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Sammanfattning 

 

I den här studien har en naturvetenskaplig laboration genomförts som en gemensam aktivitet för en 

gymnasieklass som läser Biologi 1 och en språkintroduktionsklass som läser NO. Aktiviteten har sedan 

utvärderats med avseende på elevernas tillägnande av det naturvetenskapliga innehållet, deras 

användande av naturvetenskapligt språk, vilka kommunikationsvägar som uppstod, elevernas försök 

till samarbete, samt elevernas och lärarnas subjektiva upplevelser. Studien visade att den här typen av 

aktiviteter är genomförbara på ett mycket heterogent elevunderlag avseende både etniska-, sociala och 

förkunskapsmässiga faktorer. De naturvetenskapliga laborationerna har därmed en potential i att 

fungera som verktyg både i ämnesinlärning och som arena för integration. Vidare visade studien på 

behovet av kommunikationsverktyg utöver listor med ämnesspecifika ord och begrepp både för elever 

med svenska som andraspråk och med svenska som modersmål. För utveckling av det 

naturvetenskapliga språket föreslås en utförligare uppföljning av laborationsaktiviteten än den som 

gjordes inom ramen för den här studien.  
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1. Inledning 

Sverige har en ökande etnisk segregation och att elever med utländsk bakgrund (utlandsfödda eller 

med två utlandsfödda föräldrar) i stor utsträckning umgås med andra elever med utländsk bakgrund 

har visat sig påverka skolresultaten hos icke svenskfödda negativt (Aldén et al., 2014).  

Undervisningen av nyanlända elever sker dessutom ofta avskilt från andra elever i skolan under lång 

tid och utan hänsyn till individuella förutsättningar, vilket motverkar både kunskapsutveckling och 

integration (Skolinspektionens granskningsrapport, 2009:3).  Både utbildningsnivå och vilket nätverk 

personen har tillskansat sig är faktorer som anses påverka möjligheten att komma in på 

arbetsmarknaden (Mattmar et al. 2014) och man kan se att arbetslösheten  är betydligt högre bland 

utlandsfödda (15,6%) jämfört med inrikesfödda (4,8%)(Statistiska Centralbyrån, 2017). Det är alltså av 

största vikt att i skolorna jobba både mot en ökad integration och mot lyckad ämnesinlärning för att 

öka chansen för utlandsfödda att komma in på arbetsmarknaden (Mattmar et al. 2014). När jag kom 

ut på verksamhetsförlagd undervisning under min kompletterande pedagogiska utbildning var jag 

därför nyfiken på hur “mina” gymnasieelever som läste Biologi 1 på ett yrkesförberedande program 

förhöll sig till en grupp av nyanlända ungdomar som läste språkintroduktionsprogrammet nivå 1 på 

samma område.  Det visade sig att de två elevgrupperna i stort sett inte interagerade utan snarare bara 

befann sig parallellt i skolans lokaler. Min handledare berättade då att hon många gånger övervägt att 

bjuda in språkintroduktionsklassen till sin undervisning för att främja integrationen men att hon 

funnit det svårt att hitta ett bra tillfälle för detta. När vi senare genomförde en improviserad 

gemensam lektion tyckte både jag och min handledare oss se att biologieleverna utmanades i sitt sätt 

att förklara på ett tydligt och enkelt sätt och dialog med eleverna efteråt tydde på att de båda 

elevgrupperna nu hälsade på varandra i korridorerna. I Vetenskapsrådets rapport Nyanlända och 

lärande – en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan  påpekar Nihad Bunar 

(2010) att den akademiska forskningen kring nyanländas skolsituation är mycket bristfällig. Bunar 

menar att kunskap saknas kring ”betydelsen av olika organisatoriska modeller och klassrumspraktiker 

för barn i olika åldrar och med olika skolbakgrund”, och att ”utvärdering av de lokalt tillämpade 

modellerna och nya pedagogiska angreppssätt” såsom den interkulturella pedagogiken, är 

underutvecklad . Då jag var i startgroparna för att göra mitt examensarbete beslutade jag därför att 

genomföra en studie där en genomtänkt gemensam laboration hölls och det pedagogiska upplägget 

kunde utvärderas empiriskt.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien var att bidra till kunskap om vad enskilda NO- eller biologilärare 

kan göra för att bidra till integrering och på så sätt påverka nyanländas skolsituation. Detta görs  

genom att undersöka huruvida en naturvetenskaplig laboration kan användas  som ett pedagogiskt 

verktyg för att samtidigt främja (1) integration av nyanlända ungdomar, (2) båda elevgruppers 

kommunikationsförmåga och (3) inlärning av naturvetenskapligt innehåll hos båda elevgrupper.  De 

forskningsfrågor jag vill få svar på genom att genomföra undervisningstillfället är: 

 

 Ändrades elevernas interaktionsmönster i skolans lokaler efter laborationen? 

 Interagerade eleverna under laborationen och använde eleverna sig av de naturvetenskapliga 

termer som presenterades? 

 Förstod eleverna det naturvetenskapliga innehållet?  

 Var den gemensamma laborationen på något sätt främjande för elevernas motivation för 

inlärning?  

 

Jag kommer att spela in konversationer under själva laborationen och göra en uppföljning med 

enkäter och intervjuer av deltagande elever och lärare. 
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3. Bakgrund 

3.1 Användning och syfte med laborationer inom naturvetenskapliga ämnen 
För att genomföra studien och förbereda det pedagogiska materialet behövde jag läsa på om 

laborationer som undervisningsform. Enligt Hegarty (1982) ska en laboration fylla ett tydligt syfte för 

att inte riskera att vara meningslös och ska vid planeringen ha med ett noga avvägt inlärningsmål. För 

att gynna lärandet ska laborationen vara designad så att den kan ge eleverna möjlighet att förstå den 

vetenskapliga frågeställningen, korrigera tidigare erhållna missuppfattningar och få positiva 

erfarenheter. Hult (2000) beskriver i sin rapport sju huvudsakliga syften som lyfts upp när 

naturvetenskapliga laborationer diskuteras. Kortfattat kan de beskrivas som:  

 

1. att laborationen kan användas för att konkretisera teoretiska begrepp 

2. att lägga upp mål och att utveckla en analytisk förmåga, att identifiera sina inlärningsbehov 

inom ämnet 

3. att förstå hur vetenskaplig kunskap produceras  

4. att få färdighet och vana av vetenskapliga metoder  

5. att bli motiverade till naturvetenskapliga högre studier 

6. att utveckla sin sociala kompetens och kommunikativa förmåga  

 

Laborationen i den här studien har planerats med tyngdpunkt på punkt 1 och 6.  

