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Syftet med arbetet är att undersöka hur andraspråkselever integreras i ämnet biologi på 
högstadiet. Metoden är kvalitativ i form av intervjuer och deltagande observationer. Resultatet 
av undersökningen visar att andraspråkselever till viss del integreras i ämnesundervisningen, 
dock under förutsättningar som gör det svårt för dem att uppnå målen i ämnet. Flertalet av de 
intervjuade eleverna tycker att ord/begrepp i ämnet biologi är svåra att förstå. Det framgår 
även i resultatet att samarbetet mellan lärarna på den undersökta skolan bör utvecklas, samt att 
det saknas goda rutiner på en organisatorisk nivå för att ämnesintegrationen ska vara positivt 
utvecklande för eleverna. 
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1 INLEDNING
Under min verksamma tid som lärare i svenska som andraspråk har läroplanen förändrats och 

därmed också kraven på andraspråkseleverna. Det är inte bara kraven på eleverna som skärpts 

utan även på organisationen, som nu måste se över sin verksamhet och erbjuda det som krävs 

av dem på respektive skola. 



 Av en elev som avslutat sina studier på högstadiet krävdes tidigare betyget G i kärnämnena 

matematik, svenska och engelska för att hon/han skulle vara behörig sökande till ett nationellt 

program på gymnasiet. I den nya skollagen 2011 krävs att en elev skall ha åtta respektive tolv 

godkända betyg för att vara behörig sökande till ett nationellt program, varav kärnämnena är 

tre av dessa åtta eller tolv.

Allt eftersom den nya läroplanen för grundskolan 2011 trätt i kraft, har jag, som även 

undervisar i naturorienterade ämnen, kommit att fundera över huruvida eleverna med svenska 

som andraspråk har möjlighet att få läsa NO - ämnen när de kommer som nyanlända till 

Sverige.  Enligt en rapport från Skolverket var det endast 64% av de nyanlända eleverna som 

hade behörighet att söka till gymnasium år 2011. Eftersom eleverna behöver åtta respektive 

tolv betyg för att vara behöriga sökande till ett nationellt program borde de även läsa NO - 

ämnena och inte bara svenska som andraspråk. Har eleverna tillgång till undervisning NO 

-ämnena, och i så fall när och hur integreras de i ämnena? 

I en av skolinspektionens rapporter står det att

nyanlända elever får inte den utbildning de har rätt till[...]Nyanlända elevers rätt till utbildning 

åsidosätts i de kommuner och skolor som varit föremål för kvalitetsgranskningen och 

Skolinspektionen konstaterar att det behövs insatser så att även nyanlända elever ges möjlighet 

att nå de nationella målen (Skolinspektionens rapport, 2009, s. 3).

 Enligt denna rapport ges inte andraspråkseleverna möjligheter till den utbildning de har rätt 

till.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med min uppsats är att undersöka hur andraspråkselever integreras i ämnet biologi. För 

att uppfylla syftet med mitt arbete söker jag få några för ämnet centrala frågor besvarade. 

Mina frågeställningar är:

Integreras alla andraspråkselever i ämnet biologi, och i så fall hur?

Vilka förkunskaper krävs av eleven för att hon/han ska integreras i ämnet biologi?

Vad/vem avgör när integrationen skall träda i kraft?

1.2  Begreppsförklaringar
Andraspråkselever är elever som har ett annat modersmål än svenska.

 ESL är en förkortning för English as a Second Language.



FBK är en förkortning för förberedelseklass. Elever som kommer till FBK har nyligen anlänt 

till Sverige. Där förbereds eleverna inför att gå i ordinarie klass. Skolbakgrunden är 

varierande för eleverna, allt från analfabeter till de som gått i skola i sitt hemland.

ITG är en förkortning på internationella gruppen, en lokal benämning på den undersökta 

skolan. Elever som kommer till ITG har nyligen anlänt till Sverige. Eleverna förbereds inför 

att gå i ordinarie klass. Skolbakgrunden är varierande, från analfabeter till att ha gått i skola i 

sitt hemland och ha påbörjat en utbildning. I ITG går elever från klass sju till nio, alla med 

annat modersmål än svenska samt med lite eller mycket lite kunskaper i det svenska språket. 

Modersmål är enligt Håkansson (2003) ett svårdefinierat ord. Det kan vara det språk man 

behärskar bäst eller det språk man lärt sig först men även det språk man använder mest. I 

uppsatsen används begreppet enligt Håkanssons definition.

Sent anlända elever är elever med annat modersmål än svenska som anlänt till Sverige under 

pågående skoltid, i grundskolan eller på gymnasieskolan.

 Studiehandledning beskrivs enligt Skolverket:

Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte kan tillräckligt för att följa 

undervisningen på svenska kan få undervisningen förklarad på sitt modersmål. Föräldrar och 

skola samtalar om elevens behov av studiehandledning. Det är skolans rektor som slutligen 

bestämmer när en elev ska erbjudas studiehandledning på sitt modersmål (Skolverket, 2013a).

 I uppsatsen används begreppet såsom Skolverkets definition. Studiehandledningen är på 

svenska och till viss del på elevernas modersmål.

Sva är en förkortning på ämnet svenska som andraspråk.

Sva-elever är de elever som läser ämnet svenska som andraspråk.

1.3 Uppsatsens disposition
I kapitel 2, Bakgrund, presenteras tidigare forskning inom ämnet samt gällande styrdokument. 

I kapitel 3, Metod, förklaras vilken metod som används samt motiveringar till varför just den 

metoden använts. Där presenteras även deltagarna och urvalet av dessa samt en 

metoddiskussion. Resultatet presenteras i kapitel 4. Det består av sammanfattningar, vilka är 

gjorda utifrån frågeställningarna till deltagarna. Samtliga frågor till intervjuerna finns med 

som bilaga nummer 1, sist i uppsatsen. I resultatdelen finns även mina tolkningar av två 

deltagande observationer. I kapitel 5 analyseras och diskuteras resultatet av undersökningen. 



Avslutningsvis i kapitel 6 kommenterar jag undersökningen och ger förslag till vidare 

forskning.

1.4 Avgränsningar
Studien, som är en fallstudie, är en kombinerad studie. Metoderna jag använt mig av är 

intervjuer och deltagande observationer. Jag har medvetet valt att endast undersöka en skola 

med ett fåtal intervjuer och två deltagande observationer, då omfattningen av arbetet annars 

skulle bli övermäktigt. Min undersökning fokuserar på organisationens, lärares och elevers 

syn på hur integrationen i biologi går till. Därför ville jag intervjua alla inblandade parter. Jag 

vill även bilda mig en egen uppfattning om integrationen i klassrumssituationen samt sva 

-elevernas deltagande under lektionen, och därför utfördes två deltagande observationer. Jag 

har inte fokuserat på något specifikt inom området biologi, utan på förståelsen i ämnet och 

integrationen som helhet. 

2 BAKGRUND
I Sverige styrs alla skolformer av läroplaner. År 2011 kom den nya läroplanen för förskolan, 

grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, gymnasieskolan och specialskolan. Läroplanen för 

gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen kom år 2012. Strukturen i läroplanerna är likartad 

där en skolform utgör basen för nästa, vilket i sin tur ger en sammanhängande röd tråd genom 

hela skolgången. Allt bygger på elevens förkunskaper och erfarenheter i ämnet som sedan 

utvecklas i nästa skolform. Det gemensamma för läroplanerna är att alla berör värdegrund, 



mål och riktlinjer. Språkutvecklingens betydelse lyfts fram i samtliga läroplaner. Det är 

skolans uppgift att stödja varje elevs språkutveckling, oavsett var de befinner sig. En elev som 

nyligen anlänt till Sverige står inför särskilda utmaningar när det gäller språket. De ska lära 

sig det nya språket samtidigt som de ska lära sig de olika ämnenas innehåll (Skolverket, 

2012).

2.1 Språkinlärning
När barn lär sig ett andraspråk gör de det på ett helt annat sätt än när de lär sig modersmålet. 

Vid förstaspråksinlärningen börjar barnet med att jollra, för att sedan ungefär vid ett års ålder, 

utveckla språket till ettordsyttranden. Därefter utvecklas det till två- tre- och 

flerordsyttranden. På detta sätt utvecklas barnet kognitivt samtidigt med den språkliga 

utvecklingen i sitt modersmål. Faktorer som lekkamrater på dagis och tiden barnet tillbringar 

med föräldrarna påverkar också språkutvecklingen (Håkansson, 2003, s. 145-147). Håkansson 

(2003, s. 165) menar att "Det kan ibland vara svårt att göra en absolut avgränsning mellan vad 

som är förstaspråk och vad som är andraspråk, och ibland kan det skifta vid olika perioder för 

samma barn". Om barnet lärt sig ett eller flera språk innan det lärt sig svenska är svenska ett 

andraspråk menar Håkansson (2003).

Både forskare och andra pedagoger har erfarit att elever som redan utvecklat sitt förstaspråk 

har en mer driven strävan efter att lära sig sitt andraspråk än de som ej har ett utvecklat 

förstaspråk. De kan använda sitt förstaspråk för att uppnå en hög språklig nivå på sitt 

andraspråk. Därför är modersmålet så viktigt för andraspråksinlärare (Abrahamsson & 

Bergman, 2006, s. 29).

En förstaspråksinlärare når en "hög språklig nivå, med ett idiomatiskt uttal (ofta dialektalt), ett 

stort varierat ordförråd, ordböjning, satsbindning, underordning, och situationsanpassning av 

språket" (Håkansson, 2003, s. 166). Alla andraspråksinlärare uppfyller ej detta, dock gör barn 

det oftare än vuxna inlärare. Innan en andraspråksinlärare behärskar språket använder de sig 

av ett s. k interimspråk, ett slags mellanspråk då andraspråksinläraren använder sig av egna 

varianter som även kan blandas med helt korrekta ordval. När ett förstaspråkstalande barn 

börjar skolan kan det ca 8 000-10 000 ord som det sedan ökar med ca 3 000 ord för varje år. 

