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Sammanfattning  
Denna studie handlar om språksvårigheter i fysikundervisningen för elever som har svenska 
som andraspråk. Elever som har annat modersmål än svenska får sällan bra resultat i skolan 
och det kan därför ses som ett samhällsproblem. Fysik är extra svårt för flerspråkiga elever, 
eftersom ämnesspråket har många begrepp som är svåra att förstå, särskilt på gymnasienivå. 
Syftet med den här studien är att beskriva och analysera uppfattningar hos vuxenstuderande 
med svenska som andraspråk om språksvårigheter i ämnet fysik. Studien bygger på kvalitativa 
interjuver med 7 elever som har svenska som andraspråk och studerar fysik på Komvux.   
Studien har också som en enklare form av aktionsforskning tillämpat ett av elevernas förslag 
för att underlätta fysikundervisningen för elever som har svenska som andraspråk. Resultatet 
visar att fysikundervisningen kan underlättas genom att man gör laborationer och att läraren 
använder ett enkelt språk under undervisningen samt att eleverna använder sitt modersmål 
som hjälpmedel för att kunna utveckla sina kunskaper.  

 

Nyckelord: svenska som andra språk, Fysikbegrepp, modersmål, anpassat undervisning.    
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Inledning 
 Dagens skola är mångkulturell. Skolorna har många elever med olika, språkliga, religiösa, 
sociala och etniska bakgrunder. Ett stort antal elever har också annat modersmål än svenska. 
Enligt statistik från Skolverket har en av fyra elever annat modersmål än svenska. 

Bristande kunskaper i det svenska språket är ett av de vanligaste problemen för elever som har 
svenska som andraspråk, särskilt för elever som studerar på vuxenutbildningen. Brister i det 
svenska språket kan förhindra elevernas kunskapsutveckling vilket i förlängningen kan 
påverka utvecklingen av vårt samhälle. 

I mitt yrke som lärare har jag uppmärksammat att vissa elevers bristande kunskaper i det 
svenska språket påverkar deras inlärning i ämnet fysik. Elevernas språkliga förmågor 
påverkar deras möjligheter att prestera i ämnet fysik. 

Enligt min tidigare utbildning i lärarutbildning Lärarens viktigaste uppdrag är att ge det stöd 
som behövas till de eleverna för att inte hamna i fysiksvårighet på grund av språksvårighet. 

Naturvetenskap är svårt för flerspråkiga elever eftersom det naturvetenskapliga språket har 
många abstrakta begrepp som är svåra att förstå, särskilt på gymnasienivå. Naturvenskapliga 
språket är också väldigt långt från elevernas vardagliga språk (Norberg Brorsson i 
Lahdenperä, 2017). 

Nedanstående citat visar att lärare ofta har problem att få eleverna att nå kursmålen när 
eleverna har svenska som andraspråk. Detta kan tolkas som att skolan inte har lyckats anpassa 
undervisningen för eleverna som har svenska som andraspråk. 

Den ökande andelen elever som invandrat efter ordinarie skolstart har haft en helt avgörande 
betydelse för den minskande behörighetsgraden till gymnasieskolan sedan mitten av 00-talet. 
Uppemot 85 procent av ökningen (på knappt 4 procentenheter) av andelen obehöriga 2006–2015 
kan förklaras med en ökad andel elever som invandrat efter ordinarie skolstart. Störst betydelse 
har det att andelen av denna elevgrupp ökar men deras försämrade behörighetsgrad har också 
betydelse. Andelen elever som invandrat före ordinarie skolstart har också ökat under senare år 
men deras behörighetsgrad har förbättrats så sammantaget bidrar de inte till den totala nedgången 
i behörighet. Elever som är födda i Sverige med utländsk bakgrund har inte försämrat sin 
behörighetsgrad men eftersom deras andel har ökat bidrar detta ändå till den totala nedgången i 
behörighet. Bidraget är dock begränsat, ungefär 7 procent (skolverket, 2016, s 26). 

Det finns svårigheter för skolan att utveckla elevernas språk och ämnesutveckling samtidigt. 
Därför vill jag undersöka och analysera hur språksvårigheter påverkar eleverna som har 
svenska som andraspråk i deras utveckling och inlärning i ämnet fysik  

 

Syfte  

Syften med den här studie är att beskriva och analysera uppfattningarna hos vuxenstuderande 
med svenska som andraspråk om språksvårigheter i ämnet fysik. För att förtydliga syftet har 
följande frågeställningar valts 

· Vilka svårigheter uppfattar eleverna att språket utgör i undervisningen? 
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· Vilka förslag har eleverna om hur undervisningen kunde underlättas? 

Studien har också som en enklare form av aktionsforskning tillämpat ett av elevernas förslag 
för att underlätta fysikundervisningen för elever som har svenska som andraspråk och 
utvärderat det genom elevsvar. 

Begreppsdefinition: Ett andraspråk definieras som ett språk som en person har lärt sig efter 
sitt modersmål i det nya landet där språket är ett officiellt språk. Exempelvis genom att 
komma som invandrare till det nya landet (Sverige) eller i ett mångspråkigt samhälle. 
Personer som har svenska som andraspråk har ett annat språk som modersmål. (Hyltenstam & 
Lindberg,2013). 

 

Bakgrund  
I detta avsnitt presenteras vad styrdokument säger om förhållande mellan fysikundervisning 
och språkkunskaper och tidigare forskning om vilka svårigheter andraspråkliga elever träffar 
på grund av språket och hur kan undervisning anpassas för de eleverna. 

 

Styrdokument  

Enligt Lgr11 är syftet med fysikundervisningen att ge eleven förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att använda sina fysikkunskaper för att undersöka information och för att 
kommunicera och diskutera frågor inom områdena teknik, miljö, energi och samhälle. Eleven 
ska även ges möjlighet att konkretisera sina kunskaper genom laborationer samt att använda 
fysikens begrepp, modeller och teorier för att kunna berätta om och klargöra samband i 
naturen. 3 

Kunskapskraven för gymnasiets fysik 1 omfattar bland annat att eleven ska kunna diskutera 
fysikens betydelse för individ och samhälle och därvid kunna argumentera för och emot olika 
ståndpunkter (Lgr11, skolverket,2011). 

Språkliga kunskaper och förmågor löper som en röd tråd genom kunskapskraven i den senaste 
läroplanens samtliga kursplaner, och därmed även i kunskapskraven för de naturvetenskapliga 
ämnena. I kunskapskraven för fysik ingår exempelvis att eleven ska kunna formulera en 
ståndpunkt samt kunna argumentera, diskutera och resonera kring sin ståndpunkt, något som 
ställer höga språkliga krav på eleven (Skolverket,2012). 

Många nyanlända har ett gemensamt problem i skolan. Det är att det svenska språket inte är 
tillräckligt bra och detta påverkar kunskapsutvecklingen hos de eleverna. Nyanlända elever 
kan utveckla kunskaper i alla ämnen som finns i skolan genom modersmålsundervisning och 
förbättra sina kunskaper i svenska språket samtidigt (SOU 2019:18). 
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Tidigare forskning  
 

Svårighet i fysik på grund av språkbrister 

Många lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen har generellt misslyckats med att 
undervisa andraspråkelever naturvetenskap med en pedagogik som känns meningsfull och 
kunskapsutvecklande samtidigt som dessa elever får stöd i att utveckla skriftliga och muntliga 
förmågor i ämnesområdets kontext, konstaterar Lee O (2005) i sin studie som undersökte, 
analyserade och sammanfattade aktuell forskning om naturkunskapsundervisning för elever 
med engelska som andraspråk/främmande språk. Deras resultat analyseras med hänsyn till 
likvärdiga inlärningsmöjligheter. 

Många elever som har svenska som andraspråk, har inte tillräckligt ordförråd för att på ett 
funktionellt och ändamålsenligt sätt klara av att formulera sig i naturvetenskapliga kurser och 
muntligt redogöra för hur de har resonerat och vad de har förstått. Dessa elever använder ofta 
få, enkla ord, vilka ryms inom det egna ordförrådets skafferi för att tydliggöra det de tror att 
läraren vill veta. Oftast överensstämmer dessa förklaringar inte riktigt med vad eleverna 
faktiskt ville redogöra för. Många gånger försöker eleverna avhålla sig från att råka komma i 
denna situation genom att bara svara “jag vet inte” på lärarens fråga. De eleverna hoppas ofta 
att läraren går vidare och frågar någon annan elev (Malmer, 2002). 