3.2 Användning och syfte med laborationen i den här studien 
Innehållet och syftet med all skolverksamhet regleras i skolans styrdokument (Linde, 2012; Hansén 

och Forsman, 2011) och för att undervisa elever från både grundskole- och gymnasienivå under 

samma lektionstillfälle krävs att undervisningen planeras utifrån och är väl förankrad i 

styrdokumenten för båda kategorier av elever och att svårighetsgraden på aktiviteten är anpassad till 

målgruppen.  I den här studien måste hänsyn tas till att språkintroduktionseleverna i vissa fall inte 

ännu kunskapsmässigt är på grundskolenivå inom NO-ämnet och att syftet med NO-undervisningen 

då till viss del är förberedande för grundskolan samt att Biologieleverna inskrivna på det här 

programmet endast i undantagsfall tillhör kategorin ”högpresterande”.  

3.2.1 Att konkretisera teoretiska begrepp 
Förutom den allmänna läroplanen finns särskilda kurs- och ämnesplaner som upplyser läraren om 

förväntat innehåll och syfte med de respektive kurserna inom de enskilda ämnena (Linde, 2012; 

Hansén och Forsman, 2011). Det ämnesmässiga innehållet är ofta delvis överlappande i 

styrdokumenten mellan grundskole- och gymnasienivå, men speglar en kunskapsmässig progression 

så att de äldre årskursernas lärandemål visar på samma fenomen men har som mål komplexare syften 

med undervisningen; hand-i-hand med den s.k. spiralprincipen (Grundskolan kursplan Biologi, 2011; 

Gymnasieskolan ämnesplan biologi, 2011; Imsen 2006). Så här står det t.ex. i en jämförelse mellan 

biologi på gymnasienivå i jämförelse med grundskolenivå: “Det första av ämnesplanens mål rör 

kunskaper om biologins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder. Det bygger vidare på ett 

liknande mål i grundskolan, som dock saknar formulering kring förståelse av hur begrepp, modeller, 
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teorier och arbetsmetoder utvecklas. Tillägget pekar ut en viktig progression.” (Gymnasieskolan 

ämnesplan biologi, 2011; Imsen 2006; Bruner 1960). 

Ett koncept som som tas upp med olika grad av fördjupning beroende på utbildningsnivå är cell-

begreppet d.v.s. att alla organismer är uppbyggda av celler och cellernas beståndsdelar. Vidare är 

cellernas koppling till evolutionsteorin något som behandlas i både högstadiets biologi och gymnasiets 

biologi (Gymnasieskolan ämnesplan biologi, 2011; Grundskolan kursplan biologi, 2011). Att eleverna 

ska konkretisera teoretiska begrepp (se punkt 1 i Hults sammanställning ovan) användes som en 

utgångspunkt för planeringen av och var ett av huvudsyftena med laborationsaktiviteten i studien. 

3.2.2 Att utveckla sin sociala kompetens och kommunikativa förmåga  
I de svenska styrdokumenten är det fastslaget att skolan ska jobba med annat än ämnesinnehållet. 

OECD lade 2005 fram ett dokument DeSeCo (Definition and Selection of Competencies) där s.k. 

nyckelkompetenser bestående av kunskaper, färdigheter och attityder som kan betraktas som viktiga 

för att människor aktivt ska kunna delta i olika sammanhang i det moderna samhället definierades. De 

tre nyckelkompetenser beskrivs kortfattat som 1) använda redskap interaktivt (till exempel språk och 

IT), 2) interagera i heterogena grupper och 3) att handla självständigt. Dessa nyckelkompetenser 

genomsyrar den svenska skolans styrdokument. I den allmänna delen av läroplanen återfinns skolans 

värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. I och med den ska den 

svenska skolan fungera som ett stöd i att utveckla elevernas förmåga att hantera “det svenska 

samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna” och att hitta 

värden förknippade med kulturell mångfald. Skolan har också en skyldighet att hjälpa eleverna att 

utveckla identiteter och inta perspektiv som kan relatera både till det svenska och till det globala. 

Eleverna ska genom sin skolgång utveckla en bekvämlighet och känsla för Sveriges språk, kultur och 

historia men också känna internationell solidaritet och ha förståelse för den kulturella mångfalden 

inom landet (Lgy 11, Lgr 11). Detta gäller alltså alla elever i den svenska skolan, oavsett 

utbildningsnivå, utbildningsprogram och oavsett etnisk bakgrund. Bland elevunderlaget för den här 

studien finns elever med en stor spridning gällande etnisk bakgrund, ålder, bakgrundskunskaper, 

inlärningsförutsättningar och sociala förmågor . Att ha en laborationsaktivitet för att stärka elevernas 

sätt att hantera varandras olikheter är alltså också ett uttalat syfte som är väl motiverat i 

styrdokumenten liksom att använda laborationen som ett redskap för att utveckla elevers användande 

och behärskande av språket i tal och skrift (som ingår i OECD:s punkt 1 ovan). 

3.3 Interkulturell didaktik 
Dagens elevunderlag består i svenska skolan av individer med olika socioekonomisk-, språk- och 

kulturbakgrund och detta faktum har tvingat fram ett allt mer interkulturellt arbetssätt där ett 

ömsesidigt utbyte mellan olika kulturella grupper integreras i undervisningen. Hur elever och lärare 

förväntas vara och kommunicera med varandra den s.k. skolkulturen, skiljer sig inte bara åt mellan 

olika skolor utan är ännu mer uttalad mellan i olika länder där s.k. etnocentriska perspektiv ofta blir 

rådande, d.v.s. perspektiv antas där utgångspunkten är att eleverna tillhör landets etniska majoritet. 

