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Sammanfattning 

Sedan början av 1980-talet har Sverige haft Europas största flyktinginvandring per capita. Den 

ökade invandringen har lett till stor inverkan på den svenska skolan. I varje skola och varje klass 

sitter några som har utländsk bakgrund och ett annat modersmål än svenska. Därför krävs 

ändrade förutsättningar i klasserna. Läraren, skolpolitiker och skolledaren behöver diskutera 

djupare och förbereda nya undervisningsmetoder, förhållningssätt, lämplig pedagogik etc. Det 

kräver ett tydliggörande av vilka faktorer som är betydelsefulla i språkinlärningen av 

andraspråkselever och hur lärarna kan anpassa sin undervisning till elevens behov och 

svårigheter. I denna uppsats granskas problemen för andraspråkselever i undervisningen av 

biologiämnet på gymnasieskolan. Genom en enkätundersökning lyfts problem och hinder som 

både lärare och andraspråkselever står inför i undervisningen av biologi-/naturkunskapsämnet. 

En gynnsam relation med elever, anpassade undervisningmetoder och kravet  på ett 

bedömningssystem som inte bara är baserat på svenska språket, är sådan professionell hjälp som 

påverkar andraspråkselevers studieframgång. Elevernas svårigheter i biologi-

/naturkunskapsämnet, vilket är ett begreppsbaserat ämne, visar hur språkförståelse påverkar 

elevernas prestation och frånvaro. Biologiämnet innebär både praktiska undersökningar och en 

teoretisk del. Analysen av resultatet i de två delarna och av resultaten i fråga om elevernas 

delaktighet, visar att brister i språket begränsar deras studieframgång och ökar 

andraspråkselevers frånvaro. Dessutom visar analysen att praktiska undersökningar och ett väl 

planerat grupparbete kan motivera andraspråkselever i utvecklingen av kunskaper och 

förbättring i skolresultat. Därtill spelar en trygg miljö i skolan och klassrummet en stor roll för att 

höja intresse och motivation hos andraspråkselever inför vidare studier samt ger en minskning i 

långvarig frånvaro. Andraspråkselevers framtid, kultur och kunskap är knutna till framtiden för 

Sverige, och deras aktiviteter kan senare ha både positiv och negativ påverkan på samhället. Brist 

i språkkunskap utestänger människor med utländsk bakgrund från den svenska 

arbetsmarknaden. Svårigheten att komma in på arbetsmarknaden leder till att deras barn 

presterar sämre i skolan och får därmed svårt att komma in på arbetsmarknaden senare. Med 

hjälp av högre utbildning och utveckling av deras tankar, insikter och kunskaper kan vi skapa ett 

bättre samhälle, med en blandning av  olika kulturer. 

 

 

 

 

Nyckelord: andraspråkselever, språkinlärningsprocess, språkförståelse, biologiämnet, frånvaro, 

professionell hjälp, trygg miljö, anpassade undervisningsmetoder 
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1 Inledning 

 

Enligt Skolverket (2013) 

”Alla ska oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 

tillgång till utbildning inom skolväsendet.[...] Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig 

inom varje skolform [...] oavsett var i landet den anordnas” (Skolverket 2013a, s 7). 

Under år 2015 kom 40 000 invandrade elever som var mellan 13 och 18 år till Sverige (Olsson 

2017). Därför finns på Skolverkets hemsida följande: ”Asylsökande ungdomar och vissa andra 

ungdomar som anges i 1 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera (LMA), 

ungdomar med vissa tidsbegränsade uppehållstillstånd och ungdomar som är papperslösa, har 

rätt till utbildning i gymnasieskola, endast om de har påbörjat utbildningen på ett 

introduktionsprogram, eller på ett nationellt program, innan de har fyllt 18 år. Eleven har dock 

rätt att fullfölja påbörjad utbildning på ett introduktionsprogram eller ett nationellt program” 

(Skolverket 2017).  

När det gäller utbildningen av andraspråkselever står ett antal problem och hinder i vägen för ett 

framgångsrikt studieresultat hos dessa. I det här fallet måste problematiken undersökas från två 

olika håll: lärarens perspektiv och andraspråkselevers perspektiv. Från andraspråkselevers 

perspektiv visar undersökningen att många av dem tänker att det är svårt att bli inkluderade; de 

upplever att utbildningen inte rullar på framåt, vissa känner även att de går baklänges på väg 

från grundskolan till gymnasiet eftersom de måste börja med språkintroduktion trots att en del 

redan gick i ordinarie klasser i högstadiet (Olsson 2017). Det blir ännu svårare och stressen ökar 

för de elever som fyller 18 år snart och är på introduktionsprogram eftersom de inte kan påbörja 

utbildningen på en nationell nivå när de fyller 18 år (Skolverket 2017). Dessutom visar 

undersökningen att psykisk ohälsa är vanligaste hälsoproblemet hos invandrade elever. 

Problemen är t ex posttraumatiskt stressyndrom, självskadebeteende, trauma och depressioner 

(Barnombudsmannen 2017). Sådana frågor kan leda till hög frånvaro som påverkar 

studieframgången (Skolverket 2014, s 6). Enligt Skolverket (2010) är de bakomliggande orsakerna 

till frånvaro, i de flesta fall, komplexa och det beror på skolan och/eller elevens situation. Hur 

skolan bemöter dessa elever och utformar undervisningen är avgörande för en minskning i hög 

eller långvarig frånvaro. Skolverket (2010) skriver att: ”Skolan kan inte och har inte ansvar för att 

lösa alla elevens problem, men det är skolans ansvar att upptäcka och utreda signalerna på att 

eleven inte mår bra. En sådan signal är ett ogiltigt frånvarotillfälle” (Skolverket 2010, s 5). 

Från lärarens perspektiv är det en stor utmaning att i olika årskurser undervisa och betygsätta en 

elev som kommer från ett annat land och har en annorlunda bakgrund med andra baskunskaper 

samt en annan kultur och historia. Att undervisa elever och enbart fokusera på lärande, utan att 

veta om elevernas kunskapsbakgrund och mående kan leda till ett dåligt resultat och 

oåterkalleliga konsekvenser för elevens vidare studier och prestation. Skillnader i 

skolprestationer påverkas av genus, klass, social bakgrund, etnicitet och hur läraren förhåller sig 

till sina elever (Nordgren och Jansdotter Samuelsson 2008, kapitel 3). Dessutom spelar lärarens 

bedömningsfärdighet en stor roll och att denne tydligt ska förklara för eleverna vad som ska 
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examineras och bedömas. Förklaringen måste vara ännu tydligare för en andraspråkselev och 

även syftet med bedömning måste klargöras. Läraren måste känna till hur andraspråkselever 

påverkas av olika typer av bedömning och hur de lär sig av olika undervisningsmetoder. Det som 

är viktigt är att lärare anpassar undervisnings- och arbetsmetoder till elevens kunskapsnivå och 

utgår från den samt försöker att motivera elever till vidare studier. 

I den här uppsatsen ska jag gå igenom de krav och problem som biologilärare möter vid 

undervisning och bedömning av andraspråkselever samt hur andraspråkselever upplever 

skolsystemet och biologiämnet i Sverige. Otterup (2005) menar i sin bok ”Jag känner mej begåvad 

bara” att en växelvis användning av två språk kallas tvåspråkighet och personen involverad i det 

här är tvåspråkig. Otterup menar att i det fall där den perfekta främmande språkinlärningen inte 

åtföljs av förlust av modersmål, resulterar det i "tvåspråkighet", inhemsk kontroll av två språk. 

Naturligtvis kan man inte definiera en grad av perfektion där en bra utländsk talare blir 

tvåspråkig: skillnaden är relativ. Författaren nämner att fenomen av tvåspråkighet inkluderar 

användningen inte bara av två språk, utan vilket antal språk som helst. Därför är tvåspråk 

alternativ användning av två eller flera språk av samma individ (Otterup 2005, s 12). Nygård 

Larsson (2011) beskriver tvåspråkiga elever som en heterogen grupp med avseende på tid i 

landet, modersmål, motivation, intresse osv (Nygård Larsson 2011, s 15). Med elev med utländsk 

bakgrund menas dels elever som fötts utomlands eller de elever som fötts i Sverige men där båda 

föräldrarna föddes utomlands (Otterup 2005, s 65).Mot denna bakgrund definierar jag en 

andraspråkselev som den som använder eller kan använda fler än ett d v s två eller flera språk i de 

flesta situationer (tvåspråkig) och är invandrad; den som ofta behöver mer stöd i skolan för att 

kunna utveckla sina kunskaper (jämför Otterup 2015, s 13). I uppsatsen används benämningen 

andraspråkselever för de elever som har bott i Sverige färre än sju år, och p g a sitt språk behöver 

mer stöd och hjälp för att nå kunskapskraven. Den övriga gruppen benäms som svensktalande 

elever.  

I följande text ska jag beskriva andraspråkselevers utbildningsnivå och hur deras skolgång ser ut 

här i Sverige. Jag kommer att lyfta några problem och hinder som lärare respektive 

andraspråkselever står inför, och jag försöker hitta ett samband mellan språksvårighet, 

skolresultat och skolk hos gruppen andraspråkselever. I slutet ska jag nämna några tankar om 

varför utbildning är särskilt  viktigt för andraspråkselever. 

 

2 Bakgrund 

I det här avsnittet definieras några termer och faktorer som relaterar till andraspråkselevers 

frånvaro och skolgång, för att vi ska fokusera på andraspråkselevers utbildning och hur läraren 

ska hjälpa dem i ett framgångsrikt lärande samt öka deras närvaro i skolan. De faktorer som är 

mest betydelsefulla för språkinlärningen för andraspråkselever och vilka hinder och problem 

som de står inför, ska förklaras med hjälp av teoretiska referenser och tidigare forskning. I 

bakgrunden kommer jag att definera ordet andraspråkelever och varför det är viktigt att vi får ett 

djupare perspektiv på invandrade elever. Därtill kommer jag att nämna några psykiska och 

fysiska problem hos andraspråkselever samt orsaker till frånvaro bland dessa elever. I den här 

delen beskrivs biologi-/naturkunskapsämnet i gymnasieskolor samt lärarens upplevelse i 

undervisningen av andraspråkselever relaterat till språkförståelse. Olika undervisningsmetoder 
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ska också diskuteras, t ex grupparbete eller praktiska undersökningar och dessas effektivitet 

inom biologiämnet hos andraspråkselever. 

 

2.1 Andraspråkselever 

 

Otterup (2005) menar att under senare decennier har invandring till Sverige ökat och ca 

tvåhundra invandrarspråk talas i landet. Enligt Ruist (2015) har Sverige haft Europas största 

flyktinginvandring per capita sedan början av 1980-talet (Ruist 2015). Den ökade invandringen 

har lett till stor inverkan på den svenska skolan. I varje skola och varje klass sitter några som har 

utländsk bakgrund och ett annat modersmål än svenska. Därför krävs ändring i förutsättningarna 

i klasserna. Det krävs att läraren, skolpolitiker och skolledaren diskuterar djupare och förbereder 

nya undervisningsmetoder, förhållningsmetoder, lämplig pedagogik o s v (Otterup 2005, s 37- 

38).    

För att kunna analysera andraspråkselevers språkutveckling måste vi veta hur kommunikationen 

med omvärlden växer fram och hur språkbyten sker. Kommunikationen växte fram tack vare en 

globaliserings- och internationaliseringsprocess (t.ex. medlemsskap i EU) och ökad tillgång till 

utländsk media. Svenska samhället försöker på olika sätt att stödja utvecklingen av 

flerspråklighet genom hemundervisningsreformen, vilket innebär att eleverna utvecklar sina 

modersmål, och genom ämnet svenska, vilket innebär att eleverna får anpassad undervisning i 

sitt andraspråk, svenska. Förklaringen till språkbyteprocessen sker genom olika modeller som 

betonar samhällsfaktorer, modeller som lyfter fram interaktionen mellan samhällsfaktorer och 

talarnas beteende samt modeller som inkluderar språkkompetens och språkstruktur (jämför 

Otterup 2005, s 17-18). I den här uppsatsen ligger fokus på den modell som handlar om 

samhällsfaktorer och individens språkbeteende. I ett samhälle skiljer sig två språk från varandra 

genom domän. Domän refererar till en sammanfattande beteckning för olika typer av 

samtalsituation, t ex språkbruk som kopplas till en viss domän (familj, vänskap, arbete, skolan o 

s v). Det är t ex vanligt att andraspråkselever använder modersmålet (minoritetspråket) i mer 

intima och informella domäner och svenska språket i skolan (jämför Otterup 2005, s 18).  Otterup 

(2005) hävdar att undersökningar visar att yngre människor använder majoritetsspråket mer än 

äldre människor. Resultatet visar också att kvinnor använder majoritetspråket mer eftersom de 

är mer medvetna om sociala normer än män (Otterup 2005, s 19). I vårt samhälle har det svenska 

språket en stor betydelse för att kunna komma in på arbetsmarknaden och klara både vardags- 

och arbetsliv, så inlärningen av språket bör prioriteras.  

Inlärning av ett andraspråk, vilket definieras som ett nytt språk som lärs in sedan ett förstaspråk 

har etableras, kan vara informell (naturlig inlärning) eller formell (undervisningsinlärning). 

Dessa två typer av andraspråkinlärning kan inte separeras från varandra eftersom 

kommunikation och sociala interaktioner används både i och utanför klassrummet (Otterup 2005, 

s 22). Enligt Otterup (2005) är språk ett symboliskt kapital och en plats för identitetskonstruktion 

där olika diskurser bestämmer villkoren för hur identiteterna kommer att uttryckas och värden 

och positioneringar åsättas dem. Andraspråkinlärning är också ett sätt för invandrade att 

socialiseras i ett nytt samhälle med ökande social och kulturell delaktighet (Otterup 2005, s 24-

25). Därför är det viktigt att analysera hur sociala, kulturella, språkliga, könsmässiga och etniska 

identiteter hos invandrade elever konstrueras och omkonstrueras vid andraspråksinlärning. 
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2.2 Skolspråk och vardagsspråk 

 

En faktor som har stor betydelse i läsförståelse och framgångsrikt lärande är att det finns en stor 

skillnad mellan vardagsspråk och skolspråk. Vardagsspråket utvecklas muntlig och är spontant 

medan skolspråket försöker att förklara företeelser på ett vetenskapligt sätt. Elever måste lära sig 

begrepp för olika fenomen, företeelser och processer. Utvecklingen genomförs i olika processer 

för att utveckla förståelsen eller för att begrepp ska få en mening. Att inte enbart benämna utan 

att även förstå innebörden av det benämnda tar tid, i synnerhet när det handlar om mer abstrakta 

fenomen (Skolverket 2012, s 35-37). 