Att kunna tänka kritiskt och abstrakt är en stor utmaning för den som inte äger hela språket. 
Undervisningen i naturvetenskap innehåller begrepp, resonemang och språk som kan vara 
väldigt utmanande för någon som är relativt ny i Sverige. (Hägerfelth, 2011). 

 

Anpassad undervisningen för eleverna som har svenska som andra språk 

Läraren behöver aktivt arbeta med i all undervisning med andraspråkelever. Här får läraren 
vara flexibel i sin planering utifrån var eleverna befinner sig för stunden. Läraren behöver 
följa såväl elevernas språkliga utveckling som ämnesövergripande utveckling. (Hägerfelth , 
2011). 

Geijerstam (2006) redovisar genom sin forskning att det är viktig att lärare bör ha förmåga att 
använda olika uttrycksformer som har relevans i ämnesundervisning, för att peka på syftet 
eller budskapet som lärare vill lära eleverna. Det beror på att det finns några elever som inte 
har nödvändigt ordförråd. Till exempel elever som har svenska som andra språk, behöver 
hjälp att förstå ämnet på ett förenklat sätt genom att lärare använder ett anpassat undervisning 
metod, med olika uttrycksformer. Lärmiljön för dessa elever är viktig. Tydliga strukturer och 
tydliga instruktioner är en förutsättning. Läraren behöver vara väl förberedd inför varje 
lektion. Eleverna måste få använda många olika uttrycksformer. De behöver tala, skriva, läsa, 
använda bilder, diagram osv. Detta för att utvecklas både språkligt och i ämnet. 

Studier av Richardson Bruna,Vann & Perales  (2007 och 2010) visar att en förbindelse mellan 
vardags- och ämnesspråk i syfte att eleverna kan nå upp till djup förståelse, kan ha en stor 
effekt för flerspråkiga elevers kunskapsutveckling. 
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Undersökningsbaserad undervisning passar mycket bra för andraspråkelever. Eleverna 
behöver inte lägga mycket energi på språket utan de kan istället fokusera på att förstå begrepp 
och teori i naturvetenskapligt ämne. Eleverna får inte samma möjlighet att använda sina 
språkliga källor och resurser i textbaserad undervisningen. Andraspråkelever är mer effektiva 
och får djupare kunskap genom undersökningsbaserad undervisningen (Amaral & Garisson, 
2002). Naturvetenskap kan göras tillgänglig på många olika sätt. Andraspråkliga elever får 
genom att göra till exempel laboration, en större förståelse för ämnet än vid bara inläsning 
(Hägerfelth, 2011). 

 

Modersmål underlättar elevers kunskapsinhämtning i fysik 

González-Howard och McNeills (2016) studie har visat att då flerspråkiga elever använder 
modersmålet, vardagliga uttryck och begrepp, samt egna erfarenheter, underlättar detta 
vederbörandes förståelse för de naturvetenskapliga ämnena och som konsekvens av detta 
deltar de mer aktivt i undervisningssamtalets kontext. Språket som används i 
naturvetenskaplig undervisning skiljer sig markant från det vardagliga språket som eleverna är 
bekanta med. Häri ligger en utmaning för undervisande lärare; att få eleverna att språkligt, 
begreppsligt samt innehållsmässigt förstå lektionsinnehållet. Studierna beskriver och bekräftar 
att, om eleverna får möjlighet att förklara fenomenen genom att använda egna vardagliga 
språk och modersmål skapas delaktighet hos dessa av elever. Trots att det talade och skrivna 
språket är en viktig del och ganska central i skolan kan annan typ av kommunikativa 
tillgångar bidra till ökande kunskap hos flerspråkiga elever. 

Enligt Jim Cummins (2000) ställer många lärare krav på de tvåspråkiga eleverna att de måste 
lämna sitt modersmål och fokusera på att utveckla ämnesspråket, dvs deras andraspråk ifall de 
vill lyckas i sina studier. Men enligt Cummins är detta inte vetenskapligt bevisat. Han betonar 
vikten av att eleverna ska ha möjlighet att använda sitt modersmål i sina studier för att kunna 
utvecklas kunskapsmässigt. Cummins menar att skolan bör uppmuntra andraspråkselever att 
skriva och läsa mer på modersmålet och inte bara på sitt andraspråk. Eleverna kan öka sin 
kunskap i ämnet och utveckla sitt andraspråk med hjälp av modersmålet (Cummins, 2000). 
Cummins (2017) understryker att det krävs både ett välutvecklat modersmål och en 
funktionell svenska för att eleven ska kunna tillägna sig kunskaper och skapa sig en framtid i 
det svenska samhället och att skolan därför måste ge eleven möjligheter att stärka båda 
språken under skoltiden. 

 

Det sociokulturella perspektivet som teoretiskt ramverk 
Min teori har sin teoretiska utgångspunkt i den sociokulturella teorin. Det sociokulturella 
perspektivet är en pedagogisk teori och handlar om hur man kan tolka och fatta sin omvärld 
och omgivning med hjälp av språkkunskaper. Det som beskrivs som centrala delar i den, är 
både kommunikationen och språkanvändningen. Genom lekar och delaktigheten i aktiviteter 
tillsammans med andra människor så uppfattar barnet omvärlden och tar på det viset till sig 
olika kunskaper och företeelser (Säljö2014). Ett begrepp som Säljö (2014) menar är 
grundläggande inom den sociokulturella teorin är det han kallar ”mediering” vilket avser de 
olika verktyg och redskap som människan använder för att få kunskap kring men som också 
uttrycker vårt handlande.  Dessa verktyg och redskap kan dels vara fysiska och dels 
intellektuella och språkliga och de gör att vi förstår världen på ett speciellt sätt, vilket även 
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innebär att de i sin tur är påverkade av våra kulturella redskap (Säljö, 2015). Alla dessa 
verktyg och redskap möter människan under sin uppväxt i olika sociala gemenskaper. Men 
det allra viktigaste redskapet menar Säljö är språket, vilket Vygotskij kallar ”redskapens 
redskap” (Vygotkij,1978 se Säljö 2015).  Säljö (2015) menar att lärandet är socialt betingat 
och att barn lär av och med varandra och att språket är den viktigaste delen i 
inlärningsprocessen, först i sociala gemenskaper för att sedan bearbetas individuellt. vi 
använder oss av både språklig, men även ickespråklig kommunikation som t.ex. kroppsspråk. 
Säljö menar även att språket är dynamisk och att människan är en ”multimodal 
teckenskapare” som hela tiden hittar nya sätt att uttrycka sig (Säljö 2017). Avslutningsvis, den 
sociokulturella teorin beskriver att med hjälp av olika redskap, verktyg, interaktion och 
samspel med andra formas människan under sin uppväxt som en tänkande varelse med 
värderingar, normer, föreställningar och kunskaper. Där Säljö menar att kommunikationen 
och språket är de viktigaste delarna för inlärningen. (Säljö 2015). 
 
 
 

Metod  

För att hitta svar på mina forskningsfrågor intervjuade jag 7 elever som har svenska som 
andraspråk och pluggar fysik på Komvux. Detta betraktas som en kvalitativ metod. Patel och 
Davidson (2011) skriver att kvalitativa studier är lämpliga för att upptäcka företeelser. De 
hjälper forskare att tolka och förstå betydelsen av omvärlden och kunna förklara olika 
uppfattningar. Eftersom mitt examensarbete utforskar elevernas uppfattningar, passar den 
kvalitativa metoden för detta examensarbete. 

Denna studie vill undersöka människors uppfattningar, känslor och tankar om 
språksvårigheters påverkan för förståelsen i fysik för eleverna som har svenska som andra 
språk. Med hjälp av kvalitativa metoder kan man inte bara hitta svar på sina frågor utan kan 
man uppleva verkligheten och lägga till nya kunskaper till tidigare forskning.  
För att öka giltigheten i en kvalitativ studie är det viktigt att hela processen berättas och 
redovisas. Allt från forskningsfrågor till resultat (Patel & Davidsson ,2003). 