Det har blivit tydligt att det inte räcker med välvilja för att främja ett interkulturellt arbetssätt utan 

användande och utformning av undervisningen (Banks & Banks, 2007; Lahdenperä 2004). Forskning 

har kommit fram till sex dimensioner som sammanfattar en god interkulturell didaktik som bör tas 
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hänsyn till för att få till ett elevcentriskt perspektiv baserat på dagens mångkulturella elevunderlag 

(Hansén och Forsman, 2011): 

 

1. Innehållsintegrering - ämnesinnehållet ska ha ursprung i flera kulturer 

2. Konstruktion av kunskap - lärare hjälper elever att förstå hur olika typer av kunskap 

konstrueras 

3. Reducering av fördomar - undervisningen får eleverna positivt inställda till andra grupper 

4. Rättvisepedagogik - alla elever får samma inlärningsmöjligheter oberoende bakgrund 

5. Empowering (på svenska möjliggörande eller bemyndigande) - undervisningen möjliggör en 

skolkultur där olika grupper upplever samma status 

6. Jämbördig kommunikation - medvetande om olika kulturers uttryckssätt kommuniceras med 

eleverna 

 

Utöver detta skiljer sig ofta synen på vad som är kunskap åt mellan målgrupperna. Det är alltså många 

aspekter som måste tas hänsyn till i planerandet av ett inlärningstillfälle men i allt är 

språkhanteringen och medvetenheten av kommunikationsvägar av central betydelse: ämnesinnehållet 

behöver förmedlas, kunskapen konstrueras och fördomar reduceras m.h.a. kommunikation lärare-elev 

eller elev-elev och tolkning av gester görs ofta på en omedveten nivå vilket tros kunna ligga bakom att 

många upplever en osäkerhet vid kontakt med personer med annan kulturell bakgrund än deras egen 

(Hansén och Forsman, 2011; Gudykunst & Kim, 2003; Imsen, 2006). Jag har under planeringen av 

den här studien aktivt försökt ta hänsyn till punkt 3-6 och medan punkt 1-2 har givits mindre 

utrymme.  

3.4 Teoretiska perspektiv på lärande 
Tre grundläggande sätt att se på inlärning är ur det behavioristiska, det kognitiva/konstruktivistiska 

och det sociokulturella/socialkonstruktivistiska perspektiven. Ur det behavioristiska perspektivet sker 

lärande genom överföring av kunskap från läraren till eleverna och man lär sig genom upprepning, 

genom att lyssna och genom positiv förstärkning. Ur det kognitiva eller konstruktivistiska perspektivet 

sätts inlärningen igång av läraren men själva lärandet sker genom “learning by doing” och bearbetning 

inom eleven.Undervisningen ska då ligga ett snäpp över elevens redan tillägnade kunskaper, i den 

“proximala utvecklingszonen”. Lärande ur ett sociokulturellt eller socialkonstruktivistiskt perspektiv 

har som grund att inlärning utgår från sociala möten mellan individer (sociala sammanhang) och 

befästs genom att individen själv bearbetar innehållet. Språket och förmågan att kommunicera med de 

andra eleverna betraktas som centralt vid inlärningstillfället (Imsen, 2006; Skolverket, 2012). 

3.5 Teoretiska perspektiv på lärande av ett andraspråk 
Eleverna i språkintroduktionsklassen i studien har inte svenska som sitt modersmål. När en individ lär 

sig ett språk som inte är dess modersmål i det land som språket talas kallas det att den lär sig ett 

andraspråk. Detta innebär att det sker en socialisation in i det nya språket som elever vid inlärning av 

främmandespråk (t.ex. språk i skolan) normalt inte får med sig. Inlärningen av andraspråk sker både 

formellt genom undervisning och informellt genom att individen kommer i kontakt med språket i 

dagliga livet, t.ex. på fritiden, genom kontakt med andra elever eller vid undervisning i andra ämnen 
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än just andraspråket i skolan. Det informella sättet en elev tillägnar sig språket kommer därmed nära 

det sociokulturella/socialkonstruktivistiska sättet att se på inlärning (Skolverket, 2012 och 2013). 

Enligt det sociokulturella/socialkonstruktivistiska perspektivet är språk ett socialt fenomen och 

utvecklas genom aktiv användning i interaktion. Modern forskning visar på att språkets användning i 

konkreta situationer spelar stor roll för hur språk behärskas, utvecklas och varierar. Språket ges i dessa 

sociala sammanhang en stor roll som kommunikativt redskap (d.v.s. en autentisk nödvändighet för att 

göra sig förstådd) och kommunikationen i sin tur ges en stor roll i formningen av språket (d.v.s. det 

språk som ger till följd en värdefull kommunikation uppmuntras). Vidare ger konkreta sammanhang 

en värdefull kontext till andraspråkseleven som ytterligare påverkar inlärningen av språket positivt 

(Hammarberg, 2013; Skolverket, 2013).  

3.5.1 Skolspråk, vardagsspråk och ämnesspecifikt språk 
Man brukar dela in det språk som alla elever använder och ska lära sig i skolspråk och vardagsspråk 

och de båda kategorierna skiljer sig delvis åt både ordförrådsmässigt, grammatiskt och 

innehållsmässigt. Skolspråket brukar beskrivas som formellt och skriftspråksnära och används i 

elevens skolarbete eller i skolprestationer medan vardagsspråket istället är informellare och nära 

talspråket och används generellt när eleven kommunicerar med sin omgivning både i och utanför 

skolan. Det finns för varje ämne ett typ av ämnesrelaterat språk som har att göra med de kunskaper 

och förmågor som ska utvecklas i just det ämnet. Detta ämnesrelaterade språk är inte klart avgränsat 

utan flyter in i det mera allmänna skolspråket och även vardagsspråket. Vidare innebär inte 

förekomsten av ett ämnesrelaterat språk att det uteslutande används på lektionstid utan både allmänt 

skolspråk och vardagsspråk spelar en stor funktionell roll bl.a. i utforskande samtal mellan elever. För 

att uppnå tillfredsställande skolresultat är det nödvändigt att eleverna kan hantera ämnestypiska 

texter. Språket måste därmed ses som en del av ämnet (Nygård Larsson, 2013).  