När barnet sedan börjar på högstadiet har det ett ordförråd på ca 40 000 ord. Det kan ta upp 

till fem år eller ännu längre tid för en andraspråksinlärare att komma i kapp sina svenska 

kamrater. Det beror på olika faktorer, främst tillgången till att använda språket i olika 

situationer. Trots den långa inlärningstiden kan det finnas luckor i den språkliga basen och i 



utbyggnaden. Ofta är den kognitiva åldern högre än den språkliga åldern (Abrahamsson & 

Bergman, 2006, s. 28-29).

2.1.1 Språkinlärningsmodeller
 Håkansson (2003) redovisar en undersökning som gjorts i Kanada under 1980-talet gällande 

språkbadsprogram som språkinlärningsmodell. Programmen är utformade på så sätt att 

enspråkiga barn ska ges möjligheten att bli tvåspråkiga. Undersökningen tar upp både tidigt 

och sent språkbadsprogram. Eleverna som är engelsktalande undervisas i franska dock förstår 

undervisande lärare engelska. Barnen i studien använder sig av sitt modersmål i klassrummet 

när de talar med sina kompisar. Inlärningen sker naturligt genom informell språkinlärning där 

förståelse går före produktion. I det tidiga programmet behöver inte barnen tala det andra 

språket förrän efter några terminer. Läraren, som följer den regelrätta kursplanen, rättar inte 

formen utan bara innehållet. Detta menar Håkansson (2003) är ett liknande sätt som när man 

lär sig ett förstaspråk. Några viktiga drag som utmärker språkbadsprogrammen i Kanada är 

följande:

§ programmet är frivilligt

§ föräldrarna är positiva och engagerade

§ förstaspråket majoritetsspråk

§ lärarna förstår barnens första språk

§ förståelse går före produktion

§ autentiska och meningsfulla situationer

§ rättningar främst på innehåll (snarare än form) (Håkansson, 2003, s. 192).

När det gäller att undervisa andraspråkselever i Sverige har språkbadsfrågan väckts. Varför 

kan inte undervisningen ske på samma sätt om den nu är framgångsrik? Svar på frågan ger 

Skutnabb - Kangas i Håkansson (2003) att "vad invandrarbarn utsätts för när de sätts i 

svenska klasser är i själva verket språkdränkning, inte språkbad. De kastas in i undervisning 

på ett för dem okänt språk utan att få hjälp med att klara sig eller få någon möjlighet att 

komma därifrån. Det gäller för dem att själva lära sig simma - eller drunkna"(Skutnabb - 

Kangas i Håkansson, 2003, s. 192). De betydelsefulla drag som används vid 

språkbadsprogrammen saknas i den svenska skolans andraspråksinlärning och den är därför 

inte lyckad (Håkansson, 2003, s. 192-193).

Sjöqvist och Lindberg (2010) anser att det finns en hel del orealistiska föreställningar om 

andraspråksinlärning. En elev som följer en ordinarie klass och som inte kan språket kan 



heller inte ta till sig innehållet på lektionen, eftersom språket måste vara begripligt för eleven. 

Fenomenet kan förtydligas med detta citat.

Om någon vill lära sig både ryska och företagsekonomi bör man t.ex. inte rekommendera en 
kurs i företagsekonomi på ryska![...]Andraspråkseleverna står inför uppgiften att tillägna sig det 
nya språket samtidigt som de ska tillgodogöra sig kunskaper i skolans övriga ämnen. För att 
detta ska vara möjligt måste andraspråksundervisningen relateras till undervisningen i skolans 
andra ämnen. Vidare måste all undervisning vara språkutvecklande. Andraspråkseleverna ska 
alltså ges möjlighet att utveckla sitt andraspråk under kvalificerad ledning, men också erbjudas 
en ämnesundervisning som är anpassad efter deras speciella förutsättningar och behov. 
(Sjöqvist& Lindberg i Hultinger & Wallentin (red.) 2010, s. 85) 

2.1.2 Ämnesspråk
För att en elev ska kunna kommunicera naturvetenskap i skolan krävs att han/hon behärskar 

det språkliga register som gäller i just den situationen. Om en lärare kommunicerar med en 

elev inom ämnet biologi och använder ett biomedicinskt språk är det omöjligt för eleven att 

uppfatta något i kommunikationen om inte hon/han förstår vad läraren säger. Eleven måste 

kunna använda sig av sina språkliga verktyg inom ämnet för att kommunikationen ska kunna 

bli meningsfull. Detta språk lär man sig i speciella verksamheter som är kopplade till just det 

ämnet. Vetenskapliga diskurser fungerar i vetenskapliga sammanhang, inte i en 

kommunikation med grannen, om nu inte grannen råkar vara inläst på just det området 

(Strömdahl, 2002, s. 29). Ett exempel på detta är hur man använder termerna kraft och arbete. 

I ett vardagligt samtal används de på ett sätt och i ämnet mekanik betyder det något annat. 

Leif Östman i Strömdahl (2002) hävdar att "För att förstå en definition är man tvungen att 

både förstå de ord som ingår i definitionen och hur orden ska användas i förhållande till 

varandra" (Östman i Strömdahl, 2002, s. 80). Att förstå orden sött, salt, surt och beskt kan 

vara av stor betydelse för att kunna förstå och lösa en uppgift i biologi eller kemi. Om en elev 

slår upp ordet i ett lexikon blir hon/han förmodligen inte hjälpt i en situation där man 

kommunicerar surt kontra basiskt. Men om eleven har varit i kontakt med dessa ord i rätt 

kontext, t.ex. på biologilektionen, känner hon/han till skillnaden mellan vardagsspråket och 

ämnesspråket (Östman i Strömdahl, 2002, s. 80-81). 

I vardagen använder vi vardagliga ord i en kommunikation, inte vetenskapliga diskurser inom 

ett specifikt ämne. Detta skiljer kommunikationen i en skolsituation där naturvetenskapliga 

ord/begrepp och teorier skall kommuniceras. Begriplighetskriterierna är inte desamma i den 

vardagliga kommunikationen som på en biologilektion. Innebörden i kontexten går inte att 

uppfatta om man inte har ordkunskapen inom ämnet. Undervisningen måste därför starta där 

eleven befinner sig och ske steg för steg. Språkprocessen kan komma att ta tid eftersom 



eleverna ska lära sig både vetenskapliga innebörder och få en helhetsbild av relationen mellan 

människan och naturen, hävdar Sandell m.fl. (2003, s. 148-149).

 Dong (2002) har utfört en undersökning på högstadiet i New York City om hur biologilärare 

undervisar andraspråkselever. I studien, som består av observationer och intervjuer med 

biologilärare, kommer författaren fram till att de lärare som verkligen tror på att eleverna kan 

lära sig är också de som lyckas bäst med måluppfyllelsen. I skolan där studien genomförts går 

det elever med varierad skolbakgrund, allt från ingen skolbakgrund till de elever som läst 

många år på sitt modersmål. För att eleverna ska lyckas med att lära sig ett andraspråk  hävdar 

Dong (2002) att: "One of the best ways of learning a new language is to learn it in the target 

language and in the real context of disciplinary specific language use, such as biology, social 

studies, maths, etc. Language learning in meaningful content stimulates motivation and 

provides real social purposes for speaking, listening, reading, writing and thinking (Dong, 

2002, s. 258). Studien påvisar även betydelsen av kompetenta lärare. En en av dem är Sally 

som säger att: "[ ...] teaching ESL students was diffrent from teaching regular students in that 

you cannot take things for granted, assuming students would have known basic words"(Dong, 

2002, s. 260). Det är en utmaning för andraspråkseleverna att läsa biologi menar Dong 

(2002). I läroplanen för den undersökta skolan står det att eleverna ska utveckla sitt ordförråd 

inom ämnet. De ska ha en förståelse för de biologiska begreppen och kunna tänka och 

uttrycka sig kritiskt i ämnet biologi. Här menar Dong (2002) att forskare uttryckt oro över det 

massiva omfånget ord och begrepp eleverna måste behärska. Det kan vara upp till 10 000 

ord/begrepp i läroböckerna i biologi vilket till och med kan vara svårt för en infödd att förstå 

menar Dong (2002, s. 257).

Holmegaard och Wikström (2004) hävdar att ordförrådet är en av de viktigaste faktorerna i 

ämnesundervisningen. Ett gott ordförråd kan kompensera grunda kunskaper i ämnet, menar 

Holmegaard och Wikström (2004, s. 537).

I ämnet biologi ingår praktiska undersökningar i form av laborationer där eleverna ska 

använda sig av biologiska termer. Wickman (2002) har gjort en undersökning om hur elever 

lär sig under en laboration. Han hävdar att det är av stor vikt att eleverna själva måste pröva 

och iaktta för att sedan kunna förstå och avgöra vad som är sant, och därmed sammanföra 

lärdomen i laborationen till ett sätt att förstå naturen. Det är i laborationen eleven stärker sina 

tidigare teoretiska kunskaper i de praktiska. Det som tidigare har lästs i en faktatext kommer 

till användning i det praktiska momentet, laborationen. Samtidigt är det viktigt att känna till 



"att elevernas tidigare erfarenheter spelar en stor roll för hur de förstår laborationerna och 

naturvetenskapliga fenomen" (Wickman, 2002, s. 98). Wickmans (2002) undersökning får 

stöd av Abrahamsson och Bergman (2006).

Abrahamsson och Bergman (2006) tar upp vikten av det stöd en andraspråksinlärare behöver i 

en situation för att lättare kunna hantera språket. De hänvisar till Cummins modell som 

exempel för att visa hur en kognitiv inlärningsnivå skall överrensstämma med det 

kontextuella. "Ju mer stöd man får av situationen eller kontexten desto lättare är det att 

hantera språket" (Abrahamsson& Bergman, 2006, s. 23). Cummins modell går ut på att den 

kognitiva nivån ska höjas samtidigt som eleven blir mindre och mindre beroende av 

situationen han/hon befinner sig i. Se figuren nedan.