Anledningen till att man väljer en sådan tidskrävande kvalitativ metod som intervjuer är att 
man då får fram djupare information om informanternas sociala verklighet, jämfört med om 
man använt sig av en kvantitativ metod, t.ex. enkäter. Bryman (2002) framhåller att ett 
problem som forskare ofta har när de gör kvalitativ forskning är det stora antalet informanter. 

Kvalitativa metoder hjälper mig att analysera elevernas uppfattning om relationen mellan 
språksvårigheter och fysikundervisningen. en kvantitativ metod hjälper forskare att analysera 
relationer mellan variabler (Trost, 2005), 

Carlström & Hagman (2006) skriver att den kvalitativa forskningen är lämplig för studier av 
hur människor uppfattar sig själva och hur människor via språk och kommunikation 
interagerar och påverkar sin omvärld. 

Med hjälp av metoden intervju har eleverna fått komma med förslag om hur undervisningen i 
fysik skulle kunna underlättas. Denna studie har därefter i en form av aktionsforskning 
tillämpat ett förslag från en elev och genom att fråga eleverna utvärderat hur mycket detta 
förslag underlättat deras förståelse i ämnet fysik. Med hjälp av aktionsforskning har studien 
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försökt utveckla fysikundervisningen för eleverna som har svenska som andraspråk. 
Aktionsforskning tar fasta på ett problem som praktiker, till exempel en lärare har i sin egen 
vardagliga verksamhet. Målsättning är att följa en förändringsprocess, det gör man genom att 
dokumentera den och analysera den och initiera nya aktioner (förändringsprocesser) utgående 
från analysen. En deltagare kan utveckla sin undervisning och kan forska själv i sin praktik 
(Rönnerman,2012). 

 

Urval  

De personer som har valts ut i denna undersökning har olika bakgrunder och olika 
studiebakgrund. Det skiljer sig ganska mycket mellan de personerna men samtidigt finns det 
något gemensamt dem mellan, nämligen att de har svenska som andraspråk och att de känner 
att språket är en extra svårighet i deras utveckling i fysik. 

 
Variation inom forskning vill man ha så stor så möjligt. Personerna som ska delta i en studie 
ska vara olika varandra men inom en bestämd ram (Trost, 2005). Vid intervjuerna har fokus 
lagts på vuxna elever. Anledningen till detta är att vuxna elever tenderar att vara mer 
ambitiösa i sina studier samt oftast vet mer exakt vad de har svårigheter med och hur detta 
påverkar deras studier. De är även oftast medvetna om på vilket sätt de kan få stöd med detta. 

Samtliga elever som intervjuats har svenska som andraspråk, men de har sällan samma 
modersmål. De modersmål som förekommer är tigrinja, arabiska, tyska och persiska. Syftet 
med att välja olika modersmål är att få en så varierad och så bred information som möjligt. 

För att man ska lyckas nå djupare kunskap i sin forskning, bör man välja att intervjua personer 
som är olika varandra och har mycket att berätta ´´Som alltid styrs urvalsmetoderna av 
forskningsfrågan, varför det inte går att ge ett exakt svar på denna fråga. Syftet med en kvalitativ 
undersökning är alltid att få en så bred och ordentlig beskrivning som möjligt av det fenomen man 
vill belysa, man kan därför välja personer som är så olika varandra som möjligt för att komma åt 
bredden i uppfattningarna Urvalet görs också gärna så att man får tag på personer som man tror 
har mycket att berätta om området som ska beskrivas. Man kan också fortsätta att intervjua 
personer tills det inte kommer fram några fler nya synpunkter. Antalet informanter är oftast få (5–
10 är inte ovanligt) eftersom man undersöker var och en så detaljerat och inte heller syftar till 
statistisk generaliserbarhet. ´´(Hedin, 2011, s.4). 

 

De intervjuade (3 kvinnor och 4 man) har samtliga vistats i Sverige mellan 3 och 7 år och 
deras ålder ligger mellan 20 till 35 år. Det är svårt att säga något om språksvårigheter, när det 
gäller personer som vistats i Sverige i mindre än 2 år. Det tar en viss tid innan de lärt sig 
behärska de grundläggande kunskaperna i språket. De intervjuade har getts fiktiva namn. 

Här kommer beskrivning om informanterna som deltagit i denna studie.  

Souad 27 år: Hon har arabiska som modersmål och har bott i Sverige i 9 år. Har 
sjuksköterskeexamen men vill läsa annan utbildning. Läser på Komvux för att få behörighet. 
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Miran 23 år: Han har arabiska som modersmål och kom till Sverige för 4 år sedan. Studerade 
på gymnasiet i hemlandet men var tvungen att avbryta p.g.a. kriget. Läser nu på Komvux för 
att få gymnasiebehörighet. 

Qasem 26 år: Han har persiska som modersmål och kom till Sverige för 4 år sedan. Påbörjade 
ingenjörsutbildning i hemlandet men blev inte klar med det. Han läser på Komvux för att få  
behörighet till ingenjörsutbildning.     

Mariam 21 år: Hon har persiska som modersmål och kom till Sverige för 7 år sedan. Har 
studerat på gymnasiet tidigare men har några kurser kvar. Läser nu på Komvux för att 
komplettera. 

Zakia 22 år: Hon har arabiska som modersmål och kom till Sverige för 7 år sedan. Har 
studerat på gymnasiet tidigare men har några kurser kvar. Läser nu på Komvux för att 
komplettera. 

Reno 35 år: Han har tyska som modersmål och kom till Sverige för 5 år sedan. Har studerat på 
ett yrkesprogram tidigare. Han läser på Komvux för att få behörighet till ingenjörsutbildning.     

Majad 24 år: Han har arabiska som modersmål och kom till Sverige för 5 år sedan. Han har 
läst två år på ekonomiprogrammet på universitet i sitt hemland men blev inte klar p.g.a. 
kriget. Han läser på Komvux för att få behörighet till ingenjörsutbildning.     

 

 

Datainsamlingsmetod (semistrukturerade intervjuer& aktionsforskning) 

Data har i den här studien samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Det betyder att 
frågorna som har ställas i intervju är öppna. Frågor som har använts i den här undersökningen 
kan inte besvaras med ja eller nej. Informanterna behöver reflektera över svaren angående 
sina erfarenheter av att plugga fysik på ett annat språk än sitt modersmål (Lindh & 
Lisper,1990). Personer som intervjuas bör ställas öppna frågor därmed uppmuntras att de hela 
tiden utveckla sitt svar, genom uppföljningsfrågor. Det är också viktigt att intervjuaren följer 
upp vad personen  menade så att det blir den personens ord och inte intervjuarens tolkning   
(Lindh, G. & Lisper ,1990). 

Informanterna har fått frågorna i förväg, några dagar före själva intervjun, för att få möjlighet 
att förbereda sig och reflektera över frågorna. mitt syfte med det var att de i lugn och ro 
kunde läsa och sätta sig in frågorna hemma för att min studie på så vis skulle 
få väl genomtänkta svar. Eftersom informanterna även har ett annat modersmål än svenska så 
får de också på så vis mer tid på sig för att tolka och förstå frågorna på rätt sätt. Jag har suttit 
med eleverna och förklarat frågorna när de har fått papperet för att minska risken att de 
misstolkar frågorna. 

Med hjälp av frågorna har eleverna berättat vilka svårigheter de känner att språket utgör i 
undervisningen i fysik och pratat om sina erfarenheter av att använda olika studietekniker för 
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att bättre förstå ämnet fysik. Eleverna har kommit med förslag på hur undervisningen kan 
underlättas för de elever som har svenska som andraspråk. (se bilaga 2 för intervjuguide) 

Eleverna fick möjlighet att ge förslag som skulle underlätta undervisningen och en elev hade 
ett förslag på att på att använda digitala medier på svenska och modersmål som är anpassat till 
kursplanen i fysik. Elevens förslag innebar att använda digitala medier på svenska där 
samtidigt de begrepp och teorier som förekommer förklaras på modersmål. Genomgången i de 
digitala medierna sker alltså på både svenska och modersmålet. 