Några exempel på vanliga företeelser som hittas i ämnesrelaterade texter, i det här fallet inom 

naturvetenskap, är hierarkiska begrepp, allmänna akademiska uttryck, abstrakta begrepp och 

ämnesspecifika ord (Kindenberg och Wiksten, 2017). Vid det här undervisningstillfället har jag 

förberett för inlärning och användning av ord specifikt associerade med mikroskopering som jag kallar 

en begreppslista (se Bilaga 1). Man brukar säga att en person behärskar ett ord när den kan minnas 

det, uttala det, stava det, böja det, använda det tillsammans med andra ord och vet i vilka 

sammanhang det passar in. Det det bästa sättet är att lära sig ord därför är i samband med autentisk 

kommunikation. Det är också viktigt att eleverna blivit bekanta med de mest centrala ämnesspecifika 

begreppen innan de läser en text eller instruktion och forskning har visat att eleverna sedan gynnas av 

att konkret få uppleva innebörden av de centrala begreppen, speciellt av de mer abstrakta orden 

(Kindenberg och Wiksten, 2017). I den här studien utgår därför laborationsaktiviteten från det 

huvudsakliga centrala begreppet “cell” som under laborationen återfinns i prokaryot cell, eukaryot cell, 

djurcell, växtcell, jästcell och bakteriecell.  

3.6 Teoretiska perspektiv på lärandet i studien  
Jag har i min studie utgått från att naturvetenskapliga laborationer för inlärningen av ämnesinnehållet 

i grunden är sociokulturella aktiviteter, där interaktionen elever emellan är tänkta att leda till att 

eleverna individuellt bearbetar upplevelsen och tar till sig den teoretiska kunskapen. Detsamma gäller 

för utvecklingen av elevens förmåga att hantera andra elevers olikheter där eleverna ska erbjudas en 
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positiv upplevelse av kontakt med andra kulturer som de sedan kan bearbeta individuellt. 

Förberedelser inför laborationen i form av föreläsning betraktas istället som behavioristiska och delvis 

kognitiva/konstruktivistiska inlärningstillfällen, då eleverna förväntades ta till sig teoretiska 

kunskaper utan att själva i någon stor utsträckning kognitivt bearbeta innehållet. När det gäller det 

naturvetenskapliga språket och de praktiska kunskaperna har jag utgått ifrån en behavioristisk 

introduktion av nödvändiga begrepp och förberett för laborationen som ett kognitivt inlärningstillfälle 

där eleverna inom sig får möjlighet att bearbeta språkligt stoff som ligger i deras egna proximala 

utvecklingszon (de känner till begreppen och utrustningen men har inte själva använt sig av dem) för 

att befästa kunskaperna.  

3.7 Teoretiska perspektiv på motivation för inlärning 
Motivation har visat sig vara starkt förknippad med elevers förmåga till inlärning både av 

ämneskunskaper och ”mellanmänskliga” färdigheter såsom t.ex. effektiv kommunikation (William och 

Leahy, 2016) och det finns flertalet motivationsteorier som behandlar orsakerna till och typerna av 

motivation för inlärning som finns bland elever. Enligt “self determination theory” (SDT) kan elevers 

motivation kategoriseras enligt graden av autonomi när det gäller om eleven ska lära sig något eller ej. 

Målet för läraren är att förskjuta elevens motivation från att vara s.k. yttre där lärandet drivs framåt 

m.h.a. yttre argument till att istället drivas av en egen autentisk känsla av att vilja att lära sig - en inre 

motivation. De yttre argumenten är ordnade efter en skala där det mest extrema är att göra något för 

att inte riskera att få ett straff (ej autonomt) som successivt övergår till att individen själv äger sin 

motivation (högre grad av autonomi) (Ryan & Deci, 2000). Ett annat sätt att se på motivation är 

genom “expectacy-value theory” (EVT) där motivationen bestäms av elevens uppskattning gällande om 

den tror att den kan klara av uppgiften tillsamman med dess uppfattning om huruvida att göra 

uppgiften i någon form ger tillräckligt tillbaka för att det ska vara värt att göra den (Allan Wigfield, 

2000).  
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4. Metod 

4.1 Metodologisk avgränsning 
Två klasser deltog i studien och antal elever som deltog var från biologiklassen 6 st och från 

språkintroduktionsklassen 5 st. Jag har gjort en kvalitativ analys där jag utgått ifrån vad som hände 

vid ett undervisningstillfälle där elever från två klasser jobbar ihop. Data samlades in med blandade 

metoder (observationer gjordes av mig genom fri anteckning, öppna intervjuer, enkäter, 

ljudinspelning och insamlande av elevmaterial, se genomförande nedan) för att uppnå ett brett 

analysunderlag och kunna ge en utförlig beskrivning av vad som hände vid laborationstillfället. Jag 

deltog själv som undervisande lärare för att kunna vara både drivande i forskningen, göra 

observationer och kunna påverka undervisningssituationen. 

4.2 Konstruktion av enkäter 
Varsin utvärderande enkät konstruerades till de båda klasserna eftersom inga redan konstruerade 

enkäter hittades som täckte de områden som skulle undersökas. Då båda klasserna hade många elever 

med begränsningar i sina läs- och skrivförmågor fick alla frågor flervalssvar. Efter varje fråga fanns 

dock utrymme för kommentarer om eleverna skulle vilja svara något mer utöver de i förväg gjorda 

svarsalternativen. Enkäterna konstruerades med frågor som skulle täcka in 1) integration 2) 

kommunikationskunskaper naturvetenskap och 3) ämneskunskaper naturvetenskap. Dessutom 

gjordes även frågor angående 4) elevernas upplevda förändring i motivation. För bedömning av 

svårighetsgrad på laborationen användes en skala mellan 1-5 (1=det var lätt, 2=ganska lätt, 3=varken 

svårt eller lätt, 4=ganska svårt och 5=jättesvårt och samma skala användes för hur mycket eleven 

tyckte sig använda orden från begreppslistan (1=nej aldrig, 2=ja ett fåtal gånger, 3=ja, 4=ja mycket, 

5=ja jättemycket). 