Gibbons (2014) menar att utveckligen sker genom historiska, kulturella och sociala upplevelser. 

Att lära sig ett språk är en biologisk möjlighet, men hur vi använder språket och med vilken grad 

av skicklighet beror på sociala sammanhang och situationer och vilka vi umgås med (Gibbons 

2014, s 30). Enligt Gibbons (2014) använder människor språket i två olika sammanhang. I det 

första som kallas kulturellt sammanhang används språket för att berätta om åsikter och 

förväntningar, t ex att delta i skolarbete eller att beställa på en resturang. Det andra är 

situationskontexten som har tre faktorer: 1) det som man talar eller skriver om, t ex undervisning 

i biologi jämfört med samhällskunskap; 2) relationen mellan talarna eller läsarna, t ex hur vi talar 

med en kompis jämfört med en chef som ska anställa oss; 3) talspråk och skriftspråk, t ex hur en 

lärare talar när denne demonstrerar en labbövning jämfört med en labbinstruktion som står i 

boken (Gibbons 2014, s 21). Gibbons hävdar att för andraspråkselever går det snabbt att lära sig 

vardagsspråket, men när det gäller skolspråk tar det ungefär sju år att komma i nivå med infödda 

elever. Andraspråkselever ska bygga upp den baskunskap som svensktalande elever redan  har 

samt lära sig nya begrepp och nya kunskaper (Gibbons 2014, s 25-26). Att enbart tänka på 

andraspråkselevers språk är därför inte rätt eftersom eleven kanske talar som ett femårigt barn 

men kan förklara ett ämnesinnehåll på en femtonårings tankenivå. Med detta menas att läraren 

måste lyssna på vad eleven säger och inte enbart på hur denne talar. Samtliga lärare inom olika 

ämnen måste samarbeta för att förklara vad ett fungerande skolspråk innebär från årskurs ett till 

nio och vidare till gymnasieskolan. Kraven på språkbehärskning i olika ämnen måste förklaras. 

Lärare måste planera, följa upp och handleda en andraspråkselev genom att bedöma elevens 

språkbehärskning (Lindström och Lindberg 2005, s 71). 

Vissa invandrade elever som behärskar vardagsspråket kan vara i klasser och börjar studera olika 

ämnen som de aldrig läst förut. Om man jämför en 16-årig elev som till exempel kommer från ett 

u-land och inte behärskar något ämne (fysik, kemi, biologi o s v) med en svensk elev som har läst 

biologi i minst tre år, så inser man att eleven har ett dubbelt problem; dels att klara skolspråket 

och dels att förstå lektions innehåll. I ett sådant fall behövs en studiehandledare som kan förklara 

ämnet på elevens språk. 

2.3 Läs- och språkförståelse 

Läsfärdighet är ett samspel mellan olika processer och är baserad på förståelse och avkodning. 

Både motivation och självförtroende har betydelse i utveckling av läsfärdigheten (Tjernberg 2013, 

s 30). En god läsförståelse definieras som att eleven kan läsa med flyt samt förstå textens innebörd. 

Bergfalk (2017) menar att läsa handlar om mer än så, och en god läsförståelse är viktig i fortsatt 

lärande. Läsförståelse handlar inte om att läsa svenska texter utan att applicera kunskaper och 
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färdigheter inom andra ämnen (Bergfalk 2017, s 5). Tjernberg (2013) hävdar att det finns ett starkt 

samband mellan läs- och skrivförmågor och ett välutvecklat ordförråd. Korrelationen mellan 

läsförståelse och ordförråd är signifikant, och för att förstå olika texter behövs olika typer av 

läskompetens. Utvecklad läsförståelse kräver ökad läserfarenhet vilken ska vara effektiv 

(Tjernberg 2013, s 30).  

För att förstå text krävs tre språkliga faktorer: ordigenkänning, ordförståelse och grammatisk 

kunskap. Verbalt minne är en viktig faktor för läsförståelse. Andraspråkselever som inte har 

minneresurser och inte heller de tre nämnda faktorerna, står inför ett stort läsförståelseproblem 

(jämför med Tjernberg 2013, s 31). Det kan leda till att eleven spenderar mycket tid och energi på 

att avkoda texten, och då går läsförståelsen förlorad (jämför med Tjernberg 2013, s 36). Därtill 

nämner Tjernberg (2013) några faktorer som är framgångsrika och hjälper till att utveckla läs- och 

skrivfärdigheter. En faktor är språklekar och aktiviteter för förskolebarn vilka kan utveckla deras 

språkliga medvetenhet. En annan faktor är ordförrådsutveckling, t ex genom att läsa högt och 

sedan användning av olika texter. En tredje faktor är regelbundna och aktiva boksamtal, att 

utbyta läserfarenheter, t ex utbyta frågetecken, utbyta entusiasm och upptäcka mönster. En fjärde 

faktor är strukturerade textsamtal vilket ger möjlighet för elever att knyta an till erfarenheter och 

förkunskaper. Genom att t ex ställa metakognitiva frågor till eleverna kan läraren utveckla deras 

språk och även tankeförmåga. Författaren nämner en femte faktor som handlar om 

verklighetsbetonade och öppna frågor. Genom dessa frågor kan elevers tänkande utmanas och 

sambandet mellan det nya och det de kunde tidigare blir mer begripligt. En annan faktor är 

processkrivning där eleven tillsammans med kamraterna och läraren utvecklar sitt skrivande. 

Den här processen kan börja med enkla former, t ex ritning och sedan utvecklas med tiden. 

Författaren menar här att eleven får en identitet som skribent och känner sig lyckad. Den sista 

faktorn är responssamtal vilket innebär respons från en elev eller lärare till en annan elev. 

Samtalet visar på vilka framgångsrika eller hindrande strategier eleverna använder, och det 

hjälper läraren att välja ett passande sätt i undervisningen för varje elev (Tjernberg 2013, 54- 56). 

Dessa faktorer kan hjälpa en andraspråkselev att utveckla sin läs- och språkförståelse som 

föjlaktligen leder till mer motivation. Tjernberg (2013) hävdar att om problemet med 

läsförståelsen är otillräckliga instruktioner så får eleverna i sådana fall svårt med inlärningen. 

Här är det själva uppgiften som inte passar det aktuella sammanhanget. Elevernas förkunskaper 

är också ett problem. Många andraspråkselever har ingen eller liten bakgrund i t ex biologi och 

det blir svårt för dessa att komma ikapp andra elever som har läst NO-ämnen under flera år innan 

gymnasiet (jämför Tjernberg 2013, s 48). 

2.4 Skolgång/skolprestation 

Skolans prestationsgap mellan inhemska och invandrade barn i Sverige är väl dokumenterad. 

Det är en betydande skillnad i skolresultat mellan svensktalande elever och andraspråkselever 

(Otterup 2005, s 38). Statistiken visar att år 2003 fick 91 % av de inhemska eleverna slutbetyg från 

grundskolan som kvalificerade dem att fortsätta på gymnasieskolan, medan motsvarande siffra 

för andraspråksbarn som kom till Sverige efter årskurs ett var 64 % (Böhlmark 2008, s 1366-1367). 

PISA-resultatet från 2009 visar stor skillnad i Sverige mellan infödda elever och elever med 

utländsk bakgrund. Enligt Nygård Larsson (2015) når inte 14 % av de infödda eleverna upp till 

en grundläggande läsnivå. Motsvarande siffra för elever med utländsk bakgrund födda i landet 
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är 30 %, och 48 % för elever med utländsk bakgrund födda utomlands (Nygård Larsson 2011, s 

15-16). PISA-frågorna som gällde naturvetenskap krävde ämneskunskaper, språkkunskaper och 

en textkompetens som inkluderar läsförståelse, och därför presterade elever med utländsk 

bakgrund sämre än infödda elever i samtliga nordiska länder (Nygård Larsson 2011, s 16). Enligt 

Böhlmark (2008) är akademisk prestation i unga åldrar viktig för godkännande på gymnasienivå 

och för barnens möjligheter att konkurrera framgångsrikt om tillträde till de mest populära 

studieprogrammen och skolorna. Följaktligen utgör detta gap ett verkligt orosmoment eftersom 

det också förutsätter ett gap i slutlig utbildning, arbetsmarknadsprestanda och andra långsiktiga 

resultat (Böhlmark 2008, s 1367). Resultaten från PIRLS-,PISA- and TIMSS-undersökningarna 

betonar vikten av att studera mekanismerna bakom barndomsinvandrarnas dåliga resultat, och 

resultaten tyder på att brist på språkkunskaper spelar en avgörande roll, vilket syns särskilt vid 

en jämförelse mellan svensfödda och andraspråksbarn (Böhlmark 2008, s 1367). Böhlmark menar 

att andraspråksbarn behöver lära sig det svenska språket under en begränsad period, vilket är 

nödvändigt för ett effektivt lärande av alla ämnen i skolan. De kan medföra överförbar kunskap 

som förvärvats i skolan i sina ursprunliga länder (t ex matematik), men de lider ofta av brist på 

sakkunskapsspecifika färdigheter (d v s kunskaper i svenska språket och andra färdigheter som 

är specifika för den svenska läroplanen, t ex svensk historia och geografi) (Böhlmark 2008, s 1367). 

Naturligtvis är bristen på sådana färdigheter mer uttalad bland barn som kommer in i landet 

närmare examen än bland de som anländer som små. Därför finns en stark koppling mellan ålder 

vid invandring och nivån på förvärvade sverigespecifika färdigheter och nya ämnesfärdigheter 

vid tidpunkten för examen (Böhlmark 2008, s 1367). Otterup hävdar att det finns olika orsaker 

som leder till skillnad i skolresultat mellan svenskfödda elever och andraspråkselever (Otterup 

2005, s 38). En förklaring enligt Otterup (2005) är att skolans och samhällets organisation bevarar 

etniska- och klasskillnader vilket leder till undervisningsmässig diskriminering. Den andra 

förklaringen är de möjligheter som samhället bjuder minoriteten. I en annan förklaring berättar 

författaren att en del av lärarna upplever att elevens bakgrund, egenskaper och beteende är 

orsaken till dåligt skolresultat hos andraspråkselever. Otterup hävdar att det i samspelet mellan 

eleven och omgivningen kan uppstå problem. Forskningen visar att om eleven och läraren har 

samma etnicitet eller läraren kan identifiera sig med elevens etnicitet, ökar förmågan att se 

elevens problem. I en annan undersökning visar Otterup att minoritetseleverna uppfattar att det 

är  ”en skola för andra” och inte ”en skola för alla (svenska elever)”. De känner inte att de duger 

till att lära sig kunskaper i teoretiska ämnen (Otterup 2005, s 38). År 2003 genomfördes TIMSS 

undersökning. Resultatet av undersökningen visade på sämre betyg i naturvetenskap. Det finns 

inte någon riktigt förklaring till denna resultatförsämring, men enligt Sjøberg (2004) kan några 

faktorer nämnas som har betydelse för skolresultaten. En faktor är trygghet. En trygg skola kan 

leda till bättre prestation i ämnet. En annan faktor är att positiva attityder till ämnet kan öka 

deltagandet och motivationen hos elever. En tredje faktor är att lärarstyrda arbetsformer fungerar 

bättre än elevcentrerade undervisningsmetoder (Sjøberg 2004, s 99). 

 

2.5 Läraren och andraspråkselever 

 

Enligt skolverket (2012) måste en lärare ha ett didaktiskt perspektiv på vem eller vilka eleverna 

är och vad de ska lära sig. Även vilken bakgrund eleverna har och deras kunskapsnivå i olika 
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ämnen behöver beaktas ur samma perspektiv (Skolverket 2012, s 9-15). Det kan sammanfattas så 

att lärarens förhållningssätt, valet av arbetsform och attityd, har stor betydelse för elevens 

kunskapsutveckling. För att förstärka inlärningsprocessen måste olika modeller och beprövade 

erfarenheter användas. Därutöver måste även samverkan mellan lärare och elev utökas 

(Skolverket 2012, s 147) och kännedom om elevens mående och kunskap bör övervägas. En lärare 

ska kunna använda olika undervisningsmetoder för att öka motivationen hos andraspråkselever 

och deras språkutveckling. Otterup (2005) lyfter fram tre undervisningsmetoder som har stor 

betydelse i utvecklingen av språkfärdighet: undervisning som ger eleverna möjligheter att 

uttrycka sin personlighet, undervisning som utvecklar en kritisk språkmedvetenhet hos elever 

samt undervisning som fokuserar på innehåll och budskap  (Otterup 2005, s 42-43). 

Enligt Dimenäs och Sträng Haraldsson (1996) hävdas att olika faktorer påverkar undervisningen. 

Åldersblandning och ämnesintegration, t ex olika elevgrupper samt en blandning av olika 

innehåll och undervisningsmetoder kan leda till en effektiv undervisning (Dimenäs och Sträng 

Haraldsson 1996, s 180). I den här studien refererar åldersblandning till ålder och förkunskaper 

hos andraspråkselever. De flesta eleverna är äldre än sina klasskamrater eftersom de kan påbörja 

utbildningen på ett introduktionsprogram eller på ett nationellt program innan de har fyllt 18 år.  

Då krävs det några månader eller år (det beror på elevens förmåga och intresse) för att först lära 

sig språket och sen börja studier tillsammans med elever som är yngre och i de flesta fall rikare 

på förkunskap. När undervisningen är baserad på olika elevgrupper med olika ålder 

(andraspråkselever jämfört med andra elever), flyttas ansvaret från eleven till gruppen och större 

krav ställs på läraren. Följaktligen har lärarens yrkeskompetens stor betydelse för valet av 

anpassade undervisningsmetoder. Blandade grupper av invandrade och andra elever kan leda 

till en större spridning av vardagsföreställningar och erfarenheter (jämför Dimenäs och Sträng 

Haraldsson 1996, s 180-181). Blandade grupper hjälper både andraspråkselever och svenska 

elever att få ta del av varandras erfarenheter och att socialt hjälpa varandra, diskutera och lösa 

problem tillsammans. Denna form av undervisning fokuserar på elevernas möjligheter till 

lärande och elevernas möjligheter till social utveckling (jämför Dimenäs och Sträng Haraldsson 

1996, s 191-193). Dimenäs och Sträng Haraldsson (1996) hävdar att olika undervisningsmetoder 

som fokuserar på elevens förhållningssätt i undervisningen ger eleverna möjligheter att 

understödja lärandeprocessen och kan kopplas till elevernas intresse, engagemang och 

erfarenheter. Exempel på sådana undervisningsmetoder är monolog eller envägs-

kommunikation, som t ex när en lärare berättar om matspjälkningssystemet. Dialog är den andra 

metoden som används för diskussion mellan lärare-elev och elev-elev och kan ske i form av 

grupparbete. Den tredje metoden är frågandet. Med frågan kan läraren granska var elever 

befinner sig i undervisningsprocessen eller så kan frågan utmana elevens tänkande. Nästa metod 

är  undersökandet som ger eleverna möjligheter att utveckla sina kunskaper genom personliga 

erfarenheter. Den femte metoden är läsandet som en välkänd undervisningsmetod. Genom 

denna metod fokuserar eleverna på texten och bearbetar orden och fraser som är svåra att förstå. 