Detta förslag har tillämpats i studien. En videogenomgång har gjorts på detta sätt som 
förklarar ett kapitel i fysik 1 där både svenska och arabiska har använts som språk. Med hjälp 
av lärare som pratar svenska och persiska har även en videogenomgång gjorts som förklarar 
samma kapitel i fysik 1 på dessa språk. 4 elever (2 har arabiska som modersmål och 2 har 
persiska som modersmål) de som deltog i intervjun har också fått delta och titta på denna 
videogenomgång. Efteråt fick de svara på några öppna frågor genom mail för att utvärdera om 
denna video har hjälp deras kunskapsutveckling eller inte. Metoden kan benämnas som en 
enklare form av aktionsforskning. 

Studien tagit ett problem som eleverna som har svenska som andraspråk möter i sin praktik. 
Data har samlats genom interjuver som därefter analyseras. Utifrån analysen har ett förslag 
från en elev tillämpats för att pröva en förbättring för eleverna som har svenska som andra 
språk i deras kunskapsutveckling i ämnet fysik. 

Aktionsforskning innebär att lärare kan få djupare förståelse för sin undervisning genom att 
prov och utvärdera olika aktioner. Lärare kan samla data och göra analys genom att ställa 
några frågor och därefter prova utföra en gärning med syfte att ändra skolan verksamhet i 
bättre riktning som lärare önskar (Rönnerman,2012). 

 

Dataanalysmetod 
En svårighet med att göra en kvalitativ analys, till skillnad mot en kvantitativ, är att kunna 
tyda ett mönster utifrån den totala datamängden för att klara av att uppfylla syftet utifrån 
empirin. Detta kräver att man aktivt arbetar med att samla data och dela upp den i mindre 
delar som man sedan kodar för att kunna skapa ett resultat 

Analysprocessen startade redan när jag började transkribera intervjuerna. Ahrne& Svensson 
(2012) påpekar att Genom att utföra en strukturering av materialet kan detta vara behjälpligt 
för forskaren. Forskaren kan med hjälp av struktureringen hitta likheter och olikheter mellan 
de olika informanternas svar på ett enkelt sätt. Transkriberingarna har genomförts genom att 
jag har sorterat bort sådana svar som inte direkt rör det jag varit intresserad av att undersöka 
och sådant som inte kan kopplas till studiesyftet. Jag har sammanfattat en del som inte kan 
kopplas till studiesyfte det vill säga att informanter pratar om något annat som är utanför 
studie, men vissa intressanta delar som är kopplat till studiesyfte är transkriberade ordagrant, 
eftersom det är bra att ha med en del citat när jag sen redovisar mina resultat. För att minska 
risken att missa eller feltolka ljudupptagningen lät jag en annan arbetskamrat, som har stor 
erfarenhet inom transkriberingar, att kontrollera mina transkriptioner. Transkriberingarna har 
lästs många gånger för att få en helhetsbild av materialet.  
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Ahrne och Svensson (2012) skriver att vid analysen av materialet är det viktigt att forskaren 
läser materialet flera gånger. Varje gång bör forskaren försöka läsa materialet som om det 
vore första gången. Detta för att få en totalbild av materialet. Därefter görs olika kategorier 
utifrån studie frågorställning. 

Jag har läst intervjuerna mycket noga, rad för rad många gånger för att få helhetsbild. Därefter 
markerade jag relevanta delar (ord, mening) i mina utskrivna intervjuer. Min kodnings 
process utgick från studiens frågeställning. Under kodningen försökte jag vara saklig och 
neutral och höll mig nära data. Därefter grupperade jag koder som hör ihop och skapade ett 
antal kategorier:  

x Eleverna uppfattar några svårigheter som språket utgör i fysikundervisning. 
x Språket i kurslitteratur är inte anpassat för eleverna som har svenska som andra språk.  
x Lärarens hänsyn till att eleverna som har svenska som andraspråk gällande ämnet 

fysik.  
x Eleverna som har svenska som andraspråk lär sig bättre genom att göra laborationer. 
x Modersmålet stöder eleverna att förstå fysik bättre.  

Jag har försökte vara öppensinnad, kreativ, saklig och neutral under analysprocess. 
Resultaten redovisas under ovanstående teman.   

 

Etiska överväganden 
I undersökningen har rekommendationer som nämnt i Vetenskapsrådets 2017beakrats. 
Deltagande informerats om villkoren för hur information behandlas i studien enligt 
informationskravet och det betyder att informanterna kan delta frivilligt och samtidigt kan det 
avbrytas när som helst. Informanterna samtyckte muntligt och skriftligt, att delta i den här 
studien och det stämmer med samtyckeskravet. Dessutom har hänsyn tagits till deltagande 
skulle vara anonyma och med det menas att personer, skola, enheter och kommun inte ska 
identifieras med riktiga namn under i undersökningens process eller i slutet av studien. 
Deltagande har redan fått denna information i båda skriftlig och muntlig innan de delta i 
undersökningen. (se bilaga 1 för missivbrev) 

 

Metoddiskussion 

Generaliserbarheten i denna studie är ganska begränsad eftersom undersökningen bara skett i 
en skola för vuxenelever och ingen undersökning sker på elever som är under 18 eller går på 
annan skola och därför kan inte resultatet betraktas vara överförbart på andra enheter 
(Merriam, 1994). Aktionsforskningen i denna studie som bygger på några elever i ett 
klassrum kan inte heller överföra på annat klassrum på annan skola i annan kommun som har 
andra förutsättningar. Enligt Rönnerman (2012) är aktionsforskning, som har sin grund på 
enskilda skola eller klassrum, inte enkelt överförbar på en annat klassrum på annan skola ifall 
de har olika förutsättningar. 
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Att resultatet i denna studie till stora delar stämmer överens med annan forskning inom 
samma område, kan ses som en av studiens styrkor. Detta tyder på att validiteten i studien är 
hög. Att arbetets resultat tagits fram med hjälp av bara en metod (intervjuer) och med få 
intervjuer, kan ses som en svaghet vad gäller generaliserbarhet. Enligt Johansson (2010) bör 
en kvalitativ intervju följas upp av observationer för att man som forskare ska kunna göra en 
djupare jämförelse mellan intervjuerna och observationerna. 

Informanterna fick tydliga förklaringar innan de svarade på intervjufrågorna, för att minska 
risken för missförstånd på grund av att de har svenska som andraspråk. Informanterna 
fick intervjufrågorna i förväg och mitt syfte med det var att de i lugn och ro kunde läsa och 
sätta sig in frågorna hemma för att min studie på så vis skulle få väl genomtänkta svar. 
Eftersom informanterna även har ett annat modersmål än svenska så får de också på så vis 
mer tid på sig för att tolka och förstå frågorna på rätt sätt, med de eventuella hjälpmedel som 
behövs. Med den här metoden skulle jag vilja påstå att trovärdigheten i min studie 
ökar eftersom de får mer tid på sig. Jag är även medveten om att genom att ge frågorna i 
förväg, så kan det innebära att informanterna vill svara så ”rätt” som möjligt för att jag som 
intervjuare ska bli nöjd vilket kan ge en felaktig bild för studien.   

Urvalet kunde ha varit annorlunda, med fler elever och även intervju av några fysiklärare som 
har undervisat elever som har svenska som andraspråk för att få djupare information. Men 
tiden var begränsad och räckte inte till fler intervjuer. 

Informanterna(elever) som deltar i denna studie är mina elever som jag har undervisat en 
termin. Det är en faktum som kan påverka informanternas svar så att de vill ge mer positiva 
svar. Bryman (2011) påpekar att det är ganska svårt att få hög reliabilitet genom att använda 
kvalitativa undersökningar. Detta beror på att informanternas svar kan variera beroende på 
vem som ställer frågorna i studien. 

Varje informatör har kommit med förslag om hur undervisningen kan förbättras men tyvärr 
räckte tiden inte till för att testa alla elevförslag. Endast förslaget med videgenomgång har 
tillämpats eftersom det är nytt förslag och kräver inte så mycket tid att tillämpa 
och sedan utvärdera. Videogenomgångar är en resurs och ett bra hjälpmedel som eleverna inte 
bara kan använda i skolan utan de kan även använda detta hemma och titta på vid flera 
tillfällen dels för inlärning med även för att repetera sina kunskaper.   