4.3 Lärarintervjuer 
Öppna intervjuer genomfördes med NO- och svenska som andraspråkslärare för 

språkintroduktionsklassen och ordinarie biologilärare för biologiklassen. Intervjuunderlag finns i 

Bilaga 7. Intervjuerna spelades in och fria anteckningar fördes under intervjuerna.  

4.4 Studiens upplägg 
Studien genomförande gjordes enligt följande : 

 

1. Elevunderlag och andra ramfaktorer och i studien 

2. Val av didaktiskt upplägg och biologiskt ämnesinnehåll 

3. Val av språkligt lärostoff (konstruktion av begreppslista) 

4. Utformning av övrigt pedagogiskt material (powerpoints, preparat etc.) 

5. Förberedelse av lärarna inför studien 

6. Genomförande av aktiviteten och insamling av data (se Bild 1) 

7. Bearbetning och analys av data 

1) Elevunderlag och andra ramfaktorer i studien 
Den här studien genomfördes under min verksamhetsförlagda undervisning under ett i förväg 

schemalagt undervisningstillfälle i en lokal på en naturbruksinriktad gymnasieskola i Norrland. För 



  9 

 

val av deltagande elever har jag tittat på överlappande schema mellan en språkintroduktionsprograms 

NO-lektioner och en gymnasieklass biologilektioner och det visade sig att de klasser som 

schemamässigt var mest lämpade för denna aktivitet var de som laborerade på fredag eftermiddag. 

Biologiklassen hade en 50 minuters biologilektion efter lunch och språkintroduktionsklassen hade en 

60 minuters NO-lektion som började 10 minuter tidigare. Lektionen som planerades för var 50 

minuter lång och kunde inte förlängas då de flesta eleverna åker med en buss direkt i anslutning till att 

lektionen slutar. 

Biologiklassen bestod av 11 elever varav ungefär hälften hade särskilda behov i form av ADHD, 

Asbergers och/eller dyslexi. Klassen beskrivs som lågpresterande och lågmotiverade till skolaktiviteter. 

Språkintroduktionsklassen består av ca 10 inskrivna elever. Eleverna påverkas i mående och 

prestationer av sina respektive situationer gällande boende och upphållstillstånd. Ungefär hälften av 

eleverna i gruppen beskrivs som elever med hög studiemotivation.  

2) Val av didaktiska upplägg och ämnesinnehåll 
Genom att utgå från forskning inom fältet, de allmänna läroplanerna för grundskolan och för 

gymnasieskolan samt kursplanen för NO för högstadiet och ämnesplanen för biologi för gymnasiet har 

jag motiverat mitt didaktiska upplägg genom att svara på de pedagogiska frågorna Vad, hur och 

varför? Sammanfattningsvis behandlade undervisningstillfället det centrala begreppet “cell” genom en 

förberedande genomgång som anpassats till de respektive klasserna, en gemensam 

mikroskopilaboration med en uppföljande gemensam genomgång av uppnådda resultat. Huvudmålet 

med själva undervisningen var att eleverna skulle konkretisera ämnesinnehållet och få en chans att 

utveckla sina förmågor att hantera kulturell mångfald. 

3) Konstruktion och presentation av begreppslista 
Ämnesspecifika termer listades (Bilaga 1) och delades ut till språkintroduktionseleverna vid den 

förberedande lektionen. Listan gicks igenom och orden förklarades med hjälp av ett medtaget 

mikroskop och medtagna preparat. Eleverna uppmuntrades att fråga om betydelser och uttal. Samma 

lista visades för biologieleverna vid introduktionen till laborationstillfället men gicks då inte igenom. 

Begreppslistor fanns utlagda på laborationsbänkarna och fanns tillgängliga genom hela laborationen. 

Båda klasser uppmanades använda den som kommunikationsredskap. 

4) Utformning av pedagogiskt material 
En powerpoint (Bilaga 5) utformades som stöd för laborationen. För att underlätta för 

språkintroduktionseleverna och de biologielever som har läs- och skrivsvårigheter illustrerades metod, 

ord och begrepp genomgående med bilder och material för demonstration förbereddes. Samma 

powerpoint användes i den förberedande föreläsningen för språkintroduktionseleverna som i 

introduktionsföreläsningen vid laborationstillfället. Materialet var då nytt för biologieleverna men 

kändes igen av språkintroduktionseleverna vilket väntades medföra att de språkliga hindren när det 

gällde instruktioner och laborationsuppgift till stor del skulle vara reducerade och de två 

elevgrupperna likvärdiga när det gällde förståelsen av vad som skulle göras och varför. Ett mikroskop 

per grupp gjordes i ordning. 
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5) Förberedelse av lärarna inför studien 
SvA-läraren, NO-läraren och biologiläraren tillfrågades om intresse och möjlighet att genomföra 

studien. Lärarna förbereddes sedan för tillfället genom att upplägg och deras respektive roller i studien 

diskuterades. Jag deltog själv som undervisande lärare både under den förberedande lektionen med 

språkintroduktionsklassen och själva laborationstillfället. SvA- och NO-läraren närvarade under den 

förberedande lektionen och under själva laborationen fungerade alla tre närvarande lärare (jag, NO-

läraren och Biologiklassens ordinarie lärare) som resurser för eleverna.  

6) Genomförande av den gemensamma laborationen och datainsamling (Bild 1) 
Tillfälle 1 genomfördes som separata undervisningstillfällen för de olika klasserna. Under en 

biologilektion i början av samma vecka som laborationen genomfördes (tillfälle 1 för biologieleverna i 

Bild 1 ovan) fick biologieleverna information om att laborationen skulle genomföras tillsammans med 

språkintroeleverna. Eleverna fick vidare frågan om de kunde tänka sig att vara med studien och 

huruvida de kunde tänka sig att ha mikrofon på sig under laborationstillfället. Tillfälle 1 (se bild 1 

ovan) genomfördes för språkintroeleverna under en 80 minuters svenska som andraspråkslektion. 

