av 

översättningar bero på att lärare ofta har låga förväntningar på elever som inte är bekanta med 

ämnesspråket. Låga förväntningar på elever kan innebära konsekvenser genom att lärare, 

antingen medvetet eller omedvetet, väljer att utesluta viktiga begrepp (Van Laere m.fl 2014 i 

Karlsson 2019, artikel 4). När lärare väljer att antingen förenkla eller byta ut ämnesspecifika 

begrepp skulle det kunna bidra till att eleverna inte lär sig ett korrekt ämnesspråk. Lärare 

skulle istället utifrån teorin systemisk-funktionell grammatik, kunna välja att genom 

ideationella analyser “packa upp” begrepp som förväntas vara svåra för eleverna. 

Förhoppningen med detta skulle kunna vara att viktiga begrepp inte behöver uteslutas, utan 

istället kan ”packas upp”. Att “packa upp” de ämnesspecifika begreppen skulle kunna göra 
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det lättare för eleverna att ta till sig dessa. Däremot skulle läraren ändå behöva se till att 

eleverna lär sig hur och i vilka sammanhang begreppen används.  

7.3 Diskussion av syftet i helhet  

Inför denna studie trodde vi utifrån det vi erfarit i praktiken att elever med svenska som 

andraspråk möter stora utmaningar i de naturorienterande ämnena på grund av språket som 

används i ämnena. Vi misstänkte då att detta berodde på att ämnesspråket enligt vår 

uppfattning innehåller många innehållsrika begrepp och kan vara främmande för elever med 

svenska som andraspråk. För att se om våra egna upplevelser stämmer överens med vad 

forskningen lyfter inom detta område formulerades syftet till studien. I förhållande till våra 

upplevelser av vad som är svårt för elever med svenska som andraspråk i de 

naturorienterande ämnenas språk har vissa svårigheter som vi förväntat oss framkommit i 

studiens resultat. I analysen har ämnesspecifika begrepp framträtt som en tydlig svårighet i 

många olika situationer och på flera olika sätt. Svårigheten i detta ligger bland annat i att de 

innehållsrika begreppen kräver att eleverna hela tiden utvecklar sitt ordförråd och att de har 

fördjupade kunskaper inom ämnena (Kouns 2010, s. 90-92). Enligt vår studie kan 

ämnesspråket i de naturorienterande ämnena ofta vara främmande för elever med svenska 

som andraspråk eftersom de inte har erfarenheter som de kan koppla till ämnesinnehållet. 

Detta skulle kunna ses som att våra initiala föreställningar stämmer väl överens med hur en 

del svårigheter beskrivs i forskningen.  

 

Utöver det vi förväntade oss att få reda på om vilka svårigheter elever med svenska som 

andraspråk möter i det naturvetenskapliga ämnesspråket har forskningen även lyft fram flera 

andra svårigheter. Dessa består i konkreta svårigheter som finns i ämnesspråket, att på olika 

sätt kunna använda de ämnesspecifika begreppen, samt faktorer som på olika sätt hindrar 

elevernas ordförståelse. Vidare har vi genom denna studie också fått syn på vad svårigheterna 

skulle kunna bero på. Det har visat sig att det kan handla om språket i sig, lärarens didaktiska 

val i undervisningen eller vilken bakgrund eleverna har. Att få syn på dessa ytterligare 

svårigheter och vad som orsakar utmaningar för elever med svenska som andraspråk i de 

naturorienterande ämnena i förhållande till språket kan ses som viktiga insikter för oss i vår 

kommande yrkesroll som undervisande lärare i de naturorienterande ämnena.  
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7.4 Förslag till vidare forskning 

Vi har under arbetets gång upplevt det svårt att hitta forskning som uttryckligen behandlar 

vilka svårigheter som elever med svenska som andraspråk möter i de naturorienterande 

ämnenas ämnesspråk. Vi upplevde att svårigheterna oftast beskrivs mellan raderna och att 

mycket av forskningen snarare handlar om vilka möjligheter flerspråkighet erbjuder. I 

samband med detta skulle det också kunna behövas mer forskning inom detta område som 

riktar sig mot grundskolans låg- och mellanstadier. Detta då vi upplever att den mesta av den 

rådande forskningen riktar sig mot elever i högre åldrar. 
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