 

Resultat och analys 
 

Eleverna uppfattar några svårigheter som språket utgör i fysikundervisning 
 

På grund av att eleverna har svenska som andraspråk upplever samtliga av de elever som 
deltagit i undersökningen att de har svårigheter att ta till sig begreppen som finns i fysik. 
Eleverna känner att de inte har någon djupare förståelse för teorier och begrepp inom fysik, 
detta oavsett om de bott en kortare eller längre period i Sverige. Språket är inte deras 
modersmål, vilket hindrar deras kunskap och utveckling inom ämnet. Souad har bott 9 år i 
Sverige och har bra kunskaper i svenska språket som andraspråk. Souad har både läst 
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gymnasiet i Sverige samt tagit examen från sjuksköterskeprogrammet men upplever trots det 
att språket hindrar förståelsen av fysik. 

 Jag har läst ganska mycket svenska text och så men när jag började läsa fysik mitt språk är inte 
tillräckligt. Det fanns vissa begrepp visa meningar som inte förstår riktigt och jag kände att det 
var svårt att tolka själva frågorna. När vi skriver prov och sånt så behöver vi läsa flera gånger för 
att förstå riktigt vad de frågar efter sam sak gäller för uppgifter som finns i boken. Själva 
förmalning för språket är komplercerat det är inte direkt utan det finns visst. Det som kan vara 
svårt att förstå själva förklarning av begreppen det måste hända också på svenska (Souad) 

Även om eleverna förstår teorin och begreppen inom fysik upplever de på grund av att de har 
svenska som andraspråk stora svårigheter att förklara detta vid kommunikation mellan 
varandra. 

 

Analys av Eleverna uppfattar några svårigheter som språket utgör i fysikundervisning 

Enligt Säljö, 2017 är användningen av språket grundläggande för att eleverna ska kunna 
tillgodogöra sig kunskaper och språket fungerar som förbindelse mellan barn och omgivning. 

Min undersökning visar att eleverna inte har en bra förbindelse mellan sig själv och 
omgivningen på grund av att inlärning på ett annat språk än deras eget. Undervisningen sker 
på svenska som är deras andraspråk vilket gör att länken mellan elev och omgivning är ganska 
svag. 

I sociokulturellt perspektiv använder barn ofta språket som hjälpmedel till exempel ämnes 
begrepp när de ska reflektera och fundera och kommunicera mellan varandra i sin inlärning. 
(Säljö,2017). Eleverna i denna studie har svenska som andra språk därför upplever de det 
extra svårt att kommunicera och reflektera och tänka på fysikbegrepp eftersom undervisning 
inte sker på deras förstaspråk. Fysikbegrepp fungerar inte som bra hjälpmedel eftersom det 
finns en typ av brist på grund av att begreppen inte är på deras förstaspråk. 

I ett sociokulturellt perspektiv använder barnet ofta språket, till exempel då det gäller 
ämnesbegrepp som hjälpmedel när de ska reflektera, fundera och kommunicera med varandra 
i sin inlärning. (Säljö, 2017) 

För eleverna i denna studie fungerar inte fysikbegreppen som något hjälpmedel eftersom 
begreppen inte är på deras förstaspråk. De upplever det därför svårt att kommunicera, 
reflektera och tänka med hjälp av fysikbegrepp. 

Man kan koppla de resultaten till tidigare forskning om språk (Norberg Brorsson i 
Lahdenperä, 2017) som påpekade att naturvetenskap är svårt för flerspråkiga elever eftersom 
det naturvetenskapliga språket har många abstrakta begrepp som är svåra att förstå, särskilt på 
gymnasienivå. Naturvenskapliga språket är också väldigt långt från elevernas vardagliga 
språk. 

 



sida 12 
 

Språket i kurslitteratur inte alls anpassat för elever som har svenska som andraspråk 

Alla elever förutom en upplever att studiematerialet inte är en tillfredsställande källa som 
banar väg till full ämnesförståelse, utan språket i denna kontext upplevs istället ofta som ett 
hinder. Kurslitteraturens författare använder svåra och komplicerade ord och efterföljande 
uppgifter upplevs som otydliga. Meningsbyggnadens komplicerade struktur fungerar snarare 
som vägbulor istället för motorvägar till tillfredsställande förståelse. 

´´språket i kursboken är inte anpassat för elever som inte är svenska. De 
använder inte enkla ord´´ (Reno) 

´´Kursboken har språket som är komplicerad. De avvänder ganska svåra ord. 
De använder långa meningar mycket text det är lite svårt att förstå. ´´ (Souad ) 

´´vad som menas och för mig är det mest svårt med uppgifter i boken på grund 
av språket. det händer att jag inte förstå vad som einas och vad man vill komma 
fram till och vad man ska räkna ´´(Zakia) 

Miran tyckte att de finns mycket text i boken med många svara ord. 

Kasem tyckte att språket är ganska okej i boken men ibland har han svårt att förstå texten 

Mariam tyckte att språket var ganska normalt i några kapitel och svårt i andra kapitel men 
eleven tycker att språket som helhet var svårt. Och en annan elev tyckte att språket var ganska 
normalt 

Många elever försöker använda andra källor och inte bara kursboken, då dess språk upplevs 
som alltför svårtillgängligt språket. Eleverna tycker att fysik videogenomgångar (på 
exempelvis Youtube) som lärare länkar till hjälper dem mer än kursboken. Eleverna tycker att 
språket som används i videogenomgångar var ganska enkelt och lätt att förstå. 

 

Analys av Språket i kurslitteratur inte alls anpassat för elever som har svenska som 
andraspråk 

Mediering och artefakter som finns i kursboken hjälper inte eleverna i deras 
kunskapsutveckling utan videogenomgångar som är en annan typ av mediering och artefakter 
hjälper eleverna bättre att utveckla deras kunskap. 

De artefakter som vi använder är kulturella redskap eftersom de utgör såväl fysiska som 
språkliga resurser. På så sätt kan en bok ses som både något materiellt (den fysiska resursen) 
och något immateriellt (bokens språkliga symboler som vi använder när vi läser boken, dvs. 
den språkliga resursen) (Säljö,2015). 
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Lärares hänsyn till att eleverna har svenska som andraspråk i undervisning gällande 
fysik 

Fyra informanter har pratat om att när undervisningen sker på ett enkelt språk så förstår de 
ämnet bättre. Då förstår de fysikteorier bättre. Här kan man se att språket spelar mycket stor 
roll i undervisningen. 

Det är mycket bra att lärare försöker undvika att använda de svåra begreppen som finns i 
fysik. Istället för de svåra begreppen kan lärare använda enkla ord som förklarar fysikteorier. I 
den här undervisningsmetoden kan den aktuelle läraren hjälpa eleverna som har svenska som 
andraspråk att förstå ämnet bättre. 

Zakia tyckte att lärare bör undvika använda svåra ord vid genomgångar för att eleverna ska 
kunna förstå fysikteorier.  

´´Lärare kan förklara på enkla sätt. Istället att använda ett begrepp som är svårt 
att förstå då kan läraren säga andra ord (liknande ord) som är lättare att förstå 
´´(Zakia) 

Qasem håller med Zakia och han säger att språknivån som  används vid undervisningen bör 
vara  enkelt för att eleverna som har svenska som andraspråk ska kunna hänga med. 

´´Det är lättare språk som användas i undervisning för att förstå vad kap 
handlar om. Lärare använder bra språknivå för att alla kan förstå som det är 
jag tycker jag´´(Qasem) 

Reno påpekar att läraren förklara genom ett enkelt språk och förklarar de svåra begreppen på 
ett enkelt sätt 

´´Lärare förklarar tydligt på enkel språk och upprepa specifika ord när det 
behövas på det här sätt tar lärare hänsyn att jag har svenska som 
andraspråk´´(Reno) 

´´lärare kan förklara på lättare nivå att man inte ska använda så svåra 
ord.´´(Mariam). 