Eleverna fick information om och tillfälle att fråga om laborationens ämnesmässiga syfte och innehåll 

samt biologiklassens medverkan. De fick frågan om de kunde tänka sig att vara med i en studie samt 

om de var bekväma med att ha mikrofon på sig under laborationen. Vidare fick de testa mikroskopera 

och de fick tillgång till och en genomgång av en ämnesspecifik begreppslista inför laborationen (se 

Bilaga 1). 

Tillfälle 2 genomfördes som ett gemensamt undervisningstillfälle för båda klasserna där eleverna 

jobbade i grupper om 2-3 elever med 1-2 elever från vardera klass (se tabell 1). Gruppindelningen 

gjordes genom att de elever som var närvarande parades ihop med elever från respektive ananna 

grupp. Hänsyn togs i viss mån till blyghet (gällde framför allt biologieleverna) som i ett par grupper 

fick jobba tillsammans och en av språkintroduktionseleverna som inte varit med på den förberedande 

genomgången fick vara i samma grupp som en kamrat som talade samma modersmål för att 

underlätta för förståelsen av ämnet och instruktionerna. Tillfället spelades in med 

Bild 1: Översiktsbild över datainsamlingen 
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ljudinspelningsutrustning och minst en elev per grupp bar under hela lektionen en mikrofon så att 

konversationerna i varje grupp kunde följas och analyseras efteråt. Eleverna ombads illustrera vad de 

såg i mikroskopen med en skiss. Skissen samlades in vid slutet av laborationen. 

 

Tabell 1. Gruppindelningen under den gemensamma laborationen. 

Grupp 1: En biologielev,  två språkintroduktionselever. En av språkintroduktionseleverna hade 
inte närvarat vid den förberedande lektionen på morgonen och sattes därför i en grupp 
tillsammans med en annan elev som pratade hans språk och kunde underlätta 
kommunikationen  

Grupp 2: Två biologielever, en språkintroduktionselev. En av biologieleverna har tidigare visat 
generellt låg motivation till att delta i skolarbetet, andra eleven positivt inställd till 
skolarbetet och har dyslexi  

Grupp 3: En biologielev och en språkintroduktionselev. Biologieleven är väldigt motiverad till 
inlärning och har diagnostiserats med Asbergers 

Grupp 4: Två biologielever, en språkintroduktionselev. Biologieleverna uppvisar generellt låg 
motivation för skolarbete 

 

Tillfälle 3 genomfördes genom att en enkät (Bilaga 2) om hur laborationen upplevdes gavs ut till 

biologieleverna under en biologilektion två veckor efter laborationstillfället. Två elever intervjuades 

tillsammans i samband med detta. För intervjuunderlag se Bilaga 6. En liknande enkät (Bilaga 3) gavs 

ut till språkintroduktionsklassen på en svenska som andraspråkslektion en vecka efter laborationen 

hade genomförts och fylldes med assistans av mig i under lektionen. Tillfället spelades in med 

ljudinspelningsutrustning där en mikrofon sattes på mig för att kunna analyseras i efterhand.  

4.5 Analysmetod och tolkning av data 
Den kvalitativa analysen har bestått av flera delar med olika delsyften. Ljudinspelningarna i 

kombination med enkätsvaren och elevintervjuerna har analyserats med syftet dels att försöka förstå 

och förmedla elevernas upplevelse av aktiviteten. Företeelser som indikerade sinnesstämning hos 

eleverna i de olika grupperna noterades och grupperna delades utifrån detta in i grupper med positiv 

stämning eller negativ stämning. Frågorna i enkäten grupperades vid analysen in i fyra kategorier efter 

om de svarade  på elevens upplevelse av  laborationens påverkan på sina 

ämneskunskaper/naturvetenskapliga kunskaper, sina kommunikationskunskaper, upplevd integration 

eller på elevernas upplevda motivation (se Bilaga 2 och 3). Känsloupplevelser kan upplevas att ha 

positiva eller negativa värdeladdningar vilket beskrivs med termen valens (Petrović, 2015).  Eleverna 

fick i enkäten välja bland fem känsloladdade adjektiv med tydlig positiv (Roligt, Bra) eller  negativ 

(Svårt, Dåligt, Skrämmande) valens, samt alternativet Annat som om använt skulle preciseras med ett 

eget adjektiv för att beskriva hur de upplevde aktiviteten. Eleverna kunde också välja 

känslobeskrivande ord som i sig kan tolkas både negativt och positivt (Nervöst, konstigt), dvs har en 

varierande valens. Om positiva eller negativa adjektiv valdes tillsammans med den sistnämnda typen 

av adjektiv bedömdes eleven ha generellt positiva eller negativa känslor. Om endast adjektiv som kan 

tolkas både positivt och negativt valdes kunde ingen känslomässig klassificering göras. 

 

Ljudinspelningarna under laborationstillfället analyserades för att beskriva elevernas interaktioner. 

Grupperna delades utifrån den inspelade dialogen in i grupper “med väl fungerande samarbete” och 

“utan fungerande samarbete”. Det noterades också om försök till kommunikation drevs på av 
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biologieleven, språkintroduktionseleven eller om den verkade drivas på av båda elevkategorier. 

Parametrar som bestämdes definiera ett väl fungerande samarbete var 1) ömsesidig kommunikation 

och 2) att eleverna gjorde gemensamma försök att lösa uppgiften. För varje grupp noterades också 

kvantitativt varje användning av något av de naturvetenskapliga orden från begreppslistan och 

räknades ihop till en totalmängd för att ge en indikation på användandet av ett naturvetenskapligt 

språk och listans relevans. Resultaten bör dock tolkas med tillförsikt då antalet elever som deltog i 

studien endast var 11 st. För att få tillförlitliga kvalitativa data måste liknande datainsamling göras från 

fler elever och även från flera klasser. För protokoll se Bilaga 4. 

