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En studie med andraspråksperspektiv 

I Sverige, precis som i många andra länder, är det stort fokus på kunskapsbedöm-
ning. Bland annat har det beslutats att nationella ämnesprov ska genomföras i bio-
logi, fysik och kemi i årskurs 6 från och med 2013. Dessa prov förväntas pröva de 
förmågor som anges i kursplanerna, däribland förmågan att ”granska information, 
kommunicera och ta ställning” i frågor med ett naturvetenskapligt innehåll. Upp-
gifter med koppling till information och kommunikation tenderar att bli textrika. Då 
det därmed finns en risk att det är läsförståelse som prövas kan detta missgynna en 
del elever. Resultaten från de nationella proven i naturvetenskapliga ämnen visar i 
linje med detta, att elever med svenska som andraspråk presterar lägre på proven 
jämfört med elever med svenska som modersmål. Syftet med denna studie är därför 
att undersöka vilka svårigheter elever med svenska som andraspråk har i förhål-
lande till den del av det nationella provet i naturvetenskap för årskurs 6, som prövar 
elevernas förmåga att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor 
med naturvetenskapligt innehåll. I studien undersöks också huruvida elevernas för-
staspråk kan vara en resurs i muntliga samtal om provuppgifterna. Undersökningen 
baseras på provresultat och intervjuer med 15 elever med arabiska som modersmål. 
Resultat från studien visar bland annat att elevernas förstaspråk delvis användes 
som en resurs i samtalen och då i första hand för att få svåra ord och begrepp för-
klarade. Resultaten tyder emellertid också på att de autentiska (eller verklighetsnära) 
uppgifter som finns med i proven, riskerar att göra elevernas bakgrund betydelsefull 
för deras resultat på proven, eftersom liknande uppgifter inte nödvändigtvis är en 
del av undervisningen i naturorienterande ämnen. Genom att de flesta uppgifterna 
dessutom presenteras i en vardagsnära kontext, medan svaren förväntas innefatta 
naturvetenskapliga begrepp och resonemang, är kraven och förväntningarna i flera 
fall oklara för eleverna. Även om dessa svårigheter med autentiska uppgifter inte är 
specifika för elever med svenska som andraspråk, finns det en risk att svårigheterna 
i högre grad påverkar just denna elevgrupp. Därmed kan detta bidra till att dessa 
elever presterar lägre på de nationella proven i naturorienterande ämnen jämfört 
med elever med svenska som modersmål.  