Tre elever (Miran, Suad och Majed) har samma modersmål som läraren. De brukar få 
individuell undervisning när läraren går runt i klassrummet för att hjälpa dem. De eleverna 
tycker att detta hjälper dem mycket att förstå ämnet djupare. 

´´Jag har en lärare som kan prata arabiska och det underlättar jättemycket till 
exempel när jag läser nån terio i boken och inte förstå så gå jag till lärare där 
förklarar han på arabiska och jag tycket det är jättebra´´ (Souad) 

´´Min lärare har samma modersmål ibland kan han förklara en begrepp en en 
sak på modersmål så det blir lättare för mig´´(Miran). 
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Analys av Lärares hänsyn till att eleverna har svenska som andraspråk i undervisning 
gällande fysik 
 

 Läraren kan hjälpa eleverna som har svenska som andraspråk att förstå ämnet bättre genom 
att använda enkla ord som förklarar fysikteorier. Läraren bör inspirera och kunna ha en bra 
kommunikation. Pedagogen ska äga en kompetens där denne vet hur eleverna på bästa sätt 
tillägnar och lär sig av undervisningen. Geijerstam (2006) hänvisade genom sin forskning att 
det är viktigt att lärare bör ha förmåga att använda olika uttrycksformer som har relevans i 
ämnesundervisning, detta för att peka på syftet eller det budskap som lärare vill lära eleverna. 
Det beror på att det finns några elever som inte har det nödvändiga ordförrådet till exempel 
eleverna som har svenska som andraspråk. De behöver hjälp att förstå ämnet på ett lättare sätt 
genom att lärare använder enkla ord i sin undervisning. Läromiljön för dessa elever är viktig. 

När lärare undervisar i klassrum och där det finns elever som inte har svenska som modersmål 
bör pedagogen använda sig av ett enkelt språk då något ska förklaras Då ges alla deltagare 
möjligheten att hänga med och förstå. Lärare bör förklara de svåra begreppen som finns i 
ämnet fysik på en enklare språknivå till exempel genom att använda vardagsspråk i sin 
undervisning. 

I ett sociokulturellt perspektiv utgör språket en viktig aspekt i inlärningsprocessen. Språket är 
ett verktyg för både tanke och handling och utvecklas i sociala sammanhang tillsammans med 
andra och bearbetas därefter av individen Säljö (2015). Här kan man se att lärare bör lära 
känna eleverna och ha tillräcklig kunskap om vilken didaktik som möjliggör bästa tänkbara 
inlärningssituation för just den elevgruppen. Därigenom skapas en bra kommunikation läraren 
och de studerande emellan. 

 

Eleverna som har svenska som andraspråk lär sig mycket bättre genom att göra 
laborationer 

Eleverna som har svenska som andraspråk upplever att den traditionella undervisningen inte 
hjälper dem att i deras kunskapsutveckling i fysik. Ofta kör eleverna fast på grund av att 
undervisningen sker på ett annat språk än elevernas modersmål. Språket används mycket i den 
sedvanliga undervisningen. Språket tar för mycket energi från eleverna för att de ska lyckas 
förstå teori och begrepp. Eleverna behöver översätta ord eller fråga lärare vad de aktuella 
orden betyder när eleverna gör laboration eller bevittnar ett experiment. 

 

Fysik är ämnet som behöver mycket praktik för att förstå teori så de här laboration som vi gör de 
är till stor hjälp för oss som har svenska som andra språk försåt vi ser material framför oss om jag 
läser om en undersökning som finns i boken så det är inte riktigt förstå men jag gör själva 
laboration då jag ser material framför mig Man använder inte så mycket språket utan jag tittar och 
ser och undersöker med händer. Det är underlättar undervisningen när man har laboration (souad). 



sida 15 
 

 

Analys av Eleverna som har svenska som andraspråk lär sig mycket bättre genom att 
göra laborationer 

 
När eleverna deltar i laboration gör de en typ av undersökning där de använder händerna och 
reflekterar och analyserar de resultat som de har kommit fram till. Här läggs det ner en helt 
annan typ av energi än den traditionella katederundervisningen, och denna energi ökar elevens 
kunskapsbank på ett effektivare sätt än om man jämför med enbart undervisning på deras 
andraspråk. Hägerfelth (2011) framhåller att naturvetenskap kan göras tillgänglig på många 
olika sätt. Eleverna får genom att göra till exempel laboration, en större förståelse för ämnet 
än vid bara inläsning. Sociokulturellt perspektiv på lärande ställer hård kritik på traditionell 
undervisning när lärare försöker överföra sina kunskaper till eleverna. Eleverna kan inte 
utveckla sin kunskap lika bra genom traditionell undervisningen. Kunskap utveckling sker 
genom att eleverna bli delaktiga i olika aktiviteter och gör undersökning och diskutera detta 
tillsamman (Säljö,2010). 

 

Modersmål stöder eleverna att förstå fysik 

Eleverna försöker använda modersmål för att de ska ha djupare kunskap i ämnet fysik. De 
använder modersmål på olika sätt för att förstå fysik. Eleverna i den här studien använder sitt 
modersmål för att få djupare kunskaper i ämnet fysik. Sätten som eleverna använder sitt 
modersmål på varierar, till exempel läser de fysikkällor på nätet och tittar på fysik i 
videogenomgångar. 

Reno som kan tre språk, engelska och tyska och svenska använder mycket Youtube för att 
kolla på fysikundervisning på olika språk. Det hjälper mycket att ha större förståelse om 
ämneskunskap genom att kolla på fysikvideogenomgångar på ett språk som man behärska 
särskilt modersmål. 

När jag i intervjun ställde frågan om studieteknik för att underlätta förståelse i fysik svarade 
Reno att han förutom sitt modersmål även använder engelska källor eftersom han behärskar 
engelska mycket bättre än svenska. Ett nytt ämne i ett nytt språk är svårt så därför underlättar 
det om man har modersmålsresurser för att skapa en större bild av ämnet fysik. 

´´Jag kollar på videogenom på tyska och engelska och svenska för att 
komplettera min förståelse. Det ger mig en större bild´´(Reno) 

Qasem läser fysikkällor och får förklarningar på sitt modersmål. När eleven känner att man 
har ganska grund kunskap och kan man därefter kolla på andra fysikkällor på svenska till 
exempel videogenomgång på svenska. Att läsa förklarning på ett begrepp eller en teori på 
modersmål hjälper honom att förstå fysik bättre och sparar tid på att slippa köra fast på grund 
av språket. 
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En teknik som Qasem har är att först läsa förklaringar, om begrepp och teorier på sitt 
modersmål för att spara tid. När eleven känner att han har nått god kunskap om ämnet, t ex 
begrepp och teorier går han över till att studera på svenska. 

´´så jag måste söka andra källor för att förstår fakta delar texter källor från mitt 
modersmål. De andra redovisning källorna läser jag först för att ha bättre 
förståelse från ämnet fysik´´(Qasem) 

Majed säger att om hen inte använder sitt modersmål så går det inte att nyttja sina tidigare 
kunskaper i fysik. Eleven påpekar att vissa begrepp och teorier som finns i nuvarande kurs 
inte är nya. De kände eleven till redan innan eftersom eleven läste fysik i hemlandet. Eleven 
översätter begreppen för att på så sätt kunna nyttja sin tidigare kunskap. När det dyker upp 
nya begrepp som eleven inte tidigare känner till så försöker hen hitta en förklaring på sitt 
modersmål. Med den tekniken använder hen sitt modersmål som hjälpmedel både för att 
nyttja tidigare kunskap samt för att inhämta nya kunskaper i ämnet fysik. 

Souad elev använder sig av några webbsidor i ämnet för att förstå fysikbegreppen bättre. 
Eleven är inte intresserad av att veta själva begreppen på sitt modersmål (arabiska) utan 
eleven gör detta för att hen är intresserad att ta reda på förklaringen med hjälp av 
modersmålet. 

”... jag skriver på svenska man kan direkt ändra språket till arabiska så det 
underlättar mycket.” 