 

Elevernas schematiska skisser användes  för en bedömning av hur eleven verkade ha förstått och 

jobbat med uppgiften. Eleverna bedömdes ha förstått uppgiften om skissen bedömdes föreställa 

celliknande strukturer och innehålla beskrivande ord.  

 

Lärarintervjuerna har analyserats med syftet att få lärarnas åsikt om hur eleverna uppfattade 

situationen och hur de uppfattade elevernas inlärningsprocess under laborationen. lärarnas syn på 

aktiviteten när det gällande elevernas a) interaktion, b) lärande av ämneskunskaper och c) motivation. 

Dessutom efterfrågades d) om de ville göra om en liknande aktivitet i framtiden och e) om aktiviteten 

gett upphov till förbättringsförslag.  

4.6 Forskningsetiska ställningstaganden 
All forskning måste uppfylla de krav som Vetenskapsrådet för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning ställt upp för vetenskapliga studier (vetenskapsrådet, 2002). I den här studien har alla 

medverkande blivit tillfrågade om de vill delta i studien och alla har gett sitt medgivande om att spelas 

in. Önskemål om anonymitet gällande identitet och nationalitet har tagits hänsyn till då alla lärare och 

elever är anonymiserade och jag har även valt att hålla skolans namn anonymt. Diagnoser och 

särskilda behov har skrivits på ett sådant sätt att de inte ska gå att härledas till enskilda elever.  
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5. Resultat 

5.1 Integration och interaktion 

5.1.1 Tolkning av stämningen och motivation i de olika grupperna 
Sammanfattningsvis upplevdes stämningen och inställningen till varandra i tre av de fyra grupperna 

som i grunden positiv men i den fjärde som negativ  (se tabell 2 nedan). Vidare upplevde endast en av 

de svarande eleverna negativa känslor under laborationen (Tabell 2). Både ljudinspelningen, hur 

biologiläraren uppfattade  laborationen (se Ljudinspelningar gruppvis samt Intervju Biologiläraren, 

Bilaga 8) och många av enkätsvaren tyder på en ökad motivation hos vissa elever.  

 

Tabell 2. Sammanställning av stämningen i grupperna från ljudinspelningarna. Ej kl.=Ej klassficerad. 

*Alla elever som lämnat in enkätsvar redovisas. Steck betyderatt enkätsvar saknas för eleven.  

 Noterade företeelser som 
indikerar stämning hos 
eleverna 

Stämning *Valda 
adjektiv 

*Värde-
laddning 

*Upplevd 
motivations-
ökning 

Grupp 1 Nöjt nynnande från Elev 1, 
ömsesidig kommunikation, 
intresse och motivation att 
utföra uppgiften 

Positiv Elev 1 Bi: 
Nervöst  
Elev 2:- 
Elev 3 SI: Roligt 
 

Ej kl. 
- 
Positiv 
 

Elev 1: Nej 
Elev 2:- 
Elev 3: Ja 

Grupp 2 Ömsesidig kommunikation 
men inte 
direktkommunikation mellan 
alla tre eleverna, motivation 
för att kommunicera och att 
utföra uppgiften. Osäkerhet 
gällande ämneskunskapen. 

Positiv Elev 4 Bi: bra, 
nervöst 
Elev 5: konstigt, 
svårt, 
skrämmande, 
dåligt 

Positiv 
Negativ 

Elev 4: Nej 
Elev 5: Ja, till 
att lära biologi 

Grupp 3 Motivation för att utföra 
uppgiften, men också 
osäkerhet inför att utföra 
uppgiften,.Frustration över 
upplevda 
kommunikationsproblem 

Positiv Elev 6:- 
Elev 7 SI: roligt, 
bra 
Elev 8:- 

- 
Positiv 
- 

- 
Elev 7: Ja 
Elev 8: - 

Grupp 4 Biologieleverna visade ovilja 
att kommunicera och att 
utföra uppgiften men hos 
Språkintroduktionseleven 
fanns både motivation att 
utföra uppgiften och 
motivation att kommunicera. 
Frustration över upplevda 
kommunikationsproblem.  

Negativ Elev 9:- 
Elev 10:- 
Elev 11 SI: 
konstigt, roligt, 
bra 

- 
- 
Positiv 
 

- 
- 
Elev 11: Ja 
 

5.1.2 Kommunikationsvägar  och användning av naturvetenskapligt språk 
Grupp 1 och 2 lyckades få igång fina samarbeten där både ömsesidig kommunikation och 

gemensamma försök att lösa uppgiften gjordes (grå cirklar i Bild 2). Kommunikationsvägarna under 

laborationen såg olika ut i alla grupper (se Bild 2). Grupp 1 och 2 bedömdes som väl fungerande 

grupper som samarbetade för att lösa uppgiften. Grupp 3 var fokuserade på uppgiften och var inställda 

på samarbete men lyckades inte kommunicera fullt ut med varandra. De frågade var för sig lärare om 

hjälp men lyckades inte samordna sig och lösa uppgiften tillsammans. Grupp 4 visade inte på någon 

fungerande kommunikation mellan språkintroduktionseleven och biologieleverna trots flertalet försök 
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från språkintroduktionselevens sida.  Inte heller lärarna lyckades ha någon väl fungerande 

kommunikation med biologieleverna i grupp 4. Antalet interaktioner eller försök till interaktioner 

kvantifierades inte utan kategoriserades endast enligt förekomst (pil) eller ingen förekomst (ingen pil). 

Alla fyra grupperna använde ord från begreppslistan (se Tabell 3) men Grupp 3 använde ord från 

begreppslistan flest gånger (20 ggr) och använde flest ord från begreppslistan (9 st). Grupp 4 använde 

minst antal ord (4 st) och endast vid fyra tillfällen.  

Bild 2. Kommunikationsvägar under laborationen.  A) Grupp 1, B) Grupp 2, C) Grupp 3 och D) Grupp 

4. De stora grå cirklarna visar på grupper med väl fungerande samarbete där eleverna hjälptes åt att 

lösa uppgiften. Den språkliga interaktionen (heldragna pilar) såg olika ut i alla grupper. Väl 

fungerande språklig interaktion definierades som när en elev tilltalade en annan elev och får ett svar 

som tyder på ömsesidig förståelse. Pilarnas riktning visar vem som blir tilltalad. Försök till 

kommunikation (röda pilar) är frågor eller uppmaningar som inte ledde till önskad respons. Antalet 

interaktioner räknades inte. Förkortningar: Bi-biologielev, SI-språkintroduktionselev, LB1-

biologilärare 1, LB2-biologilärare 2 (ordinarie lärare), LNO-NO-lärare. 