Den sjätte metoden är skrivandet. Inom biologiämnet används metoden för att t ex anteckna eller 

i redovisning. En annan metod är bildskapandet. Bild är en skapande metod och informativ, som 

t ex när läraren berättar om hjärtats delar och blodomloppet. Den sista metoden är rollspelandet 

som ger eleven möjlighet att sätta sig in i andra människors omständigheter. Det hjälper eleven 

att förstå, nyansera eller förändra sina ståndpunkter och åsikter. Dessa metoder kopplas samman, 



13 
 

kompletterar varandra, och i samspelet av olika metoder genomförs en gynnsam undervisning 

(Dimenäs och Sträng Haraldsson 1996, s 74- 81). Därtill menar Säljö och Wyndhamn (2002) att det 

finns tre sätt att lära genom undervisning. Det första är att söka mening och betydelse för ord och 

påståenden. Det andra sättet är att använda språkliga redskap eller verktyg och det tredje är att 

utnyttja zonen för proximal utveckling genom samarbete och interaktion med en vuxen, en lärare 

eller duktig kamrat (Säljö och Wyndhamn 2002, s 36). När det gäller bedömning och 

betygsättning betonar Lundahl (2014) att lärare tydligt måste förklara för elever vilka skolans 

intentioner och kriterier är, använda bedömningsmatriser, arbeta med elevexempel och att 

förklara förväntningar, målet och kunskapskvaliteter. Läraren kan ta fram underlag för 

diskussioner, uppgifter och aktiviteter som visar elevens lärande, eller, med hjälp av diagnostiska 

frågor, låta eleverna veta vad de kan. Läraren kan analysera elevernas svar kvalitativt, varför de 

svarade fel och reda ut missförstånd. Läraren måste ge återkoppling. En diagnostisk, 

överblickande och formativ återkoppling kan förbättra elevernas prestation och samtidigt 

undviks att eleverna gör om samma misstag. Återkopplingar måste vara informationsrika och 

frekventa (Lundahl 2014, kapitel 4). Lindström och Lindberg (2005) hävdar att det i en 

bedömningsprocess är viktigt att en lärare fokuserar på såväl vad en elev kan som på vad eleven 

inte kan. Läraren kan bli medveten om elevens kunskapsnivå genom att observera dennes försök 

att lösa problem, men resultatet är avhängigt elevens förståelse av uppgiften. Generellt kan man 

säga att vid bedömning är det viktigt att samla bevis på elevens kunnande samt att kunna tolka 

och göra ett sammandrag av de kunskaper som uppvisas. Det är möjligt att eleven inte visar sina 

kunskaper fastän denne kan (Lindström och Lindberg 2005, s 38-39). Med hjälp av formativ 

bedömning vet både lärare och elever vad som ska ingå i undervisningen. Denna form av 

bedömning hjälper eleverna att veta var de befinner sig i lärandeprocessen och vilka målen är. 

Detta kräver att lärare är tydliga med bedömningskriterierna när de planerar undervisningen 

(Tankesmedjan 2007, s 48). Det är viktigt att läraren ställer frågor som visar elevens förståelse av 

undervisningen och inte bara bedömer elevernas minneskunskaper. När återkoppling används 

måste läraren förklara för eleven, skriftligt eller muntligt, hur denne kan nå läromålen 

(Tankesmedjan 2007, s 78). 

2.6 Biologi-/naturkunskapsämnet i gymnasieskolan 

Förr i tiden gavs förklaringar till förekomsten av en viss sjukdom eller naturkatastrof som att det  

kanske var gudarnas straff eller ett kollektivt straff av en grupp människor som utmanade 

gudarna. Nu för tiden prövar människor om det som påstås är riktigt eller inte. Människor letar 

naturliga förklaringar för hur naturen, människor och samhällen fungerar. Förklaringarna ska ha 

en annan karaktär som är baserad på systematiskt tänkande, talande och argument om en 

företeelse (Säljö och Wyndhamn 2002, s 21, 22 och 25). Betydelsen av biologi i dagens värld kan 

granskas ur olika aspekter. Sjøberg (2004) betonar att biologi är ekonomiskt lönsamt. Ett samhälle 

behöver arbetskraft med god vetenskaplig skolning, och elever som är kvalificerade i detta 

kommer att klara arbetslivet bättre än andra. Den andra aspekten betonar biologins användbarhet 

i vardagslivet. Människor måste ha grundläggande förståelse av naturvetenskap för att härska 

över naturen och det moderna samhället som de bor i. Den tredje aspekten fokuserar på ett 

demokratiskt samhälle där beslut fattas baserat på kunskap, t ex tolerans för andras åsikter och 

respekt för minoritetens rätt. Den fjärde aspekten fokuserar enligt Sjøberg på naturvetenskap som 
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en viktig del i människans kultur. Vetenskapens ideal, dess värderingar och etik är en del av 

kulturen (Sjøberg 2004, s 163-178). Utifrån dessa synpunkter kan det nämnas att biologiämnet 

också är viktigt för andraspråkselever som ska anpassa sig till ett nytt kulturellt, politiskt och 

vetenskapsbaserat samhälle. Det är viktigt att de förstår deras rättigheter och andras, samt med 

en vetenskaplig syn har ett bättre vardags- och arbetsliv. I ett demokratiskt samhälle behövs 

kunskapen om naturvetenskap för att man ska kunna vara en aktiv och medveten medborgare. 

Strömdahl (2002a) menar att naturvetenskap inte är en så populär vetenskap för att den är svår 

att kommunicera med. Naturvetenskap uppmärksammas inte på samma sätt som 

samhällskunskap och räknas inte som kulturellt kapital. Problemet i kommunikationen med 

naturvetenskap är att dess karaktär och språk är annorlunda än vardags språket i tänkande och 

resonemang. Bortom dessa allmänna bilder om naturvetenskap är det skolans uppdrag att 

utbilda och mata samhället med arbetskraft som kan arbeta med naturvetenskap, och det är 

avgörande för en nation som vill ha en vetenskapsintensiv industri. Enligt Strömdahl (2002a) är 

det viktigt att öka motivationen hos elever med undervisning som anknyter till vardagsliv och 

elevens verklighet, och därför finns i kursplaner och läroböcker en blandning av 

naturkunskapsteorier och anknytning till vardagslivet för vetenskapliga samt moraliska, etiska 

och ideologiska perspektiv (Strömdahl 2002a, s 7, 8 och 10). För att kunna förstå naturvetenskap 

ska naturvetenskapliga texter tolkas i relation till naturen som texten beskriver. Nilsson (2007) 

menar att eleverna ska kunna analysera, delta aktivt i all undervisning, använda olika metoder, 

genomföra många processer, bedöma miljökonsekvenser, värdera och ta ställning  i miljöfrågor 

som rör både samhälle och individ. Allt slutförs genom en bra kursplan, en skicklig lärare och 

inspirerade elever. Biologin är ett förhållandevis stort ämne i gymnasieskolan (Nilsson 2007, s 8 

och 17). Enligt Sjøberg (2004) möter eleverna en del av naturvetenskapen som det inte finns något 

tvivel om; den delen som är accepterad och inte särskilt kontroversiell. Sjøberg betonar att 

naturvetenskapliga ämnen i skolan är säkra, auktoritära och oföränderliga och det är i paradox 

med den allmänna bild som finns om naturvetenskapen som antiauktoritär, öppen och kritisk. 

Därför är det lätt att eleverna får en felaktig bild av vetenskapens natur. Det är viktigt att lärare 

och skolor hittar en balans mellan den gamla bilden av vetenskap som är säker och stabil med 

den nya synen på naturvetenskap som är spännande, osäker och intressant (Sjøberg 2004, s 83 

och 87). 

Skolverket (2011) nämner att utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i 

naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. 

Eleverna ska utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. De ska utveckla sina förmågor i 

kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Med 

samspel mellan praktiska och teoretiska erfarenheter ska eleverna få en uppfattning om 

naturvetenskap (Skolverket 2011, s 47). I Lgy11 står att eleverna ska kunna skriva och tala på en 

avancerad nivå med anknytning till naturvetenskap och matematik. Ett ämnesspråk handlar om 

att skapa betydelserelationer mellan begrepp. Modern teknik och utrustning ska användas. 

Eleverna ska även kunna förstå, läsa, skriva om samt diskutera grundläggande naturvetenskap 

på engelska (Skolverket 2011, s 47). Begrepp är de byggstenarna i naturvetenskapens tankevärld 

som bör definieras exakt i form av en instruktion (Sjøberg 2004, s 86). Enligt Linde (2000) har 

lärare mindre frihet i tolkningen av läroplanen vid undervisning i biologi. Ämnet biologi är starkt 

avgränsat och inramat. Det betyder att det finns gränser för vad som anses höra till ämnet och 
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vad som är legitimt att undervisa om (Linde 2000, s 30 och 50), men en lärare kan använda sin 

personliga tolkning av läroplanen. Vid studie av lärarens repertoar märks att det finns tre olika 

repertoarer: den potentiella, en stoffrepertoar och förmedlingsrepertoaren. Linde (2000) menar 

att med den potentiella repertoaren använder läraren sina erfarenheter, belästhet och bakgrund 

under lektionerna. Med en stoffrepertoar menas innehållet som läraren använder i sina möjliga 

och verkliga lektioner, och den tredje repertoaren, förmedlingsrepertoaren,  handlar om den 

metodiska verktygslådan som läraren använder under lektioner (Linde 2000, s 50-51). 

2.7 Praktiska undervisningar 

Enligt Strömdahl (2002a) är laborationen (experimentet) en koppling mellan den uppfattade 

världen och den naturvetenskapliga beskrivningen. Undersökningen visar att kunskap växer 

fram med ett samspel mellan elevens egen förståelse, diskussioner med kamrater, läroböcker, 

lärare och elevens egna observationer (Strömdahl 2002a, s 13). Wickman (2002) menar att 

laborationer och andra praktiska övningar ges stort utrymme i naturvetenskapliga ämnen. 

Labbövningar är så populära och naturvetenskapliga undervisningar utan fenomenen själva är 

otänkbara. Wickman (2002) betonar att praktiska övningar motiverar och ökar intresset hos 

eleverna. Undersökningar uppmuntrar elever att själva pröva och se vad som är sant och falskt 

och vad observationen säger om naturen. En labbövning kan vara strukturerad och instruktionen 

finns; eleverna följer bara instruktionen och svarar på frågorna. En annan typ av laboration är 

den där ingen instruktion finns och eleverna själva ska ta reda på metoder och fundera på frågor 

som kan vara intressanta att besvara. I den andra typen av övning kanske friheten å andra sidan 

lämnar eleverna hjälplösa; de förstår inte vilka frågor som ska ställas eller vad de ska leta efter 

(Wickman 2002, s 97- 98).  

I boken ”Det ska ni veta” (2000) pekar Linde på fyra typer av kunskaper; teckne som handlar om 

det praktiska behärskandet, fronesis som byggt på goda vanor och etisk insikt, episteme som är 

teoretisk orientad och neosis som är den vetenskapsteoretiska reflektionen för fördjupad insikt. 

Fronesis är den typ av kunskap som baseras på ett samspel mellan teori och praktik. En lärare 

måste utveckla den typen av kunskap för att den leder till förändrade och pedagogiska 

handlingar (Linde 2000, s 25; Tjernberg 2013, s 13). Där observationer och teorier möter varandra 

och tidigare erfarenheter får mening i relation till nya erfarenheter spelar läraren en avgörande 

roll för att leda verksamheten framåt. För att förstå naturkunskap genom en gemensam praktik, 

har kommunikation mellan lärare-elev och elev-elev en viktig funktion (Wickman 2002, s 112). 

Strömdahl (2002b) menar att en lärare ska tillsammans med elever bygga upp ett ramverk där 

kognitiva förutsättningar liksom experiment, teori, matematiska modelleringar, hypotes o s v  har 

en stor betydelse. Att uppleva naturen på ett arrangerat och naturligt sätt och att förverkliga 

teorierna med hjälp av praktiska undersökningar ska ingå i undervisningen av naturvetenskap 

(Strömdahl 2002b, s 145). Att variera undervisningen ökar, enligt Dimenäs och Sträng Haraldsson 

(1996), elevernas möjligheter till lärande och variationen relateras till undervisningens innehåll 

(Dimenäs och Sträng Haraldsson 1996, s 196). Bästa praxis kommer att innehålla tre 

huvudelement, inte nödvändigtvis i denna ordning: a) laboratorieupplevelser som integreras i 

"instruktionsflödet"; b) praktiska aktiviteter som bygger på tydliga inlärningsmål, vilket kan 

innebära process eller innehåll, eller en blandning av båda och c) möjlighet för studenterna att 

engagera sig i reflektion och diskussion (Wellington 2007, s 515).  
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Enligt Sandberg (2009) har elevprestationen sjunkit i naturvetenskapliga ämnen de senaste 

femton åren. Antingen tycker eleverna att ämnena är svåra eller oviktiga. Färre elever söker 

naturprogram på gymnasiet. En viktig del av undervisningen på naturvetenskapliga lektioner är 

laborationer eller experiment. Laborationer ska enligt läroplanerna användas som didaktiskt 

hjälpmedel. Genom laboration får eleverna illustrera och befästa teoretiska kunskaper som de 

redan besitter (Sandberg 2009, s 1, Skolverket 2011, s 47). Sandberg (2009) menar att när 

naturvetenskap ska läras ut så måste eleven vara tillsammans med läraren som berättar, förklarar 

och diskuterar ämnet. Eleverna lär sig genom att själva engagera sig och arbeta med 

naturvetenskapen (Sandberg 2009, s 4). Det finns tre svårighetsområden när lärarna planerar en 

laboration. Tidsbrist, säkerhetsaspekten samt bristande laborativa förkunskaper (Trendafilova 

2010, s 32-34). Då blir sammanfattningen av lektionen kort eller i form av muntliga kommentarer 

till läraren eller skriftligen i labbrapporten. Emellertid är det viktigt att läraren väljer ett sätt att 

resonera och sammanfatta den genomförda laborationen. Elever lär sig bättre och på djupet när 

de utför experiment och själva undersöker företeelser. De praktiska aktiviteterna behöver 

kopplas till teoretiska resonemang och eleverna behöver stöd att se syftet med aktiviteten och det 

relevanta innehållet (Skolinspektionen 2017). Då är det nödvändigt att vi håller oss till kursplaner 

och försöker förbereda utrustningen och skapa förutsättningar för eleverna så att de kan 

genomföra undersökningar. Kreativiteten ökar och eleverna kan tänka i nya banor och komma 

på nya idéer. 

2.8 Grupparbete i skolvetenskap 

I boken ”Lärare som ledare” nämner Granström (2012) tre undervisningsformer som sker i 

klassrummet. Undervisningen i klassrummet varieras från helklassundervisning, individuellt 

arbete till grupparbete, och beror på klassrumssituation och elevers delaktighet och motivation, 

lärarens yrkeskompetens och lektionens innehåll (Granström 2012, del 1). Fokus för denna 

uppsats är grupparbete som en betydelsefull faktor i utvecklingen av andraspråkselevers 

språkinlärningsprocess. Enligt Gibbons (2014) kan ett välplanerat och organiserat grupparbete 

leda till utvecklingen av språket och fungera som stöttning för andraspråkselever i 

språkförståelse. I grupparbeten används språket till ett bestämt syfte och eleverna hittar 

sammanhanget mellan det som de hör och det som de lär sig. Interaktionen mellan eleverna ökar 

och mängden producerat språk höjs. Genom grupparbetet känner elever mer ansvar för att göra 

sig förstådda och de turas om oftare. Eleverna arbetar på sitt lärande och den egna utvecklingen 

av språket, och dessutom uttrycks informationen på olika sätt, vilket hjälper eleverna och ger de 

en större chans att förstå begreppen. Det känns också mer bekvämt att presentera framför 

kamraterna tillsammans med några kamrater än när eleven framträder ensam framför hela 

klassen (Gibbons 2014, s 67- 68). Ett välfungerande grupparbete har tydliga instruktioner. 

Gibbons (2014) betonar att när en lärare ger instruktioner är det svårast för andraspråkselever att 

komma ihåg och förstå vad de ska göra. Den här lyssnaruppgiften kan ges på olika sätt; be t ex 

en annan elev att återberätta vad uppgiften handlar om. En annan faktor är att uppgiften kräver 

interaktion där eleverna talar med varandra t ex genom att uppmuntra elever att ställa frågor till 

varandra. Andra faktor som påverkar kvaliteten på ett grupparbete är ett tydligt syfte som 

förklarar vilken typ av resultat som eleverna förväntas att komma fram till. Dessutom ska 

uppgiften vara kognitiv och språkligt anpassad till elevens förmåga och behov. 
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Andraspråkselever som lär sig sitt andraspråk ska utmanas med uppgifterna som är kognitiva 

samt få stöttning i språket. Denna stöttning kan vara att t ex skriva på modersmålet. Arbetet ska 

vara språk- och kunskapsutvecklande. En ämneslärare har inte extra tid över för att arbeta med 

språket som ett eget ämne, så därför behöver uppgiften fokusera på ämnet och språket samtidigt. 

I ett välorganiserat grupparbete är alla elever delaktiga i uppgiften; antigen håller de i olika delar 

av informationen eller så får varje elev sin roll inom gruppen. Dessutom ska eleverna få tillräcklig 

tid att klara uppgiften, och det krävs mer tid för andraspråkselever. En av de viktigaste faktorerna 

som leder till ett gynnsamt grupparbete är att eleverna vet hur de ska arbeta i grupp. Därför är 

det viktigt att lärare förklarar för eleverna vad det innebär att arbeta i grupp och hur ett 

grupparbete fungerar (Gibbons 2014, s 71- 79). 

2.9 Hälsa och stress 

Badikanli (2011) nämner några svårigheter som andraspråkselever stöter på. Vissa har trauman 

från hemlandet som drabbats av krig. Att komma till ett nytt land med ny kultur och ett nytt 

språk är en stor utmaning. Dessutom känner vissa sig utanför det här samhället som de 

introduceras i (Badikanli 2011, s 4) , p g a olika religiösa eller kulturella bakgrunder. Tidigare 

traumatiska erfarenheter kräva extra stöd för att eleverna ska kunna börja eller komplettera sin 

utbildning (Ruist 2015). Läraren ska vara medveten om deras svårigheter för att kunna hjälpa de 

att på ett bättre sätt anpassa sig i samhället. Badikanli (2011) menar att svårast för 

andraspråkselever är att bearbeta sina trauman och kriser. De kan inte uttrycka sig verbalt och 

detta leder till aggressivitet eller inåtagerande. Trauman hindrar en elev i sin utveckling och 

ibland saknas mogenhet att hantera konflikter eller undvika dem. Vissa elever drabbas av 

ångesttillstånd (Badikanli 2011, s 26). Dessa svårigheter kan bero på osäkerhet om framtiden, jobb 

och det sociala livet. Vissa är osäkra på om de kommer att få uppehållstillstånd eller inte, liksom 

att vara borta från familjen utan att kunna kontakta den. 

2.10 Frånvaro 

Enligt Skolverket (2010) finns det två kategorier som orsakar frånvaro. En är faktorer som hör till 

skolan och andra faktorer hör till hemmet och familjen. Pedagogiska, sociala och organisatoriska 

faktorer hör till skolan. Vissa psykiska problem som social fobi, panikångest eller autismliknande 

symptom och andra neuropsykiatriska problem kan också vara orsaker till elevens höga frånvaro 

(Skolverket 2010, s 9). 

Håkansson och Sundberg (2016) nämner att det är ett starkt samband mellan elevers resultat och 

avhopp eller hög frånvaro. Gruppen av elever som har hög eller långvarig frånvaro kallas 

gråzonselever. Dessa elever har svårt att hänga med i undervisningen men har inga särskilda 

diagnoser (Håkansson och Sundberg 2016, s 178-179). Detta fenomen ses ofta bland 

andraspråkselever. Faktorer som har stor betydelse för andraspråkselevens närvaro/frånvaro är 

bemötande från läraren och skolpersonal samt ett personligt och pedagogiskt stöd från skolan 

(jämför Håkansson och Sundberg 2016, s 179). Enligt Håkansson och Sundberg (2016) finns det 

några strategier för att minska skolavhopp och långvarig frånvaro bland gymnasieelever. En 

strategi är att regelbundet kontrollera andraspråkselever frånvaro. Det krävs att ett team 

analyserar orsaken till hög frånvaro och förselår åtgärder. En annan strategi är att kontrollera 

elevernas frånvaro i tidigare skolår, t ex i början av skolstart i förberedelseklasser i grund- eller 
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gymnasieskolan. Många andraspråkselever är ensamkommande barn, men bland de elever som 

kom med sin familj är en bra strategi att öka föräldrars engagemang och delaktighet i skolan. 

Deras inverkan på barn är en faktor i fullföljandet av gymnasiestudier. Att skapa en trygg, 

inbjudande och säker miljö stödjer elevernas närvaro och lärande. En strategi är att hjälpa elever 

i det som stör lärandet, t ex trauman, eller andra sociala och personliga problem. En annan strategi 

är att använda individanpassade program som passar enskilda elever i och utanför skolan. 

Ytterligare en strategi är att lyssna på elever, vilka strategier som kanske kan öka deras intresse 

för skolarbete. Att hjälpa elever att bygga positiva relationer till skolan är också en betydelsefull 

strategi för att minska en elevs långvariga frånvaro. Dessutom skapar framgångsrika 

undervisningar förbättringsaktiviteter som hjälper andraspråkelever i sitt lärande (jämför 

Skolverket 2010; Håkansson och Sundberg 2016, s 178-179). 

 

3 Syfte 

Under flera års arbete som studiehandledare, senast NO-/mattelärare, samt ledare i volleyboll,   

träffade jag många andraspråkselever/-spelare som var i behov av stöd och hjälp på olika sätt 

med sin psykiska och fysiska ohälsa, språkförståelse, trygghet i och utanför skolan, motivation 

etc. Under många samtal med elever fick jag veta att språket är ett av de största problemen de 

har. Stöd och hjälp bör vara systematisk och välorganiserad för att utveckla andraspråkselevers 

kunskaper och förbättra deras mående. Stöd och hjälp ska ges först och främst av personer som 

är i daglig kontakt med dessa elever; en viktig uppgift för lärare och skolpersonal. Dessutom 

krävs en djup och fundamental undersökning gällande andraspråkselevers svårigheter i 

utbildningen. Eftersom jag läser Kompletterande Pedagogisk Utbildning och ska bli biologilärare 

i gymnasieskolan fick jag chansen att dokumentera mina observationer, och med en jämförelse 

mellan tidigare forskning och några frågor som jag ställde i den här uppsatsen till 

andraspråkselever samt biologilärare i gymnasieskolan, ska det gå att dra en slutsats om hur 

andraspråkselever upplever utbildningssystemet i Sverige och vad som är hinder och problem 

på vägen mot en framgångsrik utbildning.  

Frågorna som ska besvaras i uppsatsen är: 

1. Hur upplever andraspråkselever elever skolsystemet i Sverige?  

2. Hur upplever andraspråkselever biologiämnet i skolan jämfört med svensktalande 

elever?  

3. Hur upplever lärare biologiundervisningen av andraspråkselever? Vad är problematiskt 

i undervisningen och vilka metoder kan passa bra för andraspråkselever? 

4. Hur upplever lärare att språkkunskaper påverkar andraspråkselevers betyg och deras 

närvaro/delaktighet i biologi? 

Med dessa frågor försöker jag finna ett samband mellan språkförståelse och skolresultat hos 

andraspråkselever samt graden av närvaro i relation till skolresultat. Jag ska också komma på 

några lösningar som kan hjälpa andraspråkselever till framgångsrika studier och bättre 

skolresultat. 
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4 Metodologi 

4.1 Studiens upplägg och urval 

I den här studien valde jag andraspråkselever eftersom läraren - baserat på mina 

upplevelser/observationer - står inför en stor utmaning i undervisningen av andraspråkselever. 

Andraspråkselever upplever två skolsystem under sin skolgång, ett i sitt hemland och ett i 

Sverige. Det kan vara skillnad mellan skolsystemen som påverkar elever till ett sämre eller bättre 

skolresultat. Skillnader kan vara lärarens auktoritet, undervisningsmetoder, provtillfällen eller 

relationer med andra elever. Frågan om skillnader mellan skolsystem togs därför upp för att 

kunna dra ett slutsats i fråga om dessa skillnader kan motivera andraspråkselever till vidare 

studier.  

Eftersom jag som blivande biologilärare ska arbeta på gymnasieskolan, valde jag ämnet 

biologi/naturkunskap. Det är viktigt att komma på vilka hinder och problem som finns för 

andraspråkselever för vidare studier. Ämnet biologi/naturkunskap består av två delar (gäller 

också andra naturvetenskapliga ämnen), den praktiska och teoretiska delen. Det här ska 

underlätta undersökningen av språkförståelse och skolresultat hos andraspråkselever eftersom 

det inte krävs så mycket svenska för eleven att uttrycka sig och visa sina kunskaper. I den här 

undersökningen ska jag analysera både lärares och andraspråkselevers svar gällande upplevelse 

i biologiämnet för att dra en slutsats om på vilket sätt ett ämne som består av både praktik och 

teori kan påverka elevens resultat positivt eller negativt. Därtill ska olika undervisningsmetoder 

och relationen till eleven analyseras för att få fram en helhetsbild över vilka faktorer som är 

effektiva när det gäller utvecklingen av andraspråkselevers kunskap. Till sist ska jag finna ett 

samband mellan språkförståelse, trygghet, andraspråkselevers skolresultat och frånvaro.  

Den här uppsatsen är byggd på en kvantitativ enkätundersökning (internetenkät). Med 

kvantitativ undersökning menas att antalet likadana svar sammanställs och fenomenet beskrivs 

i numerisk data. Med enkätundersökning kan skillnaden i bakgrunder hos respondenterna mätas 

genom analys av svar på frågor (Dimenäs 2007, s 82- 83). Bryman (2011) nämner några fördelar 

med en enkätundersökning. Det är ett snabbt och biligt sätt att undersöka. Med en 

enkätundersökning följer ingen intervjuareffekt på människors svar. Fasta frågor gör att 

respondenterna får samma frågor utan variation och omformulering av forskaren. Dessutom kan 

enkäter lättare anpassas efter respondenternas behov och frågorna kan besvaras när de har tid 

och möjlighet (Bryman 2011, s 228-229).  

För den här undersökningen skapades två enkäter; en till gymnasieelever och en till 

gymnasielärare som undervisar i ämnet biologi/naturkunskap. Enkätundersökning valdes för 

den här uppsatsen för att författaren på kort tid kunde nå många elever och lärare för att jämföra 

olika grupper (jämför Dimenäs 2007, s 85; Bryman 2011, s 228-229). I enkäterna använde jag både 

öppna och slutna frågor. Slutna frågor användes för att kunna jämföra svaren och lättare bearbeta 

svaren. Med slutna frågor minskar också risken för variation i svaren. Öppna frågor användes för 

att lämna utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar eller reaktioner (jämför Bryman 2011, s 

244-245). Undersökningen genomfördes via digitala verktyg som kändes tryggare både för elever 

och lärare och de kunde svara när de var bekväm med det. Enligt Löfving (2011) är användning 

av ny teknologi ett sätt att vara delaktig i världens förändring och att själv lära sig nya saker. 

(Löfving 2011, s 11). Löfving menar att för att öppna kommunikationsvägar för samarbete hjälper 
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digitala verktyg även tvåspråkiga elever som inte kan uttrycka sig muntligt. Det kan öka deras 

motivation; de lär sig att producera och kommunicera. Därför använde jag en internetenkät för 

att underlätta andraspråkselevers förståelse av frågorna och göra det enkelt att lämna svar 

(jämför Löfving 2011, s 72, 74). Enkäterna skapades i Google Formulär (Google Formulär 2017) 

och länkarna skickades via mejl till många gymnasieskolor i olika kommuner. Eleverna 

förväntades att svara på elevenkäten och lärarna svarade på lärarenkäten (bilaga 1).  

 

4.2 Deltagarna 

Elevenkäten fokuserar på andraspråkselever i gymnasieskolan. Elever som har flyttat till Sverige 

under de senaste sju åren, där en eller båda föräldrarna har utländsk bakgrund, räknas som 

andraspråkselever. Eleverna är över femton år, och både svensktalande och andraspråkselever 

kan svara på enkäten. Deltagande var frivilligt och anonymt. 