”Det tekniker som jag använder för jag behöver inte själva begrepp på arabiska 
för jag läser kursen på svenska.”(Souad) 

Zakia och Mariam har inte alls testat att använda modersmål som hjälpmedel för att öka sin 
förståelse i ämnet fysik. De eleverna har därmed ingen erfarenhet av att använda sitt 
modersmål i detta syfte. De har varken positiv eller negativ inställning till att använda sitt 
modersmål som stöd i sin kunskapsutveckling i ämnet fysik. 

Miran har tittat på några kemikällor på nätet på sitt modersmål. Detta hjälpte eleven att förstå 
kemi bättre. Eleven har inte provat det i ämnet fysik. 

 

Analys av modersmål stöder eleverna att förstå    
Eleverna lyckas att utveckla sina ämneskunskaper med hjälper av modersmål på grund av att 
eleven har bättre kompetensnivå på sitt förstaspråk. I denna studie visas att de eleverna som 
använder digitala verktyg på modersmål till exempel videogenomgång som förklarar fysik på 
modersmål underlättar elevernas förståelse av ämnet fysik. Enligt skolverket har de 
invandrarelever som deltar i modersmålsundervisning fått bättre betyg i alla skolämnen 
jämfört med de elever som har svenska som andraspråk och bara får undervisning på svenska. 
(Skolverket, 2008). 
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Tillämpning av elevförslag 

En elev har berättat att det finns några videogenomgångar på Youtube i ämnet fysik på sitt 
modersmål. Eleven upplever att filmerna hjälper till att förstå ämnet fysik bättre. Ett problem, 
tycker eleven, är att det ibland tar mycket tid att hitta en bra videogenomgång. Eleven önskar 
att det skulle finnas filmade genomgångar som är anpassade efter kursplanen där 
förklaringar sker på två språk samtidigt (både på svenska och på modersmålet). Ett sådant 
hjälpmedel skulle både hjälpa till att förstå ämnet bättre samt att förstå och tillämpa 
ämnesbegrepp i fysik på svenska, menar eleven. 

Vi har nu video på svenska som vi använder men det passar inte så mycket bra. Jag tänker om 
läraren kan förklara allt på modersmål. Om han kan göra samma typ av video men på vårt språk. 
Han kan använda de här orden och begreppen på svenska men förklaringen – den kan man göra 
på vårt språk. Det blir lättare än att om vi inte förstår så måste vi googla eller hitta någonting på 
modersmålet och det tar lång tid för oss. Det blir lättare att om läraren gör det. (Majad) 

Majad hade ett förslag om att använda digitala medier på svenska där samtidigt de begrepp 
och teorier som förekommer förklaras på modersmål. Genomgången på digitala medier sker 
alltså på både svenska och modersmål 

Detta förslag har tillämpats i min studie. En videogenomgång har gjorts på detta sätt som 
förklarar ett kapitel i fysik 1 där både svenska och arabiska har använts som språk. Med hjälp 
av lärare som pratar svenska och persiska har även en videogenomgång gjorts som förklarar 
samma kapitel i fysik 1 på dessa språk. Videogenomgången har skickats via mail till 4 elever 
som därefter har fått ge sin respons på hur de tycker det har fungerat. 

Souad tyckte att videon hjälpte henne att få en djupare kunskap om detta kapitel. Nu känner 
hon att hon fått bättre kunskap om ämnesbegreppen. Om det skulle finnas andra videos som 
på samma sätt förklarar andra områden tror hon att det skulle hjälpa henne mycket och hon 
skulle spara tid då hon inte behöver köra fast vid tolkningen av ett begrepps betydelse. 

Miran tyckte att det fanns några begrepp som han inte visste om han förstod eller inte. 
Videogenomgången gav honom kompletterande kunskap som han inte hade tidigare när 
fysikundervisningen var enbart på svenska. 

Mariam kände för första gången att fysik inte var komplicerat. Fysikinnehållet blev tydligare 
när hon tittade på videogenomgången som förklarade fysik på hennes modersmål. Hon 
berättade att hon klarade av några uppgifter i boken som hon inte kunde klara förut. 
Undervisningen på modersmål gör att hon har bättre kunskap om vad fysik innehåller. 

Quasem säger att videon hjälpte honom spara tid. Han brukade söka efter olika 
videogenomgångar på sitt modersmål men hittade sällan någon bra video som var anpassad 
till kursen han läste. Han kände att videon hjälpte honom att resonera bättre omkring ämnet 
och kanske ge honom stöd i att kommunicera mer om ämnet. 

 

Analys av Tillämpning av elevförslog  
Eleverna kan förstå fysik lättare eftersom förklaringarna sker på deras modersmål och 
samtidigt utvecklas deras kunskap i ämnets begrepp i på svenska, eftersom 
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videogenomgången sker på svenska och samtidigt på elevens modersmål. Om undervisningen 
sker på svenska och på elevens modersmål innebär det att undervisningen kan anpassas till 
elever som har svenska som andraspråk genom att läraren kan använda olika uttrycksformer, 
till exempel att förklaringar sker på två språk samtidigt eller undervisningen metod som har 
relevans i ämnesundervisning, för att peka på syftet eller budskapet som lärare vill lära 
eleverna. Geijerstam (2006) betonar i sin forskning vikten av att lärare har kompetens i att 
använda olika uttrycksformer, så att eleverna som har problem i språket ska kunna förstå 
naturvetenskapliga ämnen. Enligt sociokulturellt perspektiv kan kunskaper medieras genom 
personer eller intellektuella och fysiska redskap. Eleverna kan hämta kunskap genom att 
använda intellektuella och fysiska redskap (Säljö,2010). Här ses en videogenomgång som ett 
intellektuellt redskap som eleverna kan hämta kunskap ur, och språket här hjälper eleverna 
mycket att utveckla och hämta kunskap, eftersom undervisningen sker på två språk samtidigt. 

 

Slutsatser 

Eleverna som har svenska som andraspråk upplever det svårt att ta till sig kunskaper i 
fysikämnet visar denna undersökning. Även om eleverna har goda kunskaper i det svenska 
språket så upplever de ändå ha svårigheter med att studera fysik då svenska språket inte är 
deras modersmål. Den största svårigheten visar sig vara djupkunskap kring begreppen inom 
ämnet. Kurslitteraturen som de har tillgång till är inte alls anpassad för dessa elever och 
därmed fungerar inte kursboken som ett hjälpmedel utan mer som ett hinder för eleverna som 
har svenska som andraspråk. Enligt min undersökning så försöker eleverna använda andra 
hjälpmedel för att lättare ta till sig kunskaperna, till exempel fysik via videogenomgång som 
finns på nätet. Det finns många fördelar för en elev med ett annat modersmål att göra det 
nämligen att de kan lyssna flera gånger och trycka på pausknapp och spola tillbaka. 

För att undervisningen ska bli mer anpassad till de eleverna som har svenska som andraspråk 
bör lärare prata tydligare och använda ett enklare språk, mer vardagsspråk. Ofta behärskar 
eleverna vardagsspråket på ett bra sätt men de kan däremot ha många brister vad gäller 
skolspråket som är ett mer avancerat och svårare språk i språket. Traditionell undervisning i 
fysik är inte lämpligt för eleverna som har svenska som andraspråk eftersom språket får ett för 
stort inflytande över i ämnet. Eleverna lär sig fysik mycket bättre genom att göra laborationer 
eftersom språket då inte lika viktigt i laborationen utan de hämtar kunskap på en djupare nivå 
genom att praktiska inhämta kunskaperna istället. 

Modersmål som eleverna har med sig kan stödja eleverna mycket om eleven ifråga besitter ett 
ordförråd som uppgår till viss nivå, därför kan translaunging vara ett sätt för att lärare anpassa 
sin undervisning till andraspråkliga eleverna. Eleverna som har svenska som andra språk 
använder ofta digitala hjälpmedel på modersmålet för att kunna hämta in kunskap i fysik. Det 
kan vara allt från ordbok på mobilen till videofilmer på Youtube.  

Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka vilka svårigheter möter elever som har svenska som 
andraspråk i sin utveckling i ämnet fysik samt vilken metod och arbetssätt som kan tillämpas i 
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fysikundervisningen för att kunna underlätta för eleverna i deras kunskapsutveckling. Jag har 
använt mig av två metoder i denna studie för att hämta data. Den första metoden är intervju, 7 
elever har intervjuats om vilka svårigheter som eleverna uppfattar som svårigheter i ämnet 
fysik och hur de tycker undervisningen kan anpassas utifrån ett elevperspektiv… Den andra 
metoden jag har valt är att genom en enklare form av aktionsforskning låta några elever prova 
ett av de förslag som kom från eleverna och utvärdera detta. 

Resultatet har visat att eleverna som har svenska som andra språk upplever det extra svårt att 
förstå och analysera fysikbegreppen eftersom undervisningen sker på svenska som är 
elevernas andraspråk samt att den kurslitteratur som används inte är anpassad för elever som 
har svenska som andraspråk. Även de elever som har bra kunskap i svenska språket upplever 
samma sak. Detta stämmer med det sociokulturella perspektivet som påpekar att 
kommunikation och språkanvändning är helt centrala områden för en elevs utveckling och 
dessa fungerar som länken mellan barnet och omgivningen. Denna länk fungerar inte bra om 
det finns brister i språket. 

Enligt Skolverkets rapport (2016) får en stor del av elever med ett annat modersmål inte 
gymnasiebehörighet och detta kan tolkas som att språket skapar ett hinder för de eleverna att 
nå målen. En annan rapport visar att språkliga kunskaper och förmågor löper som en röd tråd 
genom kunskapskraven i den senaste läroplanens samtliga kursplaner, och därmed även i 
kunskapskraven för de naturvetenskapliga ämnena. Detta kan ses som att i Sverige har vi en 
läroplan som ställer höga krav på eleverna språkkunskaper, samtidigt som vi har elever som 
inte har lyckats anpassa sig till skolan för att nå målen. 

Enligt min uppfattning ser skolan eleverna som har svenska som andraspråk som ett problem. 
Med det menar jag att ofta finns det en uppfattning om att det är elevernas språksvårigheter 
som är problemet men efter denna studie så anser jag att mycket pekar på att problemet inte 
finns hos eleverna med ett annat modersmål utan att problemet är att skolan inte har lyckats 
att anpassa undervisningen till eleverna som har svenska som andraspråk. Detta trots att en 
stor del av eleverna, en av fyra elever enligt skolverket har ett annat modersmål än svenska. 
För att börja hitta lösningen på det här samhällsproblemet så vi kan diskutera vad lärare kan 
göra i sin undervisning för att underlätta förståelse i fysik för elever som har svenska som 
andraspråk istället för att diskutera elevers svårigheter. 

 

Ett resultat som har kommit fram med hjälp av intervjumetoden intervjuer i denna studie är att 
lärare bör prata tydligare och använda ett mer vardagligt språk i undervisningen för att 
eleverna ska kunna ta till sig kunskaper. lärare bör också 
undvika den traditionella undervisningen och satsa mer på laborationer i undervisningen, för 
att eleverna på så vis kan ta till sig kunskaperna inom ämnet mycket bättre, eftersom de 
inte använder språket i lika stor utsträckning. Geijerstam (2006) påpekade att lärare bör 
ha en förmåga att använda olika uttrycksformer som är relevanta i ämnesundervisningen, för 
att syftet eller budskapet man har i ämnet som lärare för de elever som 
inte riktigt äger språket, ska nå fram. En tolkning jag gör utifrån detta är att fysiklärare bör 
använda enklare ord i sin undervisning för att eleverna ska kunna följa med i 
undervisningen och nå målen. Hägerfelth,(2011) säger att andraspråkselever lär sig mycket 
bättre genom laborationer, men enligt min reflektion är det som saknas här är en djupare 
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kunskap om vilka typer av laborationer som passar andraspråkselever. Det 
finns nämligen olika sätt på vilka man som lärare kan jobba med laborationer och det 
finns dessutom olika typer av laborationer, till exempel öppna laborationer och stängda 
laborationer.  Undersökningsbaserad undervisning som passar andraspråkselever är innebär 
inte bara att eleverna gör många laborationer utan eleverna bör göra öppna laborationer. 
Genom öppna laborationer ska eleverna inte kontrollera om hypotesen är sann eller falsk utan 
de kommer själva att göra  en undersökning för att upptäcka nya kunskaper inom fysik. Säljö 
(2017 påpekar att lärare bör lära ut med alla sinnen genom att eleverna gör många olika 
aktiviteter. Min tolkning av det sociokulturella perspektivet på fysikundervisningen är att 
undervisningen ska ske genom öppna laborationer som skapar förståelse hos eleverna genom 
att de gör laborationerna och diskuterar labbresultaten tillsammans.  

 

Studien har visat att modersmål och   digitala medier på svenska och modersmål   hjälper de 
elever som har svenska som andraspråk mycket att utveckla sina kunskaper i fysik. Enligt det 
sociokulturella perspektivet hämtar eleverna kunskap genom att kommunicera med varandra 
verbalt och icke verbalt (Säljö, 2017) 
Enligt min erfarenhet försöker de elever som har svenska som andraspråk prata så lite så 
möjligt när de diskuterar och resonerar kring fysik. Orsaken är att det naturvetenskapliga 
språket i fysik är extra svårt för eleverna som har svenska som andraspråk men   samma 
elever kan prata och resonera mer om ämnet fysik när de använder modersmålet, eftersom de 
inte har problem med språket. Det är naturligt att människor har mer självförtroende, känner 
sig säkrare och kommunicerar bättre såväl verbalt som icke verbalt genom att använda 
modersmålet. Lärare bör uppmuntra elever som har svenska som andraspråk att använda 
modersmålet som hjälpmedel för att hämta kunskap.    

 

Framtida forskning 
I en framtida forskning skulle jag utveckla och göra en mer avancerad studie än min 
nuvarande genom att intervjua olika fysiklärare som har undervisat eleverna som har svenska 
som andraspråk och kunna inhämta deras erfarenheter av kopplingen mellan språksvårigheter 
för elever som har svenska som andraspråk och fysik och hur den  undervisningen kan 
anpassas för de eleverna.  Jag skulle också vilja göra en avancerad form av aktionsforskning 
tillämpa fler av elevernas och lärares förslag på hur man kan underlätta fysikundervisningen 
för elever som har svenska som andraspråk och utvärdera det.  
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Bilaga 1. Missivbrev 
 

Hej!  

Mitt namn är Ahmad Basel Dahhan och jag studerar till lärare i ämnet fysik på Umeå universitet. 
Jag skriver just nu mitt examensarbete som handlar om språksvårighet för fysikundervisning 
för eleverna som har svenska som andraspråk. Jag är intresserad   att se hur kan undervisning i 
fysik anpassas för eleverna som har svenska som andraspråk.  

 

Mitt syfte är att samla in material med hjälp av dialog med vuxna elever som studerar fysik på 
Komvux. samtalet kommer att handla om språksvårighet påverkan i fysik. Materialet kommer 
att spelas in med hjälp av ljudinspelningar för att jag ska kunna lyssna på och transkribera 
materialet.  Det är bara jag som kommer att ha tillgång till material. Personer, skola, enheter 
och kommun ska inte identifieras med riktiga namn under i undersökningens process eller i 
slutet av studien. Du kan delta frivilligt och avbryta när som helst. 

 

Jag har läst igenom ovanstående information och godkänner att: jag heter------------------------
------ ska delta i studie  

 

Deltagare namn  

-------------------------------------------------------------- 

 

 

Deltagare underskrift:  

------------------------------------------------------ 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

intervjufrågor: 

o Vilka svårigheter känner du att språket utgör i undervisningen gällande ämnet fysik. 
o Vilken/vilka studieteknik(er) använder du dig av för att underlätta förståelsen i fysik? 
o Vilken hänsyn tar lärare till att du har svenska som andraspråk i din undervisning 

gällande fysik? 
o Anser du att språket i kursboken är anpassat för elever som inte har svenska som 

modersmål? Utveckla gärna ditt svar. 
o Hur anser du att undervisningen i fysik kan underlättas för dig som elev som har 

svenska som andraspråk? 
o Vilka typer av digitala medier hjälper dig gällande din förståelse för språket i ämnet 

fysik? 
 

 

 

 

 

 

 