 
Tabell 3. Användningen av naturvetenskapliga termer från begreppslistan under laborationen. 

Grupp: 1 2 3 4 

Antal tillfällen ord från 
begreppslistan användes 

13 11 20 4 

Förekommande ord Växtcell, 
Jästcell, 
Djurcell, 
Bakteriecell, 
Bakterie, 
Cellvägg 
 
 
 
 
(totalt 6 st) 

Mikroskop, 

Fokus,  

Växtcell, 

Jästcell,  

Encellig 
 
 
 
 
(totalt 5 st) 

Växtcell, 

Jästcell, 

Djurcell, 

Bakteriecell, 
Bakterie, 
Eukaryot cell, 
Flercellig, 
Cellkärna, 
Cellvägg 
 
(totalt 9 st) 

Växtcell, 

Jästcell,  
Bakterie, 
Encellig 
 
 
 
 
 
 
(totalt 4 st) 

Vanligast förekommande ord Växtcell Jästcell Växtcell - 
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5.2 Elevernas förståelse av ämnesinnehåll och utförande av uppgiften 
De dialoger som spelades in tydde på att alla grupper hade förstått att deras uppgift var att para ihop 

rätt preparat med rätt typ av cell. De elever som lämnade in den skiss som de gjort under lektionen 

hade producerat alster av väldigt skiftande kvalité (Se bild 3, 4 och 5 nedan) och det var en stor 

spridning i hur eleverna visuellt beskrev preparaten vilket tyder på att inte alla elever  tolka vad de såg 

i mikroskopet på samma sätt. Alla elever som lämnade in skissen bedömdes trots det ha förstått att de 

skulle rita vad de såg, se Tabell 4. 

 
Tabell 4. Bedömning av elevernas förståelse av uppgiften baserat på skisser från laborationstillfället. 

Elev Grupp Bild 

Elev 1 Bi Grupp 1 Lämnade inte in. 

Elev 2 SI Grupp 1 Eleven bedömdes ha förstått uppgiften (Bild 2 nedan). 

Elev 3 SI Grupp 1 Lämnade inte in. 

Elev 4 Bi Grupp 2 Eleven bedömdes ha förstått uppgiften (Bild 3 nedan). 

Elev 5 Bi Grupp 2 Eleven bedömdes ha förstått uppgiften (Bild 3 nedan). 

Elev 6 SI Grupp 2 Eleven bedömdes ha förstått uppgiften (Bild 3 nedan). 

Elev 7 Bi Grupp 3 Lämnade inte in. Hade inget att lämna in, kom aldrig igång att rita. Eleven har 
problem med att komma igång p.g.a. sin diagnos och lämnar inte gärna ifrån 
sig alster. Har prestationsångest. Eleven verkar ha förstått uppgiften men 
förmår inte eller undviker att göra den.  

Elev 8 SI Grupp 3 Lämnade inte in, hade inget att lämna in. Eleven verkar ha förstått uppgiften 
men hölls tillbaka av sin laborationspartner när det gällde att rita. 

Elev 9 Bi Grupp 4 Eleven ritade av powerpoint-bilderna istället för det hon såg i mikroskopet 
och pratade om icke-ämnesrelaterade saker. Eleven verkar ha missförstått 
eller struntar i uppgiftens tänkta utförande (Bild 4 nedan). 

Elev 10 Bi Grupp 4 Eleven ritade av powerpoint-bilderna istället för det hon såg i mikroskopet 
och pratade om icke-ämnesrelaterade saker. Eleven verkar ha missförstått 
eller struntar i uppgiftens tänkta utförande (Bild 4 nedan). 

Elev 11 SI Grupp 4 Eleven bedömdes ha förstått uppgiften men skisserna ser eventuellt ut att 
föreställa kondens från preparatets yta (Bild 4 nedan). 

 

 

Bild 2: En elevskiss från Grupp 1. Skissen bedömdes 

innehålla celliknande strukturer. 
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5.3 Lärarna och elevernas upplevda påverkan av laborationen 
Både lärarna och Biologieleverna tyckte att laborationen var för kort tidsmässigt. Både Biologi- och 

NO-läraren tror att den korta tiden bidrog till att så liten påverkan på interaktionen/integrationen 

kunde noteras. Alla deltagande utom NO-läraren upplevde både att motivationen och 

ämneskunskaperna ökade hos eleverna under laborationen och eleverna själva upplevde att tillfället 

ökade deras begreppsinlärning.  Sammanfattningsvis var alla utom biologieleverna positiva till att 

genomföra en liknande aktivitet i framtiden, med vissa förslag till förändringar (se tabell 5).  Under 

intervjuerna kom de deltagande med olika förbättringsförslag om en liknande aktivitet skulle 

genomföras i framtiden. Åsikterna finns sammanställda i Tabell 6. För en utförligare sammanfattning 

av intervju-och enkätsvaren, se Bilaga 8.  

 

 

Bild 3: Elevskisser från Grupp 2. Alla bedömdes innehålla  

celliknande strukturer 

 

Bild 4: Elevskisser från Grupp 4. Alla bedömdes innehålla  

celliknande strukturer. 
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Tabell 5. Sammanställning av intervjuer av Biologielever,  Biologiläraren, Språkintroduktionselever, 
NO-läraren och Svenska som andraspråksläraren samt enkätsvar  från Biologielever och 
språkintroduktionselever avseende laborationens påverkan på elevernas  interaktion under 
laborationen (grönfärgad /integration efter laborationen, ämneskunskaper, naturvetenskapliga 
begrepp, motivation för lärande. SI = språkintroduktions, NO = naturorienterade, SvA = Svenska som 
andraspråk , Ett streck (-) = ