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Språk- och kunskapsutvecklande
undervisning i det flerspråkiga klassrummet
– med fokus naturvetenskap

Skolforskningsinstitutets systematiska översikter är i första hand till för förskollärare
och lärare. De riktar sig naturligtvis också till beslutsfattare som på olika sätt kan
främja goda förutsättningar för att bedriva skolans undervisning på vetenskaplig
grund. Översikterna har även en given plats i olika utbildningssammanhang, inte
minst på lärarutbildningarna.

I den här översikten har vi sammanställt forskning om
flerspråkiga elevers lärande, och hur man kan arbeta med
språkutveckling. Vi valde att fokusera på naturvetenskapliga
ämnen eftersom dessa kan innebära en utmaning för flerspråkiga elever i och med att det naturvetenskapliga språkbruket är begreppsrikt och abstrakt. Studierna som ingår
omfattar elever i grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan.

Viktiga begrepp
Med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt menar vi
arbetssätt med vilka man medvetet försöker stärka såväl de
flerspråkiga elevernas kunskapsutveckling som de språkliga
färdigheter de behöver för att kunna uttrycka den nya kunskapen. En flerspråkig elev är i vår översikt en elev som undervisas på ett språk som för eleven är ett andraspråk. Eleven är dessutom i ett tidigt skede i sin utveckling och har ännu
inte uppnått en nivå på andraspråket som är i paritet med
elevens ålder och kognitiva utvecklingsnivå.
Ett förstaspråk är ett eller flera språk som en individ utvecklar före eventuella andra språk, redan som liten. Ett andraspråk är ett språk som vi lär oss efter vårt eller våra förstaspråk. Samma individ kan ha flera förstaspråk liksom flera
andraspråk. Eleven möter och utvecklar succesivt även olika
kategorier av andraspråket, som vardagsspråk, skolspråk
och ämnesspråk.
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Vilka är de huvudsakliga resultaten?
Med utgångspunkt i de studier som ingår i översikten och
deras respektive fokus har vi disponerat resultaten i fyra
huvudkategorier, mellan vilka det inte finns några vattentäta skott.

1. De språkliga resurserna i klassrummet
Forskningen visar att användningen av flerspråkiga elevers
förstaspråk och vardagliga erfarenheter kan underlätta deras
förståelse för det naturvetenskapliga innehållet och deras
deltagande i gemensamma samtal. De naturvetenskapliga
begrepp som tas upp i undervisningen har utvecklats i en
kontext som skiljer sig från den vardagliga. Det är därför inte
självklart för eleverna att använda sig av dessa begrepp.
Som lärare måste man vara medveten om att det finns en risk
för att elever kan vilseledas och misstolka ord eller översätta
felaktigt, vilket kan leda till att eleverna missförstår den
naturvetenskapliga innebörden. Det kan inträffa till exempel
när ord på elevernas andraspråk har olika betydelser på vardagsspråket och på ämnesspråket.
Flera av studierna refererar till olika typer av språkliga resurser. En språk- och kunskapsutvecklande undervisning
bör därför inte enbart baseras på läs- och skrivfärdigheter
utan kan även använda sig av olika slag av visuella symboler,
allt från gester och kroppsspråk till audiovisuella och digitala
resurser.

2. Klassrumsinteraktionen
– samtalens struktur och karaktär
Forskningen visar exempel på hur läraren kan använda elevernas förstaspråk. Arbete i par eller i små grupper kan bidra
till ett aktivt deltagande i klassrumsinteraktionen och ha en
positiv inverkan på förståelsen, framför allt om de flerspråkiga eleverna tillåts tala sitt förstaspråk. Ett ensidigt fokus på
terminologi i undervisningen kan utarma klassrumsdialogen
och begränsa elevernas utveckling av det naturvetenskapliga
språket. Det nätverk av mening som binder samman termerna och begreppen tydliggörs då inte för eleverna. Exempel i
underlaget visar att elever som inspireras till utforskande
samtal utvecklar förbättrade förmågor vad gäller naturvetenskaplig problemlösning och naturvetenskapligt resonerande.

3. Fokus på språk och naturvetenskapligt språkbruk
Forskningen visar att en koppling mellan vardags- och
ämnesspråk i syfte att uppnå en varaktig och djup förståelse
för ämnet kan ha ett värde. Exempel på hur en sådan koppling byggs upp kan handla om att fokusera på hur termer och
begrepp hänger samman, det vill säga på tematiska mönster.
Revoicing, att läraren med andra mer naturvetenskapligt
korrekta ord upprepar vad eleverna säger, kan också öka
kvaliteten på klassrumsinteraktionen.

4. Att inviga eleverna i olika naturvetenskapliga
uttrycksgenrer
Forskningen visar att den naturvetenskapliga betydelsen
av vardagliga begrepp kan vara extra svårtillgänglig för
flerspråkiga elever och därmed vilseleda dem. Vad gäller argumentation framgår att det är viktigt att undervisningen

fokuserar på både själva uppbyggnaden av argumentet med
tes och belägg samt på hur argumentet kommuniceras i
interaktion med en motpart.

Hur kan resultaten användas?
Den här översikten ger bred forskningsbaserad kunskap om
olika strategier och arbetssätt som kan främja elevernas språkoch kunskapsutveckling. Därmed kan översikten utgöra en
grund för reflektion kring – och utveckling av – den egna praktiken för lärare som undervisar flerspråkiga elever.

Vad är syftet med översikten?
Översikten ger lärare möjlighet att ta till sig forskningsbaserad kunskap som kan vara till konkret vetenskapligt stöd
för lärare som undervisar i ett flerspråkigt klassrum.

Vad har översikten studerat?
Frågan som vi vill besvara med översikten är:
Hur kan undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena
utformas för att stödja språk- och kunskapsutvecklingen hos
flerspråkiga elever på högstadiet och i gymnasieskolan?

Vilka studier ingår?
Litteratursökningarna i både svenska och internationella
forskningsdatabaser resulterade i 12 299 studier. Efter relevans- och kvalitetsgranskning, som gjordes av forskare inom
området, återstod 24 studier. Dessa utgör underlaget till den
systematiska översikten.

Vad gör Skolforskningsinstitutet?

Projektgruppen

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i för
skolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi
genom att:
• sammanställa forskningsresultat
• bevilja forskningsmedel för praktiknära forskning.

Institutets systematiska översikter genomförs i projektform.
I projektgruppen ingår både externa forskare med särskild
ämneskompetens inom översiktens område och medarbetare vid institutet. Vetenskapliga granskare har bidragit med värdefulla synpunkter, och det har även en referensgrupp med ämneslärare.
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