Enkäterna skickades till ungefär hundra gymnasieskolor i olika kommuner runt om i Sverige  

som t ex Stockholm, Malmö, Örebro och Östersund via e-post och rektorerna tillfrågades att 

sprida enkäterna till biologi-/naturvetenskapslärare. Av de skolor som kontaktades, svarade 14 

skolor på enkäterna med totalt 10 lärare och 55 elever. 17 är andraspråkselever och 38 

svensktalande. Ämnet naturkunskap/biologi ingår i olika program på gymnasiet, som 

samhällsvetenskap, ekonomi, barn och fritid, bygg och anläggning, el och energi, fordon och 

transport, handel och administration, hantverk, hotell och turism, industritekniska programmet, 

naturbruk, restaurang och livsmedel, VVS och fastighet, vård och omsorg, estetiska programmet, 

humanistiska programmet och naturvetenskap. Eleverna som läser dessa program kunde vara 

med och besvara enkäten.  

 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Både svensktalande och andraspråkselever hade möjlighet att svara på enkäten. Detta hjälper 

författaren att jämföra andraspråkselevers svar med den svensktalande gruppen och dra 

slutsatser om hur de upplever skolsystemet och ämnet biologi/naturkunskap i Sverige.  

Elevenkäten innehåller tre sektioner. Första sektionen består av tre frågor och handlar om elevens 

bakgrund och antal år som denne har gått i skolan i Sverige. Den här sektionen skiljer eleverna åt 

baserat på hur länge de har gått i skolan i Sverige. Två alternativ i fråga nr 3 ställs: a) har gått i 

skola i Sverige i sju eller fler år, b) har gått i skola i Sverige färre än sju år). Eleverna tar två olika 

vägar för att svara på frågorna i enkätens andra och tredje sektion. Eleverna som har gått i skola 

färre än sju år går till sektion två och eleverna som har gått i skola i Sverige längre än sju år går 

direkt till sektion tre. Den andra sektionen handlar om andraspråkselever. Alla elever ska svara 

på den tredje sektionen som handlar om ämnet biologi eller naturkunskap samt elevernas 

upplevelser och frånvaro i den svenska skolan.  

Lärarenkäten består av 17 frågor som fokuserar på lärarens upplevelser i undervisningen av 

andraspråkselever och problematik i biologiundervisningen.  

Analyserna genomförs i Excel (Microsoft Office Excel 2016). Av enkäterna skapades excelfiler och 

alla grafer och analyser har gjorts i detta program. Samtliga elever svarade på alla frågor och 

analysen visas i procent (antalet elever som svarade på visst sätt på en fråga, dividerat med alla 

elever).  
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4.4 Metoddiskussion 

För bedömningskriteria används reliabilitet och validitet. Med reliabilitet menas att om 

undersökningen görs om så ska samma resultat uppnås (noggrannheten i mätning) och validitet 

definieras som att mäta det som ska mätas. En kvantitativ undersökning, t ex enkätundersökning 

ger en hög reliabilitet och validitet därför att kvantitativa data är replikerbara och kan analyseras 

statistiskt. Forskaren kan generalisera resultaten för det specifika fallet och det garanterar att det 

som mäts verkligen är det som forskaren ska mäta (Bryman 2011, s 48-50 och 167-170). 

Tidsaspekten för denna studie gjorde det mest lämpligt att använda enkätundersökning som 

alternativ. Många rektorer från olika skolor tillfrågades att sprida enkäterna vidare till biologi-

/naturkunskapslärarna. P g a tidsbrist och många aktiviteter inför jullovet kunde inte många 

skolor delta och tackade därför nej till enkäten. En del svarade att det var många undersökningar 

på gång och att det inte fanns mer tid att lägga på enkätundersökningar. Det var tidsbegränsat 

och eleverna och lärarna skulle fylla i enkäterna innan den 1 januari 2018. Författaren fick inte så 

mycket svar från lärarna som skulle sprida enkäten vidare till eleverna, så då skickades enkäten 

till en del volleybollspelare som var andraspråkselever och gick i gymnasieskolor i Östersund. 

Många svar kom under några dagar. Enkätundersökningen skulle vara mer pålitlig om flera 

lärare och elever kunde svara. Författaren vet inte om andraspråkselever förstått frågorna helt 

och hållet. Det kanske krävdes studiehandledare eller någon vuxens hjälp i vissa fall. Men 

eftersom de fick fylla i enkäten när som helst (kanske utan stöd eller hjälp) så är det inte omöjligt 

att vissa inte förstått allt eller missförstått en del frågor. Dessutom är inte andraspråkselever en 

homogen grupp; eleverna  kommer från olika länder; de flesta volleybollspelarna kommer från 

Afghanistan, och slutsatsen att alla fakta i diskussionen gäller för alla oavsett nationell och 

kulturell bakgrund kan därför inte dras. 

De här enkäterna handlar om språkförståelse, grupparbete, praktiskt arbete, graden av frånvaro 

m m hos andraspråkselever jämfört med svensktalande elever inom naturkunskap- eller 

biologiämnet. Ämnet biologi valdes för undersökningen för att kunna påvisa eventuella 

skillnader i prestation hos andraspråkselever mellan praktiska och teoretiska uppgifter. Denna 

undersökning riktar in sig på hur eleverna upplever grupparbete samt praktiska uppgifter 

jämfört med teoretiska. Enkäterna undersöker trygghet i skolan och relationen till lärare, och 

analyserna ska förklara hur en trygg miljö och professionell hjälp påverkar andraspråkselevernas 

prestation.  
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5 Resultat 

5.1 Elevenkät 

5.1.1 Analys av första sektionen 

Resultatet visar att enkäten besvarades av 

elever i olika delar av landet, från Lapplands 

gymnasium till gymnasium i Malmö. 

Eleverna går i olika program men de flesta, 

65 % (36 av 55 elever), läser naturprogram 

och  7 % (4 av 55 elever) läser Introduktions-

program [IMSPR] (diagram 1). Vissa 

andraspråkselever som behöver förstärka 

svenska språket går på programmet IMSPR 

24 % (4 av 17 andraspråkselever) och 24 % (4 

av 17 andraspråkselever) går på 

naturprogram. Av totalt 55 elever har 69 % 

(38 av 55 elever) gått i svensk skola i mer än sju år och 31 % (17 av 55 elever) har gått i skola i 

Sverige färre än sju år; av den deltagande elevgruppen utgör alltså andraspråkselever en tredjedel 

(diagram 2).     

5.1.2 Analys av andra sektionen 

Den andra delen av enkäten fokuserar på andraspråkselever och hur de upplevde 

biologi/naturkunskap i ett nytt land. Alla som här räknas som andraspråkselever (har gått färre 

än sju år i svensk skola) var 13-17 år vid den tid de invandrade till Sverige. Resultatet visar att 

ungefär hälften av andraspråkseleverna har mindre än 6 års skolgång (diagram 3). Analysen av 

deras svar visar också att 59 % (10 av 17 elever) inte läste ämnet biologi i sitt tidigare hemland. I 

enkäten tillfrågades eleverna om hur de upplever skillnaden mellan svensk skola och skolan i ett 

annat land. På den skalan som var mellan 1 till 5, svarade 76 % (13 av 17 elevern) högre än 3 vilket 

kan räknas som ”stor skillnad”. I fråga nr 5 i den andra sektionen fick eleverna fyra alternativ för 

Diagram 2. Antal år som eleverna har gått i skolan i Sverige. Diagram 3. Antal år som andraspråkselever 

gått i skolan totalt. 

Diagram 1. Deltagarna från 14 skolor går i olika gymnasieprogram. 
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att svara på skillnaden i skolsystemen i de båda länderna. Eleverna kunde kryssa fler än ett svar 

bland dessa fyra alternativ: ”läraren, undervisningen, prov och skolkamrater”. Störst skillnad 

mellan olika skolsystem upplevdes beträffande ”lärare” och ”undervisning”. 

På den sista frågan i andra sektionen svarade ungefär 53 % (9 av 17) av eleverna att de får stöd 

av en studiehandledare. 

 

5.1.3 Analys av tredje sektionen 

Tredje delen av enkäten fokuserar på upplevelser i ämnet biologi/naturkunskap i Sverige både 

hos andraspråkselever och svensktalande elever. Analyserna visar att de flesta svensktalande 

eleverna tycker att ämnena engelska, biologi och matematik går bäst för dem, med 

svarsfrekvensen 26, 18  respektive 18 % (10, 7 och 7 av 38 elever). Motsvarande resultat för 

andraspråkselever visar 56 % (9 av 17 elever) matematik, 13 % biologi (2 av 17 elever) och 13 % 

idrott och hälsa (diagram 4). I den andra frågan, som handlade om vilket ämne som går sämst för 

svensktalande eleven, valde 18 % fysik (7 av 38 elever), matematik 16 % (6 av 38 elever) och 

svenska 13 % (5 av 38 elever). På den här frågan svarade 47 % (8 av 17 elever) av 

andraspråkselever att engelska går sämst; historia och matematik, med 17 % (3 av 17 elever) 

respektive 12 % (2 av 17 elever), kommer på andra och tredje plats (diagram 5).  

Senare i enkäten låg fokus på biologi-/naturkunskapsämnet. Eleverna tillfrågades hur de 

upplever biologi-/naturkunskapsämnet i skolan. Frågan hade en skala från 1 (lätt) till 5 (svårt). 

Analysen visar att 43 % svarade 3 (varken svårt eller lätt), 23 %  uppgav  4 (ganska svårt), och 22 

      Diagram 5. Ämnet som går sämst för andraspråkselever. 

Diagram 6. Svårighet i ämnet biologi/naturkunskap. 

     Diagram 4. Ämnet som går bäst för andraspråkselever. 
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% svarade 2, att ämnet är ganska lätt. Samma mönster syns bland andraspråkseleverna; 52 % 

uppgav 3 och 23,5 % svarade 4, att ämnet är ganska svårt (diagram 6).  

I nästa fråga skulle eleverna välja ett eller fler intressanta områden inom ämnet 

biologi/naturkunskap. Resultatet visar att det mest intressanta är ”celler, molekylärbiologi och 

genetik” hos svensktalande elever och ”livet och hälsa” hos andraspråkselever (diagram 7 a). 

Dessutom visar jämförelsen mellan svaren att andraspråkselever är mer intresserade av ”sex och 

samlevnad” än svensktalande elever. Som minst intressant inom biologi svarar 

andraspråkselever ”fysiologi hos människor och djur”, medan motsvarande besked från 

svensktalande elever är ”sex och samlevnad”.  

Diagram 7 b. Fördjupningsfrågor angående intressanta områden inom biologi-/naturkunskapsämnet. En jämförelse mellan 

svensktalande- och andraspråkselever. 

Diagram 7 a. Intressanta områden inom biologi/naturkunskapsämnet. En jämförelse 

melan svensktalande- och andraspråkselever 
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För att eleverna skulle fördjupa sig mer i ämnet biologi ställdes en annan fråga baserad på olika 

områden i föregående fråga. Man kan se det som en kontrollfråga, med konkreta exempel inom 

olika områden i ämnet bilogi, och resultatet visar entydigt vad eleverna tycker är intressant. 

Frågan riktar in sig på livsstil, hälsa, evolution, molekylärbiologi och genetik, ekologi, fysiologi 

samt sex och samlevnad. Resultatet visar att svensktalande elever är intresserade av ”vilka DNA-

avsnitt man använder inom kriminaltekniken” (53 %, 20 av 38 elever). Området är alltså ”cell, 

molekylärbiologi och genetik”. Andraspråkselever är mest intresserade av det område som 

handlar om vår sexuella identitet. Svaren förstärker resultatet från föregående fråga som visar att 

andraspråkselever är mer intresserade av detta område än svensktalande elever. Båda grupperna 

visar minst intresse för området livsstil och hälsa genom få markeringar av alternativet 

”pensionsåldern i Sverige är 67 år...”. Resultaten visar på en skillnad mot den föregående frågan, 

där ”sex och samlevnad” markerats som mest intressant för andraspråkselever (diagram 7 b).  I 

fråga nr 6 blev eleverna ombedda att välja ett eller flera alternativ angående vilken del i ämnet 

biologi/naturkunskap som är lättast att förstå. 

Av 102 kryssvar var ”lärarens förklaring på 

tavlan” det som var lättast för att förstå ämnet 

(32 %). ”Film/dokumentär” och ”labb-

övningar” kom närmast därefter, med 24 

respektive 16 %. ”Kamrathjälp” fick kryssades 

minst (diagram 8). Analysen av svaren från 

andraspråkselever visar att det är lättast att 

förstå ämnet när läraren förklarar på tavlan 

samt genom att ”läsa i boken”, med totalt 52 % 

av svaren. 41 % valde att titta på 

film/dokumentär och  att läsa i boken kom 

närmast därefter med 35 %. Nästa fråga i tredje sektionen handlar om grupparbete. Eleverna 

tillfrågades om upplevelser i grupparbeten och svaret fick anges på skalan 1 – 5 (”tråkigt” till 

”stimulerande och roligt”). Eleverna svarade mest 3 och 4 vilket ligger mitt i eller nära roligt och 

Diagram 9. En jämförelse mellan svensktalande och andraspråkselevers intresse i grupparbete. 

Diagram 8. Metoder som hjälper andraspråkselever att lättare 

förstå ämnet biologi. 
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stimulerande; samma mönster återfanns hos andraspråkselever. Diagram 9 visar att 

andraspråkselever är mer intresserade av grupparbete än svensktalande elever, 88 % av gruppen 

andraspråkselever markerade 3, 4 och 5 medan 65 % av svensktalande elever markerade 3,4 och 

5.  

För att granska vilket är lättast att förstå i ämnet biologi, fick eleverna fyra alternativ att välja på: 

”ett ord”, ”en bild”, ”ett ord plus en bild” eller ”alla alternativen” (bilaga 1, fråga 8 elevenkät). 

Resultatet visar att alternativ 3, en bild plus ett ord som berättar om bilden fick mest respons hos 

både svensktalande elever och andraspråkselever (diagram 10).  

Sista delen i den här enkäten 

handlar om trygghet och mående 

i skolan. I den här delen visar 

resultatet att 81 % av 

respondenterna känner trygghet 

i skolan (45 av 55 elever). Av de 

svensktalande eleverna svarar 85 

% (32 av 38 elever) att de umgås 

med kompisar som har annan 

bakgrund än de själva, medan 53 

% av andraspråkseleverna (9 av 

17 elever) svarar detsamma. Vid 

ett provtillfälle är svensktalande 

elever mer stressade (68 %, 26 av 

38 elever) än andraspråkselever 

(47 %, 8 av 17 elever). Andraspråkselever har mer kontakt med kurator eller skolsköterska än 

svensktalande elever, 35 % (6 av 17 andraspråkselever) respektive 18,5 % (7 av 38 svensktalande 

elever) (diagram 11). Angående trygghet i klassrummet, så svarade 62 % (34 av 55 elever) att det 

var tryggt att fråga kompisar om de inte förstår en del av undervisningen, ord eller begrepp. Att 

Diagram 10. Diagramet visar vilken alternative i fråga 8 är lättast för eleverna 

att förstå; en jämförelse mellan svensktalande och andraspråkselever. 

Diagram 11. Trygghet i skolan. 
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fråga läraren efter lektionen är det andra alternativ som svensktalande elever markerat. Hos 

andraspråkselever visar resultatet att de frågar läraren efter lektionen samt får hjälp av kompisar. 

Dessutom visar resultatet att andraspråkselever räcker upp handen oftare än svensktalande 

elever (53 % jämfört med 50 %). Statistiken visar att eleverna sällan säger något om de inte förstår 

lektionens innehåll eller begrepp (diagram 12).   

Sista frågan i den här enkäten  handlar om hög frånvaro. Frågan graderades från 1 till 5, 

motsvarande ”ingen alls” till ”mycket frånvaro”. Diagram 13 visar att svensktalande elever har 

mindre frånvaro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 12. Trygghet i klassrummet. 

Diagram 13. Elevernas frånvaro. 
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5.2 Lärarenkät 

Lärarenkäten innehåller 17 frågor vilka 

inriktades på relationen mellan lärare och 

andraspråkselever, undervisning och 

bedömning av dessa elever.  

Första frågan handlar om relationen mellan 

läraren och andraspråkselever. Frågan 

graderades från 1 till 5 (”håller inte med alls” till 

”håller med helt”). Resultaten visar att ungefär 

70 % av lärarna upplever att det är lätt att skapa 

en relation till andraspråkselever (diagram 14). 

Lärarna tillfrågades om andraspråkselever ber 

om hjälp när de inte förstår en del av undervisningen. Resultatet visar att 3 och 4 markerades 

mest, vilket innebära att 50 % av lärarna tycker att andraspråkselever frågar efter hjälp och stöd. 

Därtill upplever 80 % av lärarna att andraspråkselever har svårt att följa undervisningen 

(diagram 15). Den fjärde frågan i enkäten handlade om bedömningen av andraspråkselever. Alla 

lärare upplever att bedömning av en 

andraspråkselev är svårt. Delaktighet 

bland andraspråkselever under 

lektionstider verkar vara låg. Resultatet 

visar att nästan 60 % av lärarna upplever 

att andraspråkselever inte deltar eller 

inte ställer några frågor under 

lektionstid. Resultatet på nästa fråga var 

att 60 % av lärararna i undersökningen 

upplever att en majoritet bland 

andraspråkselever inte svarar på 

lärarens frågor. Analysen av resultatet 

visar att färre än hälften av 

andraspråkseleverna deltar i lektionens 

diskussion. Vidare i enkäten tillfrågades lärare om de använder anpassad studiegång för 

andraspråkselever. Resultatet visar att 57 % 

av lärarna använder anpassade studiegång 

ibland, 29 % gör det sällan eller aldrig och 14 

% använder alltid anpassad studiegång 

(diagram 16). Deltagande lärare gav några 

exempel på sådan anpassad studiegång, som 

t ex extra förklaringar, språkstöd, egen takt, 

olika prov, studiegård, vissa uppgifter på 

engelska om eleven kan det bättre, att ta upp 

saker enskilt med eleven och kontrollera om 

denne är med och har förstått, studiestöd på 

hemspråket (studi.se), förenklat språkbruk i Diagram 16. Användning av anpassad studiegång. 

Diagram 15. Lärarnas upplevelse i biologiundervisning av 

andraspråkselever. 

Diagram 14. Lärarens relation med andraspråkselever. 
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klassrummet samt att ge mer tid till eleven. 50 % av lärarna tror att individuell  

undervisningsmetod passar bäst för andraspråkselever. 70 % av lärarna ger återkoppling till 

andraspråkselever. Återkoppling sker genom att diskutera begrepp, förtydliga innehåll, ställa 

frågor för att kontrollera att eleven har förstått, ge kommentarer på prov och arbeten som lämnas 

in, skriftlig återkoppling samt muntlig återkoppling i enskilt samtal.  Diagram 17 visar att lärarna 

upplever att andraspråkselever deltar ibland eller är mycket engagerade i labbövningarna. När 

det gäller grupparbete följer inte svaren ett tydlig mönster, men det som är gemensamt bland 

samtliga lärare är att andraspråkselever aldrig är mycket aktiva i grupparbeten. Lärarna förklarar 

bl a att andraspråkselever inte tar lika mycket plats, många är osäkra på språket och är då 

framförallt nervösa inför muntliga framställningar. De blir ibland utestängda av svensktalande 

elever. Andraspråkselever har lättare att bidra i praktiska laborationer än redovisningar/skriftliga 

grupparbeten, där dessa sitter tysta och inaktiva; om de inte förstår vad övriga deltagare säger så 

det är ju svårare att gör sig förstådd och själv förstå.  

Lärarna fick frågan om de upplever att andraspråkselever får sämre betyg än svensktalande 

elever. Svaren varierade, men de flesta svarade att  andraspråkselever får sämre betyg i viss mån. 

Andra svarade att de flesta får sämre betyg än svensktalande elever och betygen varierar mellan 

individer. Nästan samtliga lärare (90 %) är överens om att språket har stor betydelse och påverkar 

skolresultatet hos andraspråkselever 

(diagram 18). Lärarna motiverade sina 

svar; sämre resultat hos andraspråks-

elever beror enligt lärarna på att 

eleverna har svårt med begrepp och kan 

ha för lite förförståelse i dessa ämnen. 

En annan lärare svarar så här: ”Biologin 

är svår även om du är bra på svenska. 

Mycket nya ord och begrepp; skulle 

också tro att en del av innehållet (t ex sex 

och samlevnad och evolutionsteorin) 

inte undervisas i vissa delar av världen. 

Så det blir ett stort steg för eleverna! De 

har också svårt att uttrycka sig, och ett 

Diagram 18. Kopplingen mellan språkförståelse och skolresultat hos 

andraspråkselever. 

Diagram 17. Delaktighet hos andraspråkselever i labbövningar. 
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av kunskapskraven är vetenskapligt språk och det ställer en del krav på elevernas 

språkkunskaper. Det gör det också svårt att helt och hållet förstå vad eleverna menar när de t ex 

svarar på en fråga på ett prov!”  

En annan förklarar att: ”Biologi är ett ämne där begreppsförståelsen är en stor del. Detta gör att 

kunskaper gällande studieteknik, inläsningsförmåga samt tidigare skolerfarenhet är ytterst 

viktigt. I naturkunskap utgår ämnet från kunskaper eleven ska ha anammat under högstadiet. 

Har eleven då inte gått hela/delar av högstadiet i svensk skola är det ytterst svårt att nå de högsta 

betygen i kursen. I kursen ingår i princip ingen repetition.” Någon lärare hävdar att: 

”Språkförståelse är en förutsättning för god pedagogik. Det är viktigt att vi som undervisar 

förstår vikten av språkförståelse – att det gör stor skillnad för eleverna hur vi använder språket”. 

En annan lärare skriver att: ”Biologi kräver god språkförståelse. Inte bara av facktermer”. 

 

6 Diskussion 

 

I den här undersökningen är ungefär en tredjedel andraspråkselever (17 av 55 elever). 

Jämförelsen mellan svensktalande- och andraspråkselever genomförs baserad på deras 

upplevelser i biologi/naturvetenskap samt frånvaro i skolan kopplad till trygghet och 

språkförståelse (kriteriet för språkförståelse är endast avsett för andraspråkselever). Dessutom 

fokuserade analysen på andraspråkselever och deras uppfattning av skolsystemet i Sverige samt 

deras förkunskaper i biologi-/naturkunskapsämnet. 

 

6.1 Upplevelser av skolsystemet i Sverige hos andraspråkselever 

 

Undersökningen visar att andraspråkselever har liksom svensktalande elever möjligheter att 

studera olika program på gymnasiet. Variationer i program visar deras intresse och ambition för 

vidare studier. De läser naturprogram, handel och administration, ekonomi, samhällskunskap, 

barn och fritid, IMS etc. Eleverna flyttade till Sverige vid minst 13 års ålder och enligt Böhlmark 

(2008) påverkas skolframgång och resultat för elever som invandrar till ett annat land efter 

årskurs 1 (Böhlmark 2008, s 1366-1367). Dessutom hade ungefär hälften av eleverna mindre än 6 

års skolgång och läste inte ämnet biologi/naturkunskap i sitt hemland. Dessa faktorer har stor 

betydelse för skolresultaten och prestation hos eleverna. Enligt Kjellberg och Reisdal Persson 

(2016) tar det ungefär ett till två år för andraspråkselever att lära sig svenska, och elever som inte 

har fyllt 18 år har möjlighet att fortsätta studier på gymnasiet. Alla möter de stora förväntningar 

i fråga om sitt lärande trots brister i deras talade och skrivna svenska (Kjellberg och Reisdal 

Persson 2016, s 1). Många andraspråkselever har upplevt ett annat skolsystem än det svenska. De 

flesta upplevde ett auktoritärt system i skolan med fysisk bestraffning, de hade inte så många 

labbövningar p g a resursbrist, färre grupparbeten, en auktorär läraren m m. Analysen av 

elevenkäten betonar också att det är en stor skillnad mellan lärare och undervisning i elevernas 

ursprunliga länder jämfört med Sverige (jämför Badikanli 2011, s 20). Statistiken visar att ungefär 

hälften av andraspråkseleverna får stöd av studiehandledare i sitt modersmål. Otterup (2005) 

hävdar att tvåspråkiga elever som har stöd i modersmålet och läser svenska parallellt, når samma 

kunskapsnivå både ämnesmässigt och språkligt som de svensktalande eleverna under de sista 

skolåren. Därför betonar Skolverket betydelsen av modersmålsundervisningen och stöd i form 
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av studiehandledning i modersmålet för ett bättre studieresultat hos tvåspråkiga elever. Otterup 

hävdar också att problemet måste analyseras i större sammanhang för att minska skillnaden i 

prestationen mellan infödda och utländska elever. De tvåspråkiga elever vars familjer integrerar 

mer i det svenska samhället visar en signifikant utveckling i läsfärdighet i det svenska språket 

(Otterup 2005, s 44 - 45). Analysen av den tredje sektionen i elevenkäten visar att engelska, biologi 

och matematik är de ämnen som svensktalande elever tycker går bäst i skolan medan 

andraspråkselever tycker att matematik och biologi går bäst för dem.  

 

6.2 Upplevelse i ämnet biologi hos andraspråkselever 

 

Enligt Skolverket (2011) ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i 

naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. 

Eleverna ska utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. De ska utveckla sina förmågor i 

kritiskt tänkande som enligt en udersökning endast visas hos en minoritet av eleverna i 

gymnasieskolan (Strömdahl 2002a, s 16), logiska resonemang, problemlösning och systematiska 

iakttagelser. Med samspel mellan praktiska och teoretiska erfarenheter ska eleverna få en 

uppfattning om naturvetenskap (Skolverket 2011, s 47). Linde (2000) menar att ämnen som 

naturvetenskap ligger i fokus i framtidens läroplansdebatt eftersom det handlar om det 

beständiga i världen och går utöver de ämnen som handlar om eviga och universella frågor. 

Skolans uppdrag är att genom utveckling av etik och intellekt anknyta till det beständiga och 

förbereda för det kommande (Linde 2000, s 42-43). Att förstå hur naturen fungerar, hur olika 

organ i kroppen samarbetar för att en organism ska leva och växa, hur kunskapen om vår 

omgivning hjälper oss att förbättra vår livsstil och många andra kunskaper, är viktiga faktorer 

för mänsklighetens överlevnad. Intresset ökar hos elever när lektioners innehåll knyter an till 

vardagslivet. Ämnet biologi kan fånga andraspråkselevers uppmärksamhet på olika sätt. Ett sätt 

är att de som är religösa prövar det nya mot sina förkunskaper, t ex det som de har läst i Koranen, 

om rymden och naturen. Det här väcker intresset att vilja veta mer om biologi. Några elever har 

det kanske lite svårare att acceptera vissa delar i ämnet, t ex den delen som handlar om 

homosexualitet eller evolution. Det kan också vara svårt att ta till sig kunskper om andra 

religioner (Löf Ryk 2016, s 23). 

Dessutom innehåller naturvetenskapliga ämnen två olika arbetssätt: labbövningar och teoretiska 

lektioner. Dessa praktiska undersökningar kan vara ett bra sätt att utvärdera hur en invandrad 

elev presterar utan att det krävs mycket svenska. Det är också intressant att undersöka 

andraspråkselever upplevelser i biologi-/naturkunskapsämnet, som i den här uppsatsen, för att 

se hur andraspråkselever uppfattar och upplever dessa ämnen på gymnasiet. Analysen av 

resultatet visar att andraspråkselever i högre grad än svensktalande elever upplever att biologi 

är ganska svårt. Det beror säkert också på hur många år eleverna har bott i Sverige och hur mycket 

av språket de förstår. Eleverna som har gått i skola färre än 6 år har det svårare i ämnet biologi. 

Andraspråkselever i den här undersökningen visade mest intresse för området livsstil och hälsa. 

Statistiken visar att de elever som har gått i skola färre än 6 år valde detta mest, medan de 

andraspråkselever som har gått i skola i mer än 8 år är intresserade av de andra avsnitten inom 

biologi/naturkunskap, bl a sex och samlevnad och cell, molekylärbiologi och genetik. Samma 

resultat erhölls för svensktalande elever genom att ”cell, molekylärbiologi och genetik” 
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markerades mest i enkätsvaren. Resultaten visar att elever med sämre språkförståelse och mindre 

förkunskap om ämnet väljer den del som är enklast att förstå och är mer begripligt. Statistiken 

visar också att andraspråkselever är mer intresserade av sex och samlevnad än svensktalande 

elever. Det kan bero på den kultur och religon som de har i sin bakgrund. I vissa kulturer är det 

inte vanligt att prata om t ex hur en kvinna blir gravid eller hur vi ska skydda oss mot 

könssjukdomar, varför avsnittet blir mer intressant för den som inte läst eller hört om detta förut. 