Figur 1(Abrahamsson & Bergman, 2006)

 Lindberg (2009) skriver om den implicita och explicita språkutvecklingens betydelse. Hon tar 

upp vardagsspråket kontra skolspråket i sin text och hävdar att vardagsspråket utvecklas på ett 



naturligt sätt vilket inte skolspråket gör. Elever måste lära sig fler "språkliga register" under 

sin skoltid för att kunna möta de utmaningar de står inför. I dagens skola är elever mycket 

olika rustade för att möta dessa språkliga utmaningar. Skolspråket utvecklas genom medveten 

och systematisk undervisning med explicit vägledning och tydliga modeller till skillnad från 

vardagsspråket som lärs in implicit utanför skolan (Lindberg, 2009, s. 19).

 2.2 Styrdokument
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011(Lpg, 2011) presenteras 

följande om likvärdig utbildning: "Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov. Den ska främja varje elevs fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt  i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Lpg, 2011, s. 

8). En likvärd utbildning betyder inte att undervisningen utformas lika på alla skolor. 

Utbildningen ser olika ut beroende på tillgångar och eventuella svårigheter. Undervisningen 

kommer också att se olika ut då hänsyn måste tas till varje elevs behov. Övergripande mål och 

riktlinjer anger i vilken inriktning skolan ska arbeta samt vilka normer och värden eleven bör 

utveckla under sin skoltid. Mål som skolan ska ansvara för att eleven uppnått efter avslutad 

grundskola är att eleven 

§ kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

§ kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, 
humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och 
vardagsliv,

§ har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

§ har fått kunskaper om och  förståelse för  den egna livsstilens betydelse för  hälsan, 
miljön och samhället (Lpg, 2011, s.13-14).

Syftet med undervisningen i ämnet biologi är att eleverna ska utveckla sina kunskaper, vara 

nyfikna på, och veta mer om, sig själva och naturen. Eleverna ska kunna "formulera egna och 

granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi har betydelse"(Lpg, 2001, s. 

111).De ska också utifrån egna upplevelser ställa frågor och formulera svar på undersökningar 

som gjorts i ämnet. Vidare ska de utveckla sin förmåga att "samtala om, tolka och framställa 

texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll" (Lpg, 2011, s. 111).

Det centrala innehållet styr vad undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla, i 

årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. Det som behandlas i årskurserna 7-9 bygger på det som behandlats i 

årskurserna 4-6 och 1-3. I årskurs 1-3 behandlas, året runt i naturen, kropp och hälsa, kraft 

och rörelse, material och ämnen i vår omgivning, berättelser om natur och naturvetenskap  



och metoder och arbetssätt. I årskurs 1-3 ska det centrala innehållet i undervisningen 

behandla: 

§ enkla fältstudier och observationer i närmiljön 

§ enkla naturvetenskapliga undersökningar

§ dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild, och andra 
uttrycksformer (Lpg, 2011, s. 113).

 I årskurs 4-6 ändras läroplanen. Från att ha varit naturorienterande ämnen i årskurs 1-3 till 

renodlad biologi. Då ska det centrala innehållet under rubriken Biologins metoder och 

arbetssätt behandla följande:

§ Enkla fältstudier och experiment

§ Planering, utförande och utvärdering.

§ Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

§ Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga 
rapporter.

§ Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i 
faktatexter och tidningsartiklar (Lpg, 2011, s. 114).

I årskurs 7-9 är rubriken densamma som i 4-9, Biologins metoder och arbetssätt, där det 

centrala innehållet ska behandla: 

§ Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, 
utförande och utvärdering.

§ Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

§ Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller 
och teorier. 

§ Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga 
rapporter.

§ Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor 
och samhällsdiskussioner med koppling till biologi (Lpg, 2011, s. 115).

Det löper en röd tråd genom alla årskurser i ämnet biologi. Vad det centrala innehållet ska 
behandla är ständigt återkommande. Detta gör att, det eleven ska lära sig i årskurs 4-6 bygger 
på att den har uppfyllt kraven i årskurs 1-3.

I Skolverkets (2012) kommentarmaterial om språk och kunskapsutveckling kommenteras 

ämnesspråkets betydelse på följande sätt:



För att elever i skolan ska utveckla kunskaper inom ett ämne behövs faktakunskaper men det 
räcker inte med det. Kunskaper i och om det språk som är specifikt för detta ämne är en 
förutsättning för att eleven ska kunna tillägna sig ämnesinnehållet, och det är viktigt att eleven 
förstår ämnets och ämnesspråkets syfte och sammanhang. Sådana kunskaper utvecklas bäst inom 
ramen för undervisningen i respektive ämne (Skolverket, 2012, s.11). 

Här ses ett tydligt samband mellan läroplanens centrala innehåll och vikten av att behärska 
ämnesspråket i ett ämne som biologi.

2.3 Samarbete mellan lärare
Modersmålet har en oerhört stor betydelse för en elevs utveckling, utan modersmålet tar 

andraspråksinlärningen mycket längre tid hävdar Bergman, Sjöqvist, Bülov och Ljung (1992). 

De menar att en elev som endast har tillgång till sitt andraspråk under en längre period 

infantiliseras. Eleven riskerar att bli understimulerad. Undervisningen i svenska som 

andraspråk bör så snart så möjligt, redan på nybörjarnivå, kompletteras med andra ämnen. 

Detta bör göras i ett samarbete med ämneslärare och modersmålslärare (Bergman m fl.1992, 

s. 64-68).

Viberg (2005) menar att alla som undervisar i skolan borde ha kunskaper om hur man 

undervisar andraspråkselever. I en rapport som skolinspektionen gjort har var femte 

grundskoleelev utländsk bakgrund och var fjärde av dem lämnade grundskolan 2009/2010 

med ofullständiga betyg, ej behöriga att söka till nationellt program. Viberg (2005) anser att 

lärarutbildningen borde innehålla kurser med andraspråksinlärning och kulturkunskap. 

Ämnesundervisningen får inte bli en förenklad version, den bör innehålla samma 

ämneskunskaper som till övriga elever. Texter ska inte kortas ner, de ska ge mer (Hyltenstam, 

2005, s. 110-113).

Modersmålsläraren borde samarbeta mer med ämnesläraren för att språkutvecklingen ska 

gynnas. Ofta bedrivs undervisningen i svenska som andraspråk skilt från andra ämnen, eller 

att eleven går till modersmålsläraren och endast översätter svåra ord och begrepp. Språket och 

tanken måste utvecklas parallellt, ämnesundervisningen och svenska som 

andraspråksundervisningen bör gå hand i hand menar Bergman m.fl. (1992, s. 67-68).

Goda förutsättningar för utvecklingen av språk och kunskap ger ett samarbete mellan sva 

-lärare, modersmålslärare och ämneslärare. Många gånger menar ämneslärare att sva 

-eleverna kommer in för tidigt i ämnesundervisningen, elevernas ordkunskap räcker inte till. 

Möjlighet till ämnesintegration måste ändå ges andraspråkseleverna, dock efter en tid i 

förberedelseklass, eftersom det kan ta upp till tio år för en andraspråkselev att nå ett 



akademiskt skolspråk menar Holmegaard och Wikström i Hyltenstam och Lindberg (red.) 

(2004, s. 541).

 Organisationen kring andraspråksundervisningen har diskuterats i många år. Olika lösningar 

fungerar olika bra och det måste få vara olika, bara arbetssättet fungerar och att 

andraspråkseleven utvecklas. Men det är viktigt att inse att "gå i klass, d.v.s. helt följa 

klassens undervisning, aldrig får bli ett mål i sig. Målet är att eleven ska kunna så mycket 

svenska att han kan fungera på samma villkor som svenska elever" (Bergman m fl. 1992, s. 

71). Här gäller det att hitta balans i ämnesintegrationen, att eleven får ta del av 

ämnesundervisningen men inte för tidigt i språkutvecklingen så eleven blir "dränkt" i alla ord 

och begrepp.



3 METOD
I detta kapitel presenteras mitt val av metod, analys, urval, presentation av deltagare, 

forskningsetik och en avslutande metoddiskussion. Jag har valt att göra en kvalitativ studie, i 

form av en fallstudie. Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer och deltagande 

observationer.

3.1 Fallstudie
 Denscombe (2010) menar att en fallstudie passar bra som tillvägagångssätt då 

undersökningen behöver flera forskningsmetoder för att svara upp till frågeställningarna och 

syftet. I en fallstudie väljs ett eller två exempel ut, t.ex. en eller två skolor i stället för flera 

skolor i en kommun eller ett visst antal deltagare i stället för en hel grupp. De är inte 

slumpmässigt valda skolor eller deltagare, de är valda med  uppsatsens syfte i fokus. 

Fallstudien används i huvudsak för att hitta information om ett specifikt fall eller undersöka 

en fråga på djupet. I en fallstudie görs undersökningen i en naturlig miljö med flera källor. 

Fallstudien betonar relationer och processer. Vidare hävdar Denscombe (2010) att "alla 

fallstudier måste väljas med utgångspunkt i deras relevans för de praktiska problem eller de 

teoretiska frågor som undersökts" (Denscombe, 2010, s. 64). I valet av ett specifikt fall hävdas 

det ofta att detta är det typiska, samt att dess resultat kan komma att vara ett generellt resultat 

på en större grupp och därmed också tillämpas på andra fall.

När det gäller att generalisera utifrån en fallstudie kommer andra forskare med stor 

sannolikhet ifrågasätta hur representativt och hur unikt fallet egentligen är. Fallstudiens 

fördelar är att den är användbar vid småskalig forskning genom sin koncentration på enstaka 

platser. Den uppmanar även till flera olika metoder i ett och samma fall för att på så vis ta del 

av den mer eller mindre komplicerade verkligheten. En nackdel med fallstudien kan vara 

trovärdigheten när det gäller generaliseringar. Etiska dilemman är också något som kan 

komma att bli en nackdel, då forskaren måste få tillträde till olika sociala arenor (Denscombe, 

2010, s. 62-72). 