Både svensktalande och andraspråkslever upplever att lärarens förklaring på talvan är det lättare 

sättet att förstå lektionens innehåll. Det kan bero på språket som läraren använder för att förklara 

t ex begrepp. Skolspråket gäller för instruktioner och texter i böcker. Det som gör det svårt för 

andraspråkselever att förstå är kanske att de kan vardagsspråket men har stora brister i 

skolspråket. Lärarens undervisning och tydliga förklaringar samt ett lättare språk som passar alla 

elever spelar en stor roll i förståelsen av lektionerna. Film/dokumentär och labbövningar som 

hjälpmedel har stor betydelse för svensktalande elever för att göra ämnet mer begripligt. 

Statistiken visar att andraspråkselever föredrar bok och film/dokumentär och väljer labbövningar 

i sista hand. Både svensktalande och andraspråkselever upplever att bara läsa texter inte hjälper 

att förstå begreppen. Detta påstående prövades med en extra fråga som handlade om ett ord, en 

bild, bild tillsammans med förklaring. Alla elever tycker att både förklaring samt bild eller 

illustration hjälper de att förstå begreppet. Detta resultat förstärker föregående resultat. 

Statistiken visar att både andraspråkselever och svensktalande selever upplever att grupparbete 

är roligt och stimulerande. En förklaring kan vara att andraspråkselever kan ta hjälp av 

gruppkamrater vid behov av en extra förklaring eller uppgiftsfördelning, så att eleverna vet vad 

de ska göra och för vilken del de ansvarar.  

Angående trygghet i skolan visar statistiken att både andraspråkselever och svensktalande elever 

känner sig trygga. Svensktalande elever umgås mer med andra elever och även med de som har 

utländsk bakgrund. Resultatet av undersökningen visar att andraspråkselever har svårare att 

anpassa sig och att känna sig som en del av samhället. När det gäller trygghet i klassrummet så 

anger de flesta att de inte känner sig trygga att ställa frågor eller få hjälp annars än när de är 

ensamma med läraren. Många elever vill fråga läraren efter lektionen när alla andra har gått. 

Frånvaro är högre hos andraspråkselever än svensktalande. Många faktorer kan påverka 

andraspråkselevernas frånvaro. En faktor är familjen. Många elever i den här undersökningen är 

ensamkommande barn som inte har något stöd från familjen och heller ingen som kan tvinga de 

att gå till skolan. En annan faktor är deras mående. Vissa andraspråkselever har trauman, många 

tankar går till familjen, man funderar kring uppehållstillstånd, på framtiden e t c. Sådant påverkar 

också deras sömnmönster. De kan sitta uppe länge på kvällarna och på morgonen är de så trötta 

att de kanske inte går till skolan. En annan faktor är språkförståelse. Elever som inte förstår 

lektionernas innehåll tappar motivation och självförtroende för vidare studier. Detta leder till 

långvarig frånvaro och kanske till avhopp.  

  

6.3 Lärarnas upplevelse av biologiundervisningen av andraspråkselever, problematik i undervisningen och 

metoder som kan passa bra för andraspråkselever 

 

Analysen av lärarenkätundersökningen visar att lärarna har lätt att skapa en bra relation med 

andraspråkselever. Detta ska sättas i samband med svaren från eleverna om trygghet i 
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klassrummet, när de räcker upp handen, känner sig trygga och frågar läraren. Statistiken betonar 

också att hälften av andraspråkseleverna frågar läraren om hjälp och stöd. Otterup (2005) skriver 

att utvecklingen av minoritetselever sker med hjälp av skolan och skolpersonal i språkinlärning, 

kunskap- och identitesutveckling (Otterup 2005, s 42). Centralt i den här utvecklingen ligger 

relation och interaktion mellan tvåspråkiga elever och lärare. Läraren ska bejaka elevens 

personliga, kulturella och språkliga identitet genom maximal identitetsinvestering för att 

eleverna ska vilja satsa sig själva i språkinlärningsprocessen och med maximalt kognitivt 

engagemang lyckas i studierna.  

De flesta lärarna hävdar att det är svårt för andraspråkselever att följa undervisningen. 

Delaktigheten är låg och andraspråkselever svarar inte så ofta på lärarens frågor eller deltar inte 

i diskussionerna. Detta kan bero på språkförståelse, brist på självförtroende och svårighet att 

förstå själva ämnet. Vissa elever har inte förkunskaper i ämnet och har inte läst biologi tidigare. 

Då blir det svårare att komma ikapp de andra, svensktalande eleverna, vilket följaktligen 

påverkar självförtroende och frånvaro. Om eleven inte förstår lektionens innehåll och känner sig 

ligga efter klasskamraterna, så tappar denne intresse och motivation att komma till lektionen och 

som ett resultat följer hög frånvaro. Halldén anser att det här måste kontrolleras hos 

andraspråkselever:  hur de uppfattar undervisningen och förstår begreppen. Att förstå någonting 

betyder att eleverna måste relatera ämnet till andra kunskaper eller assimilera nya fakta i redan 

etablerade kunskaper (jämför Halldén 2002, s 62). Med detta menas att eleverna ska ha en 

bakgrund om det som undervisas, vilket är bristfälligt hos de flesta andraspråkselever. En viktig 

faktor i utveckling av andraspråkselever är att samarbeta med andra i en målinriktad aktivitet. 

Det aktiva deltagandet från såväl lärare som andraspråkselever har stor betydelse i lärandet och 

språkinlärningssprocesen (Gibbons 2014, s 31). Gibbons anser att stöttning är tillfällig hjälp som 

ges till elever för att eleverna gradvis ska kunna lösa uppgiften utan hjälp i framtiden. Här är det 

läraren som är ansvarig för undervisningens framgång och elevernas kunskapsutveckling 

(Gibbons 2014, s 33). Helldén (2002) nämner några faktorer för en framgångsrik undervisning i 

naturvetenskapliga ämnen. Den första är att identifiera ett begränsat antal viktiga begrepp. Nästa 

faktor är att identifiera elevens prestation i samband med begreppet. Tredje steget är att använda 

olika undervisningsmetoder för att öka elevens förståelse och lärande och skapa situationer där 

eleverna kan diskutera, samarbeta och reflektera över sina föreställningar med läraren och 

kamraterna (Helldén 2002, s 243). Gibbons (2014) hävdar att om en lärare ställer höga krav på 

kognitiva utmaningar samt håller en hög nivå i stöttning, så leder detta till hög prestation inte 

bara hos svensktalande elever utan även bland andraspråkselever. Stöttningen kan ges av lärare 

i form av att eleverna gör uppgiften i par, individuellt, att lära sig nyckelorden, fraser och 

innebörden i förväg o s v (Gibbons 2014, s 35).  

Dessutom blir bedömning av andraspråkselever en utmaning för läraren. De tycker att det är 

svårt att bedöma elevernas kunskapsnivå baserat på provresultat och andra uppgifter. I 

bedömningssystemet som är baserat på svensktalande elever är det svårt att veta hur mycket det 

krävs för en andraspråkselev att läsa och skriva, och därför tas det kanske inte hänsyn till alla 

elevernas språkresurser och andraspråkselevers framsteg bedöms inte (Gibbons 2014, s 115).  

Detta följs av återkopplingen i form av att diskutera begrepp, förtydliga innehåll, ställa frågor för 

att kontrollera att eleven har förstått, ge kommentarer på prov och arbeten som lämnas in, 

skriftlig återkoppling och muntlig återkoppling i enskilt samtal. 
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Anpassad studiegång är en avgörande faktor i utvecklingen av elevresultat. När det gäller 

andraspråkselever ökar behovet av anpassning, och olika lärare väljer olika metoder för att stötta 

och hjälpa dessa elever i deras studieframgång. Att utveckla läsförståelse kräver systematisk och 

strukturerad undervisning i läsförståelsestrategier. Tjernberg (2013) menar att denna utveckling 

är beroende av några faktorer som samverkar med varandra. De faktorerna är bekantskap med 

olika texter, språkutveckling, ordförrådsutveckling, att läsa mycket för att få flyt i läsningen och 

att bygga upp sitt ortografiska lexikon samt att lära sig läsförståelsestrategier (Tjernberg 2013, s 

44- 45). Dessutom är eleverna mycket intresserade av digitala verktyg (datorer, pekplattor, 

mobiler, webbtjänster och sociala medier) varför en lärare kan undervisa genom att använda 

sådana verktyg (till exempel Kahoot, eller att hitta fakta på nätet) (Löfving 2011, s 12). Löfving 

(2011) menar att digitala verktyg ger elever möjligheter att vara skribenter och kreatörer som 

använder och omvandlar kunskap. Elevers deltagande i verkliga händelser som är meningsfulla 

bidrar till att utveckla deras kunskaper (Löfving 2011, s 66). Digitala verktyg kan användas inom 

samtliga skolämnen för att öppna kommunikationsvägar för samarbete och låta eleven se den 

egna utvecklingen. Verktygen hjälper andraspråkselever som inte kan uttrycka sig muntligt; de 

lär sig informationssökning samt att producera och kommunicera (Löfving 2011, s 72 och 74). De 

kan t ex använda Powerpoint eller filma en händelse och berätta kortfattat medan filmen visas 

eller använd undertext. Digitala verktyg kan underlätta elevernas förståelse och kan öka deras 

motivation (Löfving 2011, s 52). Tjernberg (2013) hävdar att en lärare måste anpassa sin 

undervisning till elevens individuella förutsättningar och behov. Det språkliga samspelet och 

dialog i klassrummet mellan lärare och elever har stor betydelse i utveckling av läs- och 

skrivfärdigheter och det forsatta lärandet (Tjernberg 2013, s 41-42). När det gäller 

naturvetenskapliga ämnen som t ex biologi har stöd från läraren stor betydelse för att eleverna 

ska ta sig högre upp i årskurserna när språket är mer specialiserat (Tjernberg 2013, s 44). Detta 

gäller också för de andraspråkselever som har ännu större problem i vardagsspråket och 

skolspråket. Exempel på anpassad studiegång som nämns av lärarna i enkätundersökningen är 

extra förklaringar, språkstöd, att undervisa i elevens egen takt, olika prov, studiegård, att ge vissa 

uppgifter på engelska om eleven kan det bättre, att ta upp saker enskilt med eleven och 

kontrollera om denne är med och har förstått, studiestöd på hemspråket (studi.se), förenklat 

språkbruk i klassrummet och att ge mer tid till eleven. Gibbons (2014) nämner några metoder  

med vilka en lärare – utan att förenkla uppgifterna – kan hjälpa andraspråkselever i 

språksinlärningsprocessen. Eleverna kan få begriplig input i form av t ex praktiska 

demonstrationer. Ett sätt är att eleverna använder det nya språket för att göra sig förstådda, t ex 

par- eller gruppaktivititer som utökar språkanvändningen i interaktion med andra. Ett annat sätt 

är att eleverna får möjlighet att ”stretcha” språket, d v s ta risker med språket när de måste 

fokusera på hur de ska göra sig förstådda. Läraren kan exempelvis ge eleven tid att själv försöka 

att rätta vad denne säger, eller höja elevens självförtroende genom att bekräfta att läraren förstår 

vad eleven försöker berätta. Ett annat sätt är att andraspråkselever får modeller för nytt språk, 

särskilt för en bredd i skolspråkets register. Det kan handla om att t ex modellera skolspråket 

genom omformulering eller utvidgning av vad eleven berättar om ämnet (t ex förbränning i stället 

för cellandning). Ytterigare ett sätt är att ge möjlighet för eleven att bygga vidare på 

språkresurserna i sitt modersmål. Ett exempel kan vara att låta elever som talar samma språk 

arbeta tillsammans ibland eller att utmana andraspråkselever att skapa en tvåspråkig ordbok som 
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är ämnesbaserad (Gibbons 2014, s 42-47). Lärare ska skapa förutsättningar för att 

språkutvecklingen av en andraspråkselev blir framgångsrik. Östman (2002) hävdar att när en 

vardagsanknuten fråga ställs av läraren, är det svårt för eleverna att förstå i vilket naturspråk de 

förväntas svara. Sådana frågor hjälper lärare att kunna använda vetenskapliga begrepp i 

vardagssammanhang och de används som ett bevis för en god inlärning. I detta fall är det viktigt 

att läraren är tydlig i kommunikationen med eleverna. En god kommunikation betonar bildning 

av goda förutsättningar för lärandet i klassrummet. Östman (2002) menar att vanliga 

kommunikationssätt hindrar lärandet. Därför ska lärare ge elever möjlighet att diskutera 

naturvetenskap med varandra samt med läraren utifrån sina egna frågor och funderingar 

(Östman 2002, s 84). 

Statistiken visar att andraspråkselever inte deltar så ofta i grupparbete men att de är mer 

engagerade i labbövningar. I enkäten placerades grupparbete och labbövningar i två kategorier, 

där den senare refererar till praktik där svenska språket spelar mindre roll. Att andraspråkselever 

inte deltar eller engagerar sig i grupparbete kan bero på flera faktorer. Andraspråkselever hamnar 

oftast i en grupp med svensktalande elever som tar ansvar för texter och läser snabbare än de 

andra hinner läsa uppgiften. De är svårt för andraspråkselever att förstå och göra sig förstådda. 

En del är också nervösa för muntliga framställningar. En annan sak kan vara otydlighet i 

grupparbetet där uppgiften börjar utan förklaring och andraspråkselever bara följer gruppen. Då 

blir det ingen klar bild av vad som ska utföras eller varför. I något fall kanske de känner sig 

utestängda av den svensktalande gruppen. De känner ingen tillhörighet varken till klassen eller 

gruppen. En annan faktor kan vara brist på förtrogenheten med grupparbete. Vissa elever har 

aldrig haft grupparbete utan arbetar enskilt. Därför blir det svårare för dessa elever att förstå 

begreppet grupparbete. Delaktighet spelar en avgörande roll i naturvetenskapliga 

undervisningar. Undersökningen visar att problemet hos elever som inte förstår begreppet är att 

de aldrig deltar på allvar i problemställningar och frågor som relaterar till begreppet (Ekstig 2002, 

s 161). I en annan undersökning har det visats att elevers begreppsbildning är otillräcklig; 

undersökningen visar att eleverna har svårt att skilja mellan vardagliga och naturvetenskapliga 

förklaringar av ett fenomen (Sjøberg 2004, s 109). Andraspråkselever måste nå en förståelse av de 

begrepp som undervisas för att delaktigheten ska öka. Om eleverna vara tvungna att acceptera 

en term eller en lag minskar den emotionella delaktigheten och motivationen för vidare studier 

(jämför Ekstig 2002, s 162). Tjernberg (2013) menar att utvecklingen i läsning och skrivande sker 

när teoretiska kunskaper och erfarenhetsbaserade kunskaper slås samman och praktik och teori 

reagerar med varandra (Tjernberg 2013, s 12). När det gäller labbövningar visar statistiken att 

andraspråkselever arbetar bättre då och är mer engagerade. Praktiska uppgifter kan höja elevens 

självförtroende och de kan visa kunskaper utan att använda språket så mycket. Men det kan gå 

snett om det inte finns en tydlig instruktion och förklaring från läraren. Då blir det svårare att 

veta varför och hur de ska undersöka, vad syftet är med undersökningen och hur de ska nå ett 

rimligt resultat. Dessutom kräver, enligt Tjernberg (2013), utvecklingen av läsförståelse och 

skrivandet en studie som visar vilka metoder och pedagogiska handlingar som fungerar i 

praktiken.  
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6.4 Lärarnas upplevelse av språkkunskapers påverkan på andraspråkselevers betyg och deras 

närvaro/delaktighet 

 

Det finns inte något tydligt svar på om andraspråkselever får sämre betyg än svensktalande. Det 

varierar från elev till elev. Det beror också på hur pass motiverade de är och hur länge de har bott 

i Sverige. Tidigare skolgång och familjesituationen påverkar också studieresultatet och deras 

betyg. Alla lärare verkar överens om att språket är ett hinder för andraspråkselever. Dessutom är 

språkförståelse en förutsättning för god pedagogik. Hur läraren använder språket gör stor 

skillnad för eleverna. Några förklaringar till sämre resultat kan vara att elever har svårt med 

begrepp och kan ha för lite förförståelse för dessa ämnen. Dessutom är biologiämnet svårt även 

för svensktalande elever med mycket nya ord och begrepp. En del av innehållet undervisas heller 

inte i vissa delar av världen, som t ex sex och samlevnad. De har också svårt att uttrycka sig, och 

ett av kunskapskraven är vetenskapligt språk vilket ställer en hel del krav på elevernas 

språkkunskaper. En annan förklaring kan vara att läraren har svårt att förstå vad eleverna menar 

när de t ex svarar på en fråga på ett prov. Genom att förändra provsituationen från t ex skriftligt 

till muntligt samtal, kan det med klargörande kommentarer till en fråga ge andraspråkselever ett 

annat perspektiv på frågorna och de blir lättare förtrogna med naturvetenskap. Därför är det 

viktigt att en lärare är försiktig när denne ska dra slutsatser av provsvar från en andraspråkselev, 

eftersom det inte beror på dåliga kunskaper inom området eller oförmåga i ämnet. Det kan bero 

på svårigheter att förstå frågorna och då blir det svårt för eleven att själv hitta svaret i en okänd 

begreppsvärld (jämför Schoultz 2002, s 48 och 52-53).  

En annan förklaring är att begreppsförståelsen har stor betydelse i biologiämnet. Det gör att 

kunskaper gällande studieteknik, inläsningsförmåga samt tidigare skolerfarenhet är ytterst 

viktigt. Vissa ämnen och avsnitt inom biologi/naturkunskap har ingen repetition på gymnasiet 

och i biologi/naturkunskap utgår ämnet från kunskaper eleven ska ha skaffat under högstadiet. 

Om eleven inte har gått hela eller delar av högstadiet i svensk skola är det ytterst svårt att nå de 

högsta betygen i kursen.  

 

7 Slutsatser 

    

Den här uppsatsen är en kvantitativ undersökning som inriktas mot språkförståelse och 

upplevelse i biologiämnet hos andraspråkselever på gymnasiet. Genom enkätundersökningen 

skulle också problematiken i biologiundervisningen tas upp och analyseras. Elevenkäten har 

skapats för att svara på de två första frågorna som ställts i början av uppsatsen: 

andraspråkselevers upplevelser av skolsystemet och ämnet biologi i Sverige. Fråga tre och fyra 

besvarades genom analysen av lärarenkäten och genom jämförelse med resultatet i elevenkäten. 

Frågorna inriktas på lärarens upplevelse i biologiundervisningen av andraspråkselever, 

problematiken i undervisningen samt korrelationen mellan språkförståelse och närvaro. Enligt 

analyserna upplever andraspråkselever ett skolsystem här i Sverige som är demokratiserat, 

jämfört med skolsystemen som de flesta upplevde i sina ursprungliga länder. Auktoritära lärare, 

helklassundervisningar, färre grupparbeten, fysisk bestraffning, monokulturella klasser, ämnes 

innehåll e t c utgör skillnader jämfört med svenska skolor. Enligt skolverket har andraspråks-

elever lika möjligheter som alla andra att studera på gymnasiet och i olika ämnen. Analysen visar 
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att eleverna är lika ambitiösa som svensktalande elever att utbilda sig i högre grad och välja de 

program som kräver högre poäng. Andraspråkselever kommer till Sverige med olika 

kunskapsbakgrund och skolgång. Dessa faktorer samt ålder vid invandring gör att de hamnar på 

olika nivåer och deras studieframgång påverkas av både språkförståelse och förkunskap i ämnen. 

Vissa elever är ensamkommande barn och har inget stöd hemifrån. De flesta kommer från 

krigsdrabbade länder och behöver bearbeta traumatiska upplevelser; posttraumatiskt 

stressyndrom, självskadebeteende, ångest, aggressivitet, och depression är några exempel. Det 

som märks i undersökningen är att andraspråkselever träffar kurator och skolsköterska oftare än 

svensktalande elever. Därför krävs hjälp av skolpersonal, lärare, skolsköterska, kurator och även 

kamrater för att underlätta deras studieutveckling och framtid i samhället. I undersökningen 

uppmärksammade jag att de flesta andraspråkseleverna bygger ett eget samhälle med människor 

från olika länder där alla har något gemensamt, ett socioekonomiskt utanförskap och en distans 

till det svenska. Dessa andraspråkselever känner sig utanför det svenska majoritetssamhället och 

uppfattar sig som annorlunda och upplever detta negativt (jämför Otterup 2005, s 34). Ett 

problem hos de andraspråkselever som bor med sin familj är kulturskillnaden. En del väljer det 

svenska majoritetssamhället och en del väljer föräldrarnas kultur. Vissa knyter an till den lokala 

ungdomskulturen med en mötesplats för traditioner, religioner, språk, nya och gamla 

musikstilar, politiska idéer och klädkoder, och detta har stor betydelse för ungdomars identitet 

(jämför Otterup 2005, s 35). Vissa elever får extra hjälp och stöd av studiehandledare. Eleverna 

som inte har läst ett ämne, t ex biologi, på sitt hemspråk, har ingen kunskap om orden och 

begreppen på det språket heller, och studiehandledaren kan inte hjälpa eleven så mycket och i 

vissa fall har kanske inte heller studiehandledaren själv så god kunskap i ämnet. Analysen visar 

att andraspråkselever är mer intresserade av matematik. Det krävs inte lika mycket som t ex inom 

fysik eller biologi i språkförståelse när de löser uppgifterna i matematik. När det gäller 

biologi/naturkunskap finns det många begrepp och nya ord. Det gör det svårt även för 

svensktalande elever att lära sig. På gymnasiet bygger man vidare på kunskaper som eleverna 

behärskar sedan tiden på högstadiet. Elever som kommer direkt till gymnasiet efter 

förberedelseklass eller bara har gått i årskurs åtta och nio saknar ofta den här delen. Då blir det 

svårare att komma ikapp och förstå ämnet till hundra procent. Att det går bra eller dåligt i ett 

ämne kan också bero på vilket land de kommer ifrån;  t ex går det sämst i ämnet engelska för 

afghaner. Eleverna visar intresse för vissa avsnitt trots att dessa inte undervisas i vissa länder p g 

a kultur eller religion. Det visar att ämnet biologi öppnar upp en ny syn på världen, samhället 

och kroppen hos eleverna som upplever det som både intressant och roligt. 

Andraspråkselever förstår undervisningen i ämnet biologi/naturkunskap när det finns en tydlig 

förklaring från läraren på tavlan. Eleverna är vana med den typen av undervisning 

(helklassundervisning) och språket som läraren använder är lättare än det skolspråk som finns i 

böcker. De flesta tycker inte om grupparbeten men när det gäller labbövningar och praktiska 

uppgifter känner andraspråkseleverna sig tryggare och engagerar sig mer. Laborationen, förutom 

skrivandet av labbrapporten, hjälper eleverna att visa sina kunskaper utan att kunna mycket 

svenska. Annorlunda skolsystem, kamrathjälp, stöd av läraren, skolpersonal och 

studiehandledare samt goda relationer mellan eleverna och läraren gör att andraspråkselever 

känner sig trygga i skolan. Frånvaron är högre hos andraspråkselever än svensktalande. Orsaker 

kan vara brist i skolspråket, oförståelse för ämnet, svag kommunikation med andra elever med 
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olika etniciteter p g a språket, trauman, oregelbundna sömntider e t c. Lärarna upplever också att 

andraspråkselever har svårt med ämnet biologi. Otillräckligt ordförråd och bristande 

begreppsbildning, antal år i skola, och tidigare erfarenheter i skolan, spelar en stor roll för 

förståelse av ämnet. Delaktighet i grupparbete är också knutet till språkförmåga. De flesta har 

svårt att redovisa eller förstå uppgiften eller gruppkamraterna och svårt att göra sig förstådda. 

Själva grupparbetet är ett problem bland de elever som aldrig arbetat i grupp. Otydliga 

instruktioner och dåligt planerat/organiserat grupparbete leder också till att eleverna inte 

engagerar sig i arbetet. I viss mån hamnar andraspråkselever i samma grupp. Det kan vara både 

positivt och negativt. Ibland förstår ingen vad uppgiften handlar om och hjälp av en 

svensktalande elev uteblir i detta fall, men å andra sidan kan de som pratar samma språk hjälpa 

varandra om minst en av eleverna i gruppen förstår uppgiften.  

En lärare måste använda olika metoder för att hjälpa och motivera andraspråkselever att 

utvecklas. Läraren kan välja anpassade undervisningsmetoder och individuell studiegång för 

eleverna. Anpassade undervisningsmetoder beroende på elevens svårigheter kan t ex vara extra 

förklaringar, språkstöd, undervisning i elevens takt, olika prov, studiegård, studiestöd på 

hemspråket (studi.se), användning av digitala verktyg, förenklat språkbruk i klassrummet och 

att ge mer tid till eleven. Lärare ska skapa förutsättningar för att språkutvecklingen hos en 

andraspråkselev blir framgångsrik. Undervisningen måste vara välstrukturerad och riktad mot 

språkutveckling både relaterat till ämnet och till vardagslivet. 

Bedömning och betygsättning av en andraspråkselev är en utmaning för lärarna. Betygssystemet 

är baserat på svensktalande elever och inkluderar inte minoriteten med brister i språket. Därför 

måste läraren hitta lösningar i det ofullständiga betygssystemet. Själva bedömningen av 

andraspråkselever är svårare eftersom de inte kan uttrycka sig på ett gynnsamt sätt och använder 

oftast vardagsspråket. Det gör det svårt att förstå vad de menar och om de har förstått frågan 

eller inte. För en bättre bild av hur de tänker kan läraren använda en kompletteringsuppgift eller 

låta göra en del av provet muntligt. Extra förklaringar kring frågorna hjälper eleverna att få en 

bättre förståelse av uppgiften. Följaktligen ska formativ återkoppling ges. En formativ 

återkoppling hjälper elever att förstå vad läraren menade med uppgiften, hur eleven ska förbättra 

sitt resultat och vad eleven behöver fokusera mer på. En tydlig förklaring kring kunskapskrav 

och mål samt syftet med ämnet är också hjälpsamt så att eleverna kan fokusera på det som är 

viktigast. 

För att sammanfatta kan här uppmärksammas ett antal problem som en andraspråkselev ställs 

inför: otillräcklig skolbakgrund, ålder vid invandring, skillnad mellan elevernas 

kunskapsbegrepp och läsförståelse, svårighet i skolspråk, svårighet att följa lärarens anvisningar, 

svårighet att uttrycka sig och beskriva sina tankar, brist på förkunskaper i ämnet, ett annorlunda 

skolsystem, stress vid provtillfällen, bristen på kunniga studiehandledare, opassande 

undervisningsmetoder, brist på kompetenta lärare, svag kommunikation med andra elever med 

olika etniciteter p g a språket, trauman, oregelbundna sömntider e t c. Det är saker som hindrar 

en andraspråkselev från vidare studier och utveckling i språket samt ger långvarig/hög frånvaro. 

Det finns några strategier som rör undervisning eller skolmiljö som en lärare/skola kan använda 

för att minska andraspråkselevens höga frånvaro och att öka deras språkförståelse. Att 

regelbundet kontrollera andraspråkselevers frånvaro, att öka föräldrarnas engagemang och 

delaktighet i skolan, att skapa en trygg, inbjudande och säker miljö som stödjer elevernas närvaro 
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och lärande, att hjälpa elever i det som stör lärandet, eller andra sociala och personliga problem, 

att få hjälp av studiehandledare, att använda individanpassade program som passar enskilda 

elever i och utanför skolan, att få hjälp av laborationen (experimentet) och grupparbetet för att 

öka elevens motivation, att inte enbart tänka på den nyanlända elevens språknivå i bedömningen 

och att ge formativ återkoppling, att hjälpa elever att bygga positiva relationer till skolan är 

betydelsefulla strategier för att minska elevens långvariga frånvaro. Dessutom skapar 

framgångsrika undervisningar förbättringsaktiviteter som hjälper andraspråkelever i sitt lärande. 

Generellt krävs en trygg miljö och professionell hjälp för att dessa elever ska kunna utveckla sina 

kunskaper, bearbeta sina traumatiska erfarenheter och hitta sig själva. 

Det är av stor vikt att fokusera på invandrades utbildning och andraspråkselevers vidare studier. 

Deras framtid finns här i det land som de har invandrat till, och deras aktiviteter senare i livet 

kan ha både positiv och negativ påverkan på det svenska samhället. Otterup (2005) menar att 

brist på språkkunskap utestänger människor med utländsk bakgrund från den svenska 

arbetsmarknaden. Svårigheten att komma in på arbetsmarknaden leder enligt Skolverket till att 

deras barn presterar sämre i skolan som därmed får det svårt att komma in på arbetsmarknaden 

senare (Otterup 2005, s 147). Med hjälp av högre utbildning och utveckling av deras tankar, 

insikter och kunskaper kan vi skapa ett bättre samhälle, oavsett språklig och kulturell bakgrund. 

Med en högre utbildning och inlärning av svenska kommer andraspråkselever snabbare i arbete. 

De kan vara i samhället i kontakt och kommunikation med andra. De känner sig som en del av 

samhället och kan samtidigt vara med och förbättra sitt och andras liv. 
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52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

 

 

 