3.1.1 Semistrukturerad intervju
I en semistrukturerad intervju har forskaren ett formulär med frågor till deltagarna men det 

måste inte följas. Deltagarna kan komma att utveckla eller binda samman frågor för att på så 



vis bättre kunna besvara frågorna. Den semistrukturerade intervjun är flexibel då den 

intervjuade har stora möjligheter att utveckla sina synpunkter (Denscombe, 2010, s. 234-235).

3.1.2 Deltagande observation
En deltagande observation ska vara så "naturlig" så möjlig, alla eventuella störningar bör 

minimeras. Observatören deltar i det dagliga, utan att tillfället konstlats. Syftet med en 

deltagande observation är att få insikt i en händelse eller en kultur. Observatören kan delta 

mitt i händelser och se detaljer. Händelserna och de olika detaljerna undersöks i förhållande 

till varandra, vilket kan bidra till en holistisk förståelse. Forskningsmetoden kan komma att bli 

tidskrävande då forskaren kanske måste göra flera besök för att lära sig om den specifika 

situationen. Direkt efter observationen måste anteckningar görs, annars är det lätt att glömma 

viktiga detaljer. (Denscombe, 2010, s. 283-284).

Widerberg (2002) hävdar att det är en fördel att ta del av kontexten deltagarna befinner sig i 

innan intervjuer görs. Då har varken forskaren eller de intervjuade personerna något de 

behöver leva upp till, eller agera till, som tidigare sagts i intervjuerna. De är helt "naturliga" i 

kontexten de befinner sig i. " I många fall är det bäst om man kan varva intryck/observationer 

och intervjuer" menar Widerberg (2002, s. 129).

Jag valde att observera klassen vid två tillfällen. Det jag hade för avsikt att observera var 

integrationen i klassrummet och hur sva - eleverna deltog på biologilektionerna. 

Observationsmaterialet användes som ett kompletterande material till intervjuerna. Eleverna 

och en av lärarna fanns i klassen jag observerade. Mitt val att observera före intervjuerna var 

ett medvetet val.

3.1.3 Analysmetod
I analysen av det material jag samlat in har jag delvis använt mig av Kvale (2006) 

analysmetod. Han presenterar en analysmetod i sex steg, jag har använt mig av steg fyra. Det 

innefattar att all insamlad data struktureras och kartläggs för att kunna bli tillgängligt för 

analys. Detta görs utifrån syfte och frågeställningar. Med utgångspunkt från detta, 

tillsammans med syfte och frågeställningar, har jag sammanfattat resultatet under teman. 

Dessa teman är: 4.1 Vem/vad avgör när en elev ska integreras i ämnet biologi, 4.2 Samarbete,  

4.3 Elevernas förkunskaper i ämnet biologi,4.4 Ämnesspråket och 4.5Måluppfyllelse,4.6 

Förkunskaper i ämnet biologi, 4.7 Förståelse på biologilektionerna, 4.8 Hjälp och stöd i  

ämnet och 4.9 Elevernas egna kommentarer angående ämnesintegration.



 I bearbetningen av materialet har det väsentliga innehållet för studien sorterats ut och 

analyserats. Jag har till viss del använt mig av s.k. meningskoncentrering, då jag har kortat av 

och sammanfört långa intervjusvar till kortare formuleringar. Men jag har även valt att citera 

vissa av intervjusvaren, kort som långa, då dessa har varit av betydelse i mitt resultat (Kvale, 

2006, s. 170-175). 

Utifrån vad jag sett och noterat under mina observationer har jag tolkat data. Tolkningarna är 

gjorda utifrån ett holistiskt perspektiv, från delar till helhet.

3.1.4 Urval
För att uppfylla syftet och få svar på frågeställningarna var det av stor vikt att undersökningen 

gjordes på såväl organisatorisk-, som på grupp- och individnivå. I undersökningen ingår 

rektor, lärare med olika befattningar, samt elever. En lärare arbetar som biologilärare, den 

andra är svenska som andraspråkslärare och den tredje arbetar som studiestödslärare i 

matematik och NO- ämnena. Eleverna i studien har alla svenska som andra- språk och 

samtliga går i årskurs 7. Undersökningen är utförd på en högstadieskola i en liten kommun i 

Mellansverige. Skolan har ca 500 elever i årskurserna 7-9. Deltagarna är anonymiserade 

genom att de fått fiktiva namn vid presentationen i studien.

3.1.5 Presentation av deltagarna
Rektorn Karin är 44 år. Hon har arbetat som rektor i nio år. Under åtta av de nio åren har hon 

även arbetat parallellt som lärare i matematik och NO på högstadiet, vilket hon även är 

utbildad till.

Läraren Ritva är 42 år och är utbildad NO- och matematiklärare mot högstadiet. Hon har inte 

svenska som modersmål men har bott i Sverige i tolv år och arbetat som lärare i fyra år. I två 

år har hon arbetat på skolan med studiestöd i kombination med undervisning i NO-ämnena. 

Ritva behärskar flera språk, bl. a kurdiska och arabiska vilket flertalet av andraspråkseleverna 

talar.

Läraren Bodil, 36 år, undervisar i biologi. Hon är utbildad matematik och no - lärare och har 

varit verksam i yrket i tolv år, varav tio år på den aktuella skolan.

Läraren Sanna är 37 år och utbildad grundskolelärare i tyska och svenska. Hon har varit 

verksam i yrket sedan 2004. Hon har arbetat med svenska som andraspråk i ett år.

Alma går i sjuan. Hon är född i Indien och bodde där i tre år sedan flyttade familjen till 

Afghanistan. Alma har gått i skolan i Afghanistan och i skolan i Sverige i sex år. 



Monika kom till Sverige när hon gick i ettan. Hon fick gå om ettan här i Sverige. Monika 

kommer från Armenien och gick i skolan där i ett år. 

Masud har bott i Sverige i tre år. Masud gick i skolan i Somalia i fyra år. När han kom till 

Sverige gick han i FBK i ett år innan han fick gå över till ordinarie klass. 

Ahmed är född i Sverige. Ahmed läste kurdiska från förskolan till sexan här i Sverige. Har 

gått i svensk klass hela tiden. 

Ali har varit fem år i Sverige. I Kurdistan gick han tre år i skolan.

3.2 Forskningsetik
I mitt arbete har jag beaktat Vetenskapsrådets (2003) etiska regler. För att forskning ska kunna 

bedrivas krävs att individer ställer upp och deltar i forskningen. Deltagaren, den enskilde 

individen måste få känna sig trygg i sitt deltagande. Forskaren är därför skyldig att hålla sig 

till vissa regler. För en deltagare finns ett skydd, individskyddskravet. Där ingår fyra 

grundläggande krav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och  

nyttjandekravet. Informationskravet - där informeras deltagarna om resultat och arbetssätt. 

Samtyckeskravet - deltagandet är frivilligt. Konfidentialitetskravet - forskaren ser till att allt 

insamlat material förvaras på ett säkert sätt samt att deltagarnas namn är fiktiva och att inte 

den berörda skolan nämns vid namn. Nyttjandekravet - all insamlat material används endast 

till ändamålet.

 I mötet med aktuella deltagare informerade jag om att det är frivilligt att medverka i studien 

och vad min forskning ska leda till. Jag har även informerat deltagarna om att all insamlad 

data endast ska användas till detta forskningsarbete, samt att alla medverkande har fiktiva 

namn i studien.

3.3 Metoddiskussion
För att få svar på mina frågeställningar och för att uppnå mitt syfte, kändes fallstudie som ett 

naturligt tillvägagångssätt. Dels för att fallstudien är användbar i småskalig forskning men 

också för att den tillåter kombinerade forskningsmetoder. Eftersom jag var intresserad av 

lärarnas, elevernas och rektors egna uppfattningar blev det ett omfattande material att arbeta 

med, i form av transkriberade intervjuer. Frågorna var inte desamma till rektor, lärare och 

elever. Deltagarna har olika uppdrag och därför var jag tvungen att formulera frågorna olika. 

Transkriberingen gav mig tydligare information än vad jag uppfattade vid själva intervjuerna. 

Jag fick omfattande svar som jag kunde använda mig av i mina sammanfattande teman under 



rubrikerna: 4.1 Vem/vad avgör när en elev ska integreras i ämnet biologi, 4.2 Samarbete,4.3 

Elevernas förkunskaper i ämnet biologi,4.4 Ämnesspråket och 4.5Måluppfyllelse,4.6 

Förkunskaper i ämnet biologi, 4.7 Förståelse på biologilektionerna, 4.8 Hjälp och stöd i  

ämnet och 4.9 Elevernas egna kommentarer angående ämnesintegration. Syftet och 

frågeställningarna låg som grund till utformningen av de teman jag använt mig av i rubrikerna 

i resultatdelen. Eftersom frågorna till deltagarna var olika kändes det som ett naturligt val att 

redovisa resultatet av intervjuerna på detta sätt.

 För att jag skulle få inblick i klassrumssituationen och skaffa mig ett kompletterande 

material, utförde jag två observationer. Min tanke var också att observationerna kunde höja 

reliabiliteten i studien då mina upplevelser kunde komma att bli kompletterande material till 

intervjuerna. Jag utförde observationerna innan jag gjorde intervjuerna, vilket jag i efterhand 

tyckte var ett bra val. Precis som Widerberg (2002) hävdat behövde ingen av parterna leva 

upp till något då. Det hade annars kunnat bli så att en elev som svarat på en specifik fråga 

under intervjun, kanske hade ändrat sitt sätt att vara under observationen utifrån vad hon/han 

sagt i  intervjun. Eftersom jag utförde en deltagande observation fanns risken att jag missade 

viktiga händelser då jag som deltagande absolut inte kunde registrera allt som hände i 

klassrummet. Allt observerat är tolkat utifrån mig själv, därmed kan observationerna ej 

generaliseras.

 Huruvida hela mitt arbete kan generaliseras är upp till mottagaren att avgöra. Jag är medveten 

om att min studie hade kunnat  omfattat fler skolor än en och även med fler elever i olika 

årskurser på högstadiet, men syftet med mitt arbete var inte att jämföra olika skolor och elever 

i olika åldrar. Om mitt resultat skulle ha blivit annorlunda om det varit en mer omfattande 

studie är omöjligt att säga.

 Mitt val, att använda semistrukturerade intervjuer, visade sig passa bra, då en av deltagarna 

hellre ville föra samman alla frågor i en berättelse. På så vis fick jag ändå svar på samtliga 

frågor. Om jag hade valt att göra en kvantitativ undersökning i form av t.ex. en 

enkätundersökning hade jag fått en annan bredd då fler deltagare har kunnat ingå i 

undersökningen. Dock hade jag ej fått det djup på svaren jag nu fått, och som jag behövde, för 

att kunna få svar på mina frågeställningar.



4 RESULTAT
I detta kapitel presenteras resultatet av all insamlad data. Detta görs i sammanfattningar som 

är konstruerade utifrån syfte och frågeställningar. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur 

andraspråkselever integreras i ämnet biologi. Frågeställningarna jag använt mig av för att 

uppnå syftet är följande: Integreras alla andraspråkselever i ämnet biologi, och i så fall hur? 

Vilka förkunskaper krävs av eleven för att hon/han ska integreras i ämnet biologi? Vad/vem 

avgör när integrationen skall träda i kraft? Frågorna som ligger till grund för intervjuerna i 

resultatet återfinns i bilaga 1.

Rektor och lärares resultat är sammanfattade under rubrikerna: 

4.1 Vem/vad avgör när en elev ska integreras i ämnet biologi

4.2 Samarbete

4.3 Elevernas förkunskaper i ämnet biologi

4.4 Ämnesspråket 

4.5 Måluppfyllelse

 Elevernas resultat presenteras på samma sätt som rektor och lärares, sammanfattade, under 

rubrikerna: 

4.6 Förkunskaper i ämnet biologi

4.7 Förståelse på biologilektionerna,

 4.8 Hjälp och stöd i ämnet

 4.9 Elevernas egna kommentarer angående ämnesintegration

4.1 Vem/vad avgör när en elev ska integreras i ämnet biologi?
Deltagarna, rektor och lärare, är relativt överrens om att det är kunskaperna i svenska språket 

som är mest avgörande när en elev ska integreras i ämnet biologi. Rektor Karin säger att 

"Målsättningen är att alla får gå ut och prova allteftersom vi känner att de är redo". Vidare 



anser både rektor och lärare att det inte bara handlar om ämnet biologi. Det handlar även om 

en social träning, att andraspråkseleverna ska få känna att de är i en ordinarie klass och att de 

får känna samhörighet med de svenska eleverna. Deltagarna menar att om eleverna slussas ut i 

klass får de verkligen bada i språket. Ingen av deltagarna tar upp något om elevens kunskaper 

i ämnet som en avgörande faktor. På frågan, vem eller vilka det är som avgör när 

ämnesintegrationen ska äga rum, svarar rektor Karin att utslussningen sker i samråd mellan 

sva- läraren, studiestödsläraren, hemspråksläraren och specialpedagogen. Dessa stämmer av 

med varandra en gång per termin eller en gång i månaden. Men den som egentligen avgör 

detta är sva - läraren som har sett elevens utveckling menar Karin. Läraren Ritva säger att när 

eleverna kan läsa och förstå enkla texter i biologi till sextio procent, kan de vara med och läsa 

biologi i ordinarie klass. Läraren Bodil som undervisar i ämnet biologi, känner oftast inte till 

elevernas förkunskaper i ämnet. Hon är heller inte med och avgör när de ska börja läsa 

biologi. Sammanfattning: Kunskaperna i svenska språket är mest avgörande i 

ämnesintegrationen, inte förkunskaperna i ämnet. 

4.2 Samarbete
När jag ställer frågan om finns något samarbete mellan lärare till rektor Karin, svarar hon att 

det kan finnas elever som kommer ut i klass och som aldrig tidigare har läst ämnet. Vidare 

berättar hon om det organisatoriska arbetet. När en elev går i en NO- grupp har vi tre lärare 

som jobbar med studiestöd på matte/NO sidan. Det är den ordinarie läraren som undervisar i 

biologi som har kontakt med den som är studiestöd i den gruppen så att den kan hjälpa eleven 

om det behövs. Det är alltså studiestödsläraren som ska ha kontakt med ordinarie NO - lärare 

och därmed samarbeta med dem. Detta samarbete har tyvärr inte fungerat berättar Karin.

Rektor Karin säger att alla som jobbar med ITG, Sanna, Ritva, studiestödsläraren, 

hemspråksläraren samt specialpedagogen träffas en gång i månaden och går i genom alla 

elever med utländsk bakgrund, även nyanlända elever, och tittar på deras progression.

Studiestödslärare finns inte på alla elevers språk, bara för de största språkgrupperna, kurdiska, 

persiska och somaliska. Ritva har samarbete med andra lärare, speciellt klassläraren. Hon 

säger att det är extra viktigt då hon måste få veta vilka moment de går igenom på lektionerna. 

När hon haft kontakten och sett kraven förenklar hon materialet till sva - eleverna. Bodil 

menar att det som blev skillnaden i år, mot föregående år, var att tiden som studiestödsläraren 

är i klass har försvunnit. Det studiestöd som eleverna får är endast på språkvalstiden. 

Språkvalstiden är tre timmar i veckan, en timme vardera i engelska, SO och NO. Bodil har 



inget samarbete med modersmålsläraren. Vidare säger hon att kommunikationen mellan no 

lärarna och studiehandledarna inte har fungerat denna termin. När jag frågar läraren Sanna om 

samarbete säger hon att hon har samarbete med specialpedagog och rektor i avgörandet av 

ämnesintegration, men inte med modersmålsläraren när det gäller ämnet biologi. 

Sammanfattning: Samarbetet mellan lärarna fungerar till viss del. Organisatoriskt finns det  

goda planer på hur samarbetet skulle kunna fungera.

4.3 Elevernas förkunskaper i ämnet biologi
När det gäller elevernas förkunskaper i ämnet har lärarna oftast inte tillräckligt med underlag. 

Skolan får överlämnanden från låg och mellanstadiet på de elever som gått där, men eftersom 

de flesta andraspråkselever inte tagit del av ämnesundervisningen på samma sätt som en 

svenskfödd elev gjort saknas underlag. Enkla prov görs i ämnet för att se om eleven har de 

förkunskaper hon/han behöver för att kunna läsa just det ämnet. Om eleverna däremot har gått 

en tid på högstadiet, i ITG gruppen, kan de läsa ett förenklat material. Sedan integreras de i 

biologigruppen, och då får biologiläraren information om vad de gått igenom. Ritva menar att 

det finns ett dilemma här. Om eleven börjar i klass sju och inte har någon skolbakgrund, 

aldrig läst ämnet biologi, blir det svårt. Hon berättar att det kan ta längre än tre år och ändå 

uppnår de inte ett betyg i årskurs nio. Hon förklarar att första året, när de börjar sjuan, börjar 

eleverna läsa sjuans biologi. Men det är inte säkert att de når målen i sjuan och när de då 

börjar i årskurs åtta backar vi till sjuan igen. Eleven saknar kunskaper i ämnet, säger Ritva. 

Vidare berättar hon att hon har elever i nian som har baskunskaperna för sjuan. När jag frågar 

Bodil, som är biologilärare, om hon känner till elevernas förkunskaper i ämnet svarar hon att 

hon inte har en aning om det. Om det inte är så att de har varit här på skolan en längre tid, 

annars vi vet egentligen inte så mycket, säger hon. Sanna känner heller inte till elevernas 

förkunskaper i ämnet, det enda hon får veta är hur många år de gått i skola i sitt hemland. 

Inget om ämnet biologi. Sammanfattning: Lärarna har inte kännedom om elevernas  

förkunskaper i ämnet biologi, vare sig det gäller från överlämnanden från tidigare skola eller  

skola i hemlandet.

4.4 Ämnesspråket
Både lärare och rektor är överrens om att språket i ämnet biologi är krävande med många nya 

ord och begrepp. Eleverna ställs inför att lära in alla nya ord samtidigt som vissa av dem, de 

som aldrig gått i skolan tidigare och som aldrig läst biologi, också skall lära om ämnet. Elever 

på skolan har integrerats i ämnet biologi innan de haft tillräckliga språkkunskaper. Det har 

resulterat i att de fått återgått till sva- undervisningen för att utöka sitt ordförråd. Karin tror att 



hon och lärarna kanske lurats lite mycket av ytflytet, dvs. att de talar relativt bra svenska men 

med ett vardagligt språk. Vidare säger hon att när det kommer till all terminologi, all 

förståelse, uppdagas luckorna i språket och eleverna misslyckas i ämnet. Nu har vi tänkt om, 

säger Karin, det är bättre att eleverna jobbar mer med svenskan på ITG och de 

förkunskaperna, än att de ska läsa biologi. Hon har fått information om att under de här tre 

åren på grundskolan har eleverna 1600 nya termer som ska läras in i NO- ämnena. Det är ett 

betydligt högre berg att bestiga för andraspråkseleverna än om eleven har svenska språket och 

läraren kan förklara runt de ord och begrepp eleven inte förstår, säger Karin. Ritva upplever 

att eleverna har svårt att hänga med på NO-lektionerna. Hon säger att många klagar på att de 

inte förstår. Eleverna har 40-50 minuters pass i NO och då gäller det att eleverna hänger med 

säger Ritva. Vissa lärare försöker anpassa materialet till de elever som är i behov av stöd, men 

alla arbetar inte på det sättet, säger Ritva. De elever som inte förstår på lektionerna går till 

studiestödstimmen och får hjälp av Ritva. Bodil reflekterar ofta över alla ord eleverna bör 

kunna när de kommer till biologilektionerna. Hon berättar om ett prov eleverna gjort där de 

skulle dela in saker i levande eller icke levande. Det var en liten bil, en sten, en pinne, i den 

gruppen var det tre sva - som alla räckte upp handen och frågade om samma ord. Det var 

ordet skata. För Bodil var det ett självklart ord. Hon säger att det här var en situation som hon 

kommer ihåg och att det är något hon ofta tänker på när hon undervisar sva - elever. Bodil har 

ett material till sva -eleverna och de svenska elever som har svårt med ämnet, och ett annat 

material till de övriga eleverna. Det enklare materialet sträcker sig endast till betyget E, 

medan det andra materialet är utformat så eleven kan nå högsta betyget i ämnet. Sanna håller 

med de andra deltagarna om att ämnet biologi är svårt för eleverna, speciellt när det gäller 

språket. Sammanfattning: Rektor och lärare har reflekterat över mängden ord och begrepp i  

ämnet biologi. Ämnesspråket gör det svårt för andraspråkseleverna att aktivt delta på 

biologilektionerna. 

4.5 Måluppfyllelse
När det gäller ämnet biologi är samtliga intervjuade lärare överens om att det inte är så lätt för 

eleverna att nå målen i årskurs 9 även om det är fler som når målen nu än tidigare, enligt 

Ritva. Bodil, som undervisar i biologi menar att det har stor betydelse hur länge eleven varit i 

Sverige och hur mycket biologi han/hon läst tidigare. Det är i huvudsak det som är avgörande 

om de uppnår målen eller inte. Bodil hävdar att det skrivs överlämnande dokument på alla 

elever hon har i ämnet biologi. Där dokumenteras vilka mål eleverna uppnått samt vad de inte 

har uppnått. Hon tror att det kan komma att bli förändringar i undervisningen nu när det tagits 



fram nya kursplaner och betygskriterier. I jämförelse med de gamla styrdokumenten där 

uppnåendemålen i biologi var kunskaper så som, eleven ska ha kunskaper om 

människokroppen, eleven ska ha grundläggande kunskaper om ekologiska samband, kommer 

det istället att fokuseras på att eleven ska ha förmågor. Förmåga att använda biologiska 

begrepp i olika sammanhang, förmågan att planera laborationer. Hon står nyfiket frågande 

inför de nya styrdokumenten. Jag frågar henne om hon tror att det kommer se annorlunda ut 

nu när eleverna ska ha betyg redan i sexan och hon svarar: "Ja, det ska bli intressant att se hur 

det ser ut när de kommer från sexan, om vi tycker likadant överhuvudtaget. Där är vi ju 

egentligen inte än, ja det är klart att om de inte har betyg med sig från sexan så vore det ju rätt 

skönt för oss också att veta vilka mål eleverna uppnått". Avslutningsvis tror både Karin och 

Bodil att det vore lämpligt att ha någon sorts grundkurs i biologi på ITG innan eleverna 

integreras i biologiklassen eftersom språkkunskaperna i ämnet biologi är så omfattande. 

Sammanfattning: Biologiläraren har förhoppningen om förbättrade överlämnanden från  

mellanstadiet nu när styrdokumenten ändrats. Därmed kanske måluppfyllelsen också ökar.

4.6 Förkunskaper i ämnet biologi
Samtliga intervjuade elever har någon form av förkunskaper i ämnet biologi. Alla har läst 

ämnet på mellanstadiet, dock olika lång tid. En av eleverna har läst NO under hela sin skoltid 

i Sverige medan en annan endast läst no i slutet av mellanstadiet då eleven kom till Sverige. 

De elever som gått på FBK på mellanstadiet har i huvudsak läst svenska som andraspråk men 

då har läraren påbörjat någon form av NO i sva- undervisningen. Sammanfattning: Eleverna 

tycker själva att de har förkunskaper i ämnet. 

4.7 Förståelse på biologilektionerna
Både Monika och Alma tycker att de förstår undervisningen i biologi. Ahmed tycker att han 

förstår det mesta. Han säger att, om jag inte förstår säger jag bara till läraren och då förklarar 

hon orden till mig så att jag förstår allt. Ali och Masud säger att de inte förstår allt på 

lektionerna. När jag ställer frågan, " vad det är som de inte förstår" svarar Masud: " När hon 

säger biologiska ord, då är det svårt att hänga med". Jag ställer en följdfråga: "Kan du ge 

något exempel?" "Ja, kretslopp, det förstår jag inte" säger Masud. Masud läste biologi på 

mellanstadiet. Han berättar att när han läste no på mellanstadiet var det lätt, nu är det svårt. 

Han tycker det är lärarens fel, " för hon tror att vi kan allt" säger han. På mellanstadiet gick 

läraren igenom allt mycket noggrant och långsamt så att alla skulle hänga med säger Masud. 

Det är stor skillnad på undervisningen i biologi på mellanstadiet och högstadiet tycker han. På 

högstadiet förväntas man kunna många ord och begrepp, kan man inte, det hänger man inte 



med, säger han. Tempot är något eleverna klagar på. De berättar att efter att ha arbetat med ett 

kapitel i två veckor är det prov. Ali tycker att det är svårt att förstå "sådana ord som man läser 

i biologi". Ahmed tycker att "nya ord typ i själva ekologin så är det mycket krångliga ord som 

man inte lärt sig förut[...] det är mera definitionen av ordet, förut har jag kunnat i snitt vad det 

betyder men nu har jag lärt mig bättre". Sammanfattning: Eleverna är överrens om att det är  

ord och begrepp inom ämnet biologi som gör det svårt för dem att få full förståelse på 

lektionerna.

4.8 Stöd och hjälp i ämnet
När jag frågar eleverna om vad de gör när de inte förstår vad biologiläraren undervisar om 

svarar Alma att hon läser och försöker använda sig av internet för att hitta förklaringar. Om 

inte det lyckas tar hon hjälp av syskon som får förklara. Ibland frågar hon läraren som hon 

också tycker har bäst förklaringar. Monika berättar att hon inte vill räcka upp handen och 

fråga i klassrummet, hon tycker det är pinsamt. Istället frågar hon kompisen bredvid eller 

syskon hemma. Masud vill inte heller räcka upp handen och fråga. Han säger:" Nej, det blir ju 

bara störigt för de andra, att räcka upp handen hela tiden, jag behöver hjälp, jag behöver hjälp, 

jag behöver hjälp." Ahmed däremot tycker att läraren är snabb att förklara ord och han lär sig 

snabbt säger han. Masud säger att han försöker tvinga sig själv med hjälp av lexikon. Om inte 

det går får han hjälp av sin mattelärare, men det måste han göra på rasten för tiden finns inte 

på schemat. Ali frågar sina kompisar om han inte förstår. Masud tycker att det går för fort på 

lektionerna men han har inget sagt till läraren. Han säger:" Om jag säger till läraren, alltså då 

blir det, jag får ju ingen ny lärare, man måste försöka att förstå. Det är ingen ide att säga till 

lärarna." Sammanfattning: Eleverna är eniga om att inte fråga för mycket under lektionstid. I  

stället frågar de kompisar, syskon eller slår upp ord i lexikon efter lektionen.

4.9 Elevernas kommentarer angående ämnesintegration
Jag frågade eleverna om vad de tycker om ämnesintegrationen, när den ska ske. Samtliga var 

överrens om att man måste kunna lite svenska först innan man läser ett ämne som biologi. 

Alma tycker att det kan vara bra att man läser svenska i två till fyra år innan man börjar med 

biologi. Masud säger:" Ah, man måste vara här i Sverige i först åtta år eller född i Sverige för 

att kunna förstå helt och hållet biologi, för annars blir det svårt att hänga med." Han säger 

även att det är bra att gå i FBK i tre fyra år för att vara bra förberedd. Han säger att det hade 

varit bra om han hade läst biologi ett år innan han började på den här skolan. Då hade det varit 

lätt för mig, säger han." Han betonar också vikten av personaltätheten på lektionerna. När jag 

frågar Ahmed om vad han tycker om ämnesintegrationen säger han:" Jag tycker inte man ska 



göra det direkt för det är massa svåra ord när man lär sig ett språk och man måste lära sig 

grunderna först och efter ett tag när du lärt dig skriva och dra ordentliga meningar, slutsatser, 

det är då man kan börja, men man ska inte gå in på det svåraste området direkt." 

Sammanfattning: Eleverna är överens om att det krävs goda kunskaper i ämnet på svenska  

språket innan integrationen lyckas.  

4.10 Deltagande observationer 
Under min första observation arbetade klassen med ämnet ekologi. Eleverna skulle utföra en 

laboration parvis. Läraren hade i förväg delat upp eleverna två och två. Alla sva- elever skulle 

arbeta tillsammans med en svensk elev.

 Uppgiften var att plantera en växt och se vad som skulle komma att påverka den, t.ex. sol, 

vind, ljus, vatten, luft, jord och bakterier. Varje elevpar valde ut en faktor som skulle påverka 

deras växt. Innan laborationen startades upp hade läraren en kort repetition på det eleverna 

arbetat med tidigare. Många specifika ord och begrepp inom ämnet biologi användes i 

repetitionsgenomgången. Det var ord som hypotes, ekosystem, population, näringskedja, 

näringsväv, artrik, ekologisk nisch och naturliga urval. Läraren delade ut svenska ordlistor 

som eleverna kunde använda som hjälpmedel. I klassen fanns någon som kallades 

"läxkollen". Det innebar att alla elever fick räcka upp handen om de läst läxan innan läraren 

förhörde dem. Hade eleverna inte gjort läxan räckte de inte upp handen. Veckan innan hade 

eleverna fått instuderingsfrågor som skulle besvarats. Det fanns en "light-variant" för de 

eleverna som ville ha lite enklare frågor.

 Eleverna planterade sina växter och placerade sedan krukan på en plats som var lämplig just 

för deras växt och den faktor de valt ut. Om växten inte skulle få något ljus placerades den 

mörkt, och om växten inte skulle få något vatten planterades den i torr jord osv. I de två par 

där det ingick sva- elever var det den svenska eleven som styrde allt arbete. Under första 

observationstillfället var det elva elever i klassen, varav två var sva- elever.

Min andra observation inleddes så som den första, med "läxkollen". Nu hade många av 

eleverna som inte gjort sin läxa frågor till läraren. De undrade hur de kunde komplettera för 

att fullfölja sitt arbete. Under läxförhöret var det endast en av de fem närvarande sva- eleverna 

som räckte upp handen och ville svara. Trots att samtliga sva- elever hade gjort sin läxa, det 

hade jag noterat när jag gick runt i klassen. 



Läraren informerade om vad som skulle göras för att uppnå ett visst betyg i ämnet. Klassen 

lyssnade intresserat och kommenterade det läraren sa angående betygskriterierna. Nu skulle 

eleverna arbeta i samma par som de gjorde under förra laborationslektionen. De skulle 

kontrollera sin odlingar för att undersöka och rapportera vad som skett under den gångna 

veckan. Alla elever plockade fram sina växter och rapportpapper, utom två av sva- eleverna. 

De tog istället fram instuderingsfrågor från en tidigare lektion och började söka efter svar i 

biologiboken. Trots att deras arbetskamrater arbetade med dagens uppgift, rapporteringen, 

fortsatte de två sva- eleverna med instuderingsfrågorna. De elever som arbetade med 

rapporteringen fick göra det helt själva men påpekade inte detta, varken till läraren eller sva- 

eleven. Läraren observerade inte heller detta. 

Resterande tre sva- elever lyssnade på "sin" svenska arbetskamrat och skrev i rapporten det de 

blev tillsagda att skriva. I samtliga par där det ingick sva- elever av den svenska eleven. När 

det återstod ca 20 min av lektionen avbröt läraren för en ny genomgång. Hon berättade om 

vattenmolekylen och sjöng en sång om vattnets kretslopp. Hon vävde in kemin i biologin då 

hon pratade om att allt levande innehåller kol. Hon berättade om kolatomen och ritade 

sammansättningen av koldioxid på tavlan. Läraren tog upp ord som kolmila, träkol, syre,  

fotosyntes och cellandning i genomgången. Sammanfattning: Båda lektionerna var mycket 

informativa, mycket beroende på alla ord och begrepp som finns i ämnet biologi. De svenska  

eleverna styrde arbetet i laborationerna.



5 ANALYS OCH DISKUSSION
Rektor och lärare var relativt överrens om att det är svenska språket som är mest avgörande 

när en elev med svenska som andraspråk ska integreras i ämnet biologi. Flera ansåg att 

språkbad var ett effektivt inlärningssätt. Om de använder termen språkbad så som 

forskningslitteraturen använder det har jag inte undersökt, men jag utgår från det. Detta strider 

mot vad forskningen säger. Jag vill härmed hänvisa till språkbadsprogrammet i Kanada som 

var ett lyckat koncept att utöva språkinlärning. Dock hade de eleverna som var med i Kanada 

konceptet helt andra förutsättningar än de elever jag kommit i kontakt med i min 

undersökning. Precis som Skutnabb - Kangas i Håkansson (2003) hävdar jag att eleverna blir 

dränkta istället för badade. Undervisningen ska enligt Sjökvist och Lindberg (2009) vara 

språkutvecklande och anpassad efter elevernas förutsättningar och behov. Frågan är då, hur 

det är möjligt i en situation där eleven skall bada i ord och begrepp hon/han inte begriper? Om 

ett barn har 8 000-10 000 ord när det börjar skolan, för att sedan utöka ordförrådet med 3 000 

ord per år, hur ska då en andraspråkselev hämta in det försprånget?

 Mitt resultat visade att det inte var någon av deltagarna som tog upp att tidigare kunskaper i 

ämnet var en avgörande faktor för ämnesintegration. Min analys av detta kan innefatta två 

faktorer, det ena kan vara att eleverna inte läst biologi tidigare, och det andra att 



överlämnanden från mellanstadiet är bristfälligt. Jag, som undervisande lärare i svenska som 

andraspråk och NO, hyser stora förhoppningar på de nya kursplanerna och betygskriterierna. 

Dels för att det blir tydligare i och med det centrala innehållet i varje ämne som löper som en 

röd tråd, men också att betygssättningen sker redan på mellanstadiet. Om en elev ska läsa NO 

genom hela låg- och mellanstadiet och dessutom få betyg i ämnet i årskurs sex, måste 

överlämnanden och ämnesintegrationen förbättras. Organisatoriskt uppfattar jag det som att 

alla inblandade parter inte är helt överrens om vem/vad det är som egentligen avgör när en 

ämnesintegration ska ske. Läraren som undervisar i ämnet biologi är inte alls inblandad i 

ämnesintegrationen. I mitt resultat kunde jag se att en elev som aldrig läst ämnet biologi 

tidigare kunde delta i ordinarie biologiundervisning i sjuan, åttan eller nian, tillsammans med 

sin klass och eleven kunde komma in i undervisningen där klassen för tillfället befinner sig 

när som helst under läsåret. Detta är oroande med tanke på hur mycket eleven då missat av det 

som redan genomförts det året eller åren innan.

 På skolan finns dock en planering och goda tankar om hur ett samarbete med 

studiestödslärare och andra berörda lärare egentligen ska fungera, men något har gått snett 

och det har inte fungerat.

Skolans organisatoriska planering finner stöd i Holmegaard (2004) och Lindberg (2009) 

genom att eleverna ska komplettera sin svenskundervisning med andra ämnen efter en tid i 

förberedelseklass, men detta ska ske utifrån elevens behov och var denne befinner sig i sin 

utveckling. I läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem (2011) står det att: 

"Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja varje 

elevs fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper"(Lpg, 2011, s. 8). Det blir motsägelsefullt om en 

elev inte börjar där den befinner sig utan i stället "hoppar in " i undervisningen där resterande 

elever befinner sig.

När det gäller samarbete mellan lärare är resultatet både negativt och positivt. Biologiläraren 

har inget samarbete med vare sig modersmålslärare eller studiehandledare, däremot har 

studiestödsläraren ett bra samarbete med klassläraren. Studiestödslärare finns på kurdiska 

persiska och somaliska, de som talar andra språk får klara sig med en svensk 

studiehandledare. Några elever har "tur" att de talar rätt språk. Det är tydligt att det 

organisatoriska inte fungerar trots att det verkar finnas en strategi hos ledningen om hur det 

skulle kunna fungera.



Elevernas tidigare kunskaper i ämnet biologi är något lärarna har fått  lite eller mycket lite 

information om i eventuella överlämnanden. Vissa av eleverna som kommer från 

mellanstadiet har överlämnanden med sig, dock ej samtliga. Det kan bero på att de varit för 

kort tid i Sverige för att ha varit med på NO - lektionerna. En av deltagarna säger att de gör ett 

enkelt prov i ämnet för att se om eleven har nog med kunskaper för att integreras i ordinarie 

biologiundervisning när de börjar årskurs sju. De elever som har ett mycket begränsat 

ordförråd inom ämnet får läsa svenska som andraspråk i ITG gruppen under en tid för att 

sedan slussas in i biologiundervisningen när de är redo. Om eleverna går i årskurs sju när de 

integreras i ämnet läser de efter sjuans kursplaner men sedan är det många, enligt Ritva, som 

måste stanna på den nivån under en längre tid eftersom de inte hänger med i det snabba 

tempot de har i den ordinarie klassen. Ritva säger att det är många som får "backa" på grund 

av att ordförrådet och - bristande kunskaper i ämnet. De börjar alltså med sjuans biologi i 

sjuan och får således börja i åttans biologi i åttan men om det inte fungerar återgår de till 

sjuans biologi igen. Enligt styrdokumenten ska eleven förstå ämnesspråket och dess syfte för 

att kunna tillägna sig innehållet i ämnet. Min tolkning av deltagarnas svar i undersökningen 

blir att eleverna inte får den undervisning de egentligen ska ha. Alla elever som kommer till 

sjuan, åttan eller nian är troligtvis inte på sjuans nivå, speciellt inte om de aldrig tidigare gått i 

skolan och läst ämnet biologi. Därför skulle de behöva läsa biologi på den nivån där de 

egentligen befinner sig, kanske redan från årskurs 1 för vissa elever.

Samtliga deltagare var överens om att språket i ämnet biologi var omfattande med många 

svåra ord och begrepp. Rektorn hävdar att de t.o.m. " tagit tillbaka" elever från biologin till 

ITG för att de inte hade tillräckligt goda språkkunskaper i ämnet. Det är uppenbarligen elever 

som börjat läsa ämnet men fått sluta efter en tid då inte språkkunskaperna varit tillräckliga. 

Vidare säger hon att de kanske "lurats lite mycket av ytflytet". Jag ställer mig frågan, har de 

"pratat sig in" på biologin, eller hur har det gått till? Både rektor och lärare talade om att ha en 

baskurs i ämnet innan eleverna integreras, vilket visar att de reflekterat över om de verkligen 

har arbetat på ett bra sätt tidigare.

Östman (2002) tar upp ett konkret exempel på hur viktig ordkunskapen är i sin rätta kontext. 

Ord som t ex surt, sött och salt kan vara av avgörande betydelse på en kemilektion, då eleven 

använder dessa ord  en laboration. Om en elev under en lektion slår upp ordet surt kontra 

basiskt, får ordet en annan betydelse än om eleven endast frågar om vad sur betyder. Östman 

(2002) menar att det vardagliga språket skiljs från det språk eleverna lär sig i skolan i ett visst 



ämne. Hans resonemang stöds av Dongs (2007) studie som gjorts i USA. Detta är således 

inget specifikt för Sverige. 

Holmegaard (2004) och Lindberg (2009) menar båda att ordförrådet i ämnesundervisningen är 

av stor betydelse och att eleverna måste få ta del av det språkliga register som finns i skolans 

alla ämnen. Hur är detta förenat med andraspråkselevernas integration i ämnet biologi? Jag 

frågar mig, hur ska eleverna kunna ta del av biologiämnet med alla nya ord och begrepp om 

de aldrig får börja där de befinner sig. När ska andraspråkseleverna lära sig alla ord i ämnet 

biologi som de svenskfödda eleverna redan känner till när de kommer till sjuan? Och om nu 

dessa ord ska läras in i sin rätta språkliga miljö, undrar jag, och säkert många med mig, hur 

detta ska lösas rent organisatoriskt. Jag hänvisar till styrdokumenten där det står att eleven 

skall kunna "formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i 

biologi har betydelse" (Lpg s 111). Detta blir en omöjlig uppgift för elever som saknar det 

biologiska språket. 

Redan i årskurs 1-3 i NO - ämnet ska eleven kunna dokumentera naturvetenskapliga 

undersökningar. Det kan komma att låta förhållandevis komplicerat att en nioåring ska klara 

denna uppgift, men det står i styrdokumenten att detta får ske i olika uttrycksformer som t ex i 

bilder. Hur som helst börjar användandet av det naturvetenskapliga språket redan i tidig ålder, 

vilket betyder att en trettonåring som börjar i årskurs 7 har ett relativt omfattande ordförråd i 

ämnet. Det sammanlagda ordförrådet kan vara upp till 40 000 ord menar Abrahamsson & 

Bergman (2006).

Måluppfyllelsen i ämnet biologi har förbättrats på den undersökta skolan, hävdar deltagarna. 

Dock är det fortfarande många elever som inte når målen i ämnet. Biologiläraren tar upp 

kursplanerna som en stor förändring i undervisningen. Tidigare skulle en elev ha kunskaper  

om, t ex människokroppen, nu ska en elev ha förmåga att använda t ex biologiska begrepp. 

För mig är det en uppstramning av ämnet då du som elev tidigare kunde lära in fakta utantill 

till skillnad att ha en förmåga att kunna använda ord och begrepp. Det blir svårare för 

andraspråkseleverna.

Både rektorn och biologiläraren är överens om att det vore lämpligt med en grundkurs i 

biologi för andraspråkseleverna innan de integreras i ordinarie klass. Denna grundkurs borde 

utformas enligt styrdokumenten i NO och biologi från årskurs 1 till årskurs 6 för att eleverna 

skall få tillgång till de ord och begrepp de behöver för att gå vidare i sin språk- och 

kunskapsutvecklig, menar jag.



Biologiläraren står frågande inför det organisatoriska arbetet huruvida eleverna, fr.o.m. nästa 

år, ska läsa ämnet biologi? Eftersom eleverna i årskurs 6  ska få betyg i ämnet fr.o.m. vt-13 

kommer det med stor sannolikhet att vara elever som inte uppnått målen i ämnet. Hur ska 

grupperingen gå till? Vilka stödåtgärder kommer att sättas in? För mig är detta ännu en 

organisatorisk fråga som kanske borde läggas på en ännu högre nivå än på rektorsnivå. 

Självklart har fler skolor samma dilemma som denna. När och hur ska integrationen träda i 

kraft? Jag håller med biologiläraren om att det borde finnas tydligare riktlinjer angående detta, 

undervisningen bör vara likvärdig över hela landet.

Eleverna som deltog i undersökningen hade alla läst biologi tidigare, dock i olika form och 

under olika lång tid. Flertalet elever hade läst biologi med sin klass på mellanstadiet. Trots 

deras relativt utvecklade språk, uttryckte några av dem att det var svårt att hänga med på 

lektionerna pga. språket. Ord som kretslopp och andra ord som hade med biologin att göra var 

svåra att förstå, menade eleverna. Några tyckte även att det gick för fort fram på lektionerna. 

Min tolkning av detta är att de elever som inte hängde med är också de med bristande 

språkkunskaper i ämnet. Läraren delade ut ordlistor på svenska med fackord inom ämnet 

biologi när lektionen startade, men eleverna slog inte upp orden. Jag uppfattade det som att de 

hellre ville fråga läraren efter lektionen eller någon kamrat, eller ett syskon om de inte förstod 

vad som sades under lektionen. Enligt mig riskerar de här eleverna att inte uppnå ett betyg i 

ämnet då de redan nu halkat efter i ordförrådet och därmed kunskaperna i ämnet. Under mina 

observationer upplevde jag att det fanns en stress för vissa av eleverna då de antecknade nya 

ord febrilt under lektionen. Självklart vill de inte bli tillbakaflyttade nästa år. 

Jag observerade ämnesintegrationen i klassrummet, samt hur sva - eleverna deltog i 

undervisningen. Redan efter några minuter i klassrummet kunde jag se hur de svenska 

eleverna dominerade i klassrummet. De svarade på frågor, räckte upp handen och ledde sedan 

laborationerna. Min tolkning var att vissa av sva - eleverna följde de svenska eleverna i 

arbetet. Under mina två tillfällen i klassen skulle eleverna laborera, två och två, ämnet för 

dagen då jag observerade var ekologi. De svenska eleverna talade om för sva - eleverna vad 

som skulle göras, sva-  eleverna kommenterade inget under arbetets gång, med undantag för 

en elev. Wickman (2002) menar att det är under laborationen eleven stärker sina tidigare 

teoretiska kunskaper i ämnet. Eleverna ska pröva, iaktta och avgöra vad som hänt under 

laborationen. Om elevernas tidigare kunskaper i ämnet blev stärkta i den här situationen är 

omöjligt för mig att säga, men utifrån min tolkning saknade eleverna både ord och kunskaper 

inom ämnet för att kunna delta aktivt. Utmaningen blir för stor för dessa elever. Mitt resultat 



finner stöd hos Dong (2002), att förstå innehållet i böckerna är en utmaning i sig. Hur ska då 

eleverna dessutom kunna koppla texten, det teoretiska, till laborationen, det praktiska, och 

sedan föra detta samman? Läroplanen slår fast att det att det centrala innehållet i ämnet 

biologi ska behandla, enkla naturvetenskapliga undersökningar redan i årskurs1-3. I årskurs 4-

6 ska eleven kunna dokumentera dessa enkla undersökningar för att sedan i årskurs 7-9 kunna 

avge skriftliga rapporter. Om nu en elev tidigare inte läst ämnet biologi under sin skoltid i 

Sverige, eller i sitt hemland, kommer det med stor sannolikhet att bli en alltför svår uppgift att 

uppfylla de krav som ställs och kunna uppnå målen i ämnet. 

6 AVSLUTANDE KOMMENTARER
Det jag hade för avsikt att undersöka var hur andraspråkselever integreras i ämnet biologi på 

högstadiet. Undersökningen har gett mig de svar jag behövde för att uppnå syftet. Resultatet 

visar att det saknas goda rutiner på skolan för att sva - eleverna ska integreras i ämnet biologi 

på rätt sätt under rätt tid, stora delar av det återstående arbetet verkar ligga på en 

organisatorisk nivå. Medvetenheten om att ämnesintegrationen bör utvecklas finns hos 

samtliga deltagare, dock saknas ett fungerande samarbete mellan lärarna. Jag hoppas att lärare 

som undervisar i ämnet svenska som andraspråk men även de lärare som undervisar i  biologi 

kommer att ta del av min undersökning. Jag hävdar att det är av stor vikt att se över hur 

ämnesintegrationen på skolor runt om i landet fungerar. Eftersom elever som ska söka till ett 

nationellt program måste ha minst åtta respektive tolv godkända betyg för att överhuvudtaget 

vara behöriga att söka, måste de också få möjligheten att läsa andra ämnen än svenska som 

andraspråk när de anländer till Sverige.



Jag är fullt medveten om att mitt resultat inte är generaliserbart då det är en fallstudie. Men 

jag tror att detta är ett relativt nytt dilemma som många skolor står inför, i och med de nya 

styrdokumenten, och därför behövs fortsatt forskning inom området.

Utifrån resultatet i studien, och mina egna reflektioner, vill jag avsluta med att säga: Det finns 

mycket kunskaper och många goda tankar om hur ämnesintegrationen i biologi ska gå till, 

men det saknas fortfarande strukturerade rutiner om hur och när integrationen ska äga rum för 

att det ska gagna andraspråkseleverna på ett utvecklande och positivt sätt. 
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Bilaga 1

Frågor till rektorn:

Finns det någon handlingsplan för integration på skolan, i så fall, vad säger den om elevers 

integration i andra ämnen än svenska?

Vem avgör när eleverna ska integreras och hur ska det gå till?

Får eleverna någon studiehandledning i ämnet/ämnena? Hur är detta upplagt?

Integreras alla elever i ämnet biologi?

Frågor till lärarna:

Hur integreras sva- eleverna i ämnet biologi?

När integreras de i biologiämnet?

Har du något samarbete med andra lärare t ex modersmålslärare?

Känner du till elevernas förkunskaper i ämnet?

Upplever du att eleverna förstår när du undervisar dem i biologi?

Uppnår eleverna målen i år nio i ämnet? Om de inte gör det, skrivs det några överlämnanden 

på de mål de uppnått?

Frågor till eleverna:

Har du läst ämnet biologi tidigare t ex i ditt hemland?

Tycker du att du har de förkunskaper som krävs för att läsa biologi på högstadiet?

Förstår du när läraren undervisar i ämnet?

Vad gör du om du inte förstår? Får du den hjälp du behöver?

När tycker du att man ska börja läsa biologi om man kommer ny till ett land som Sverige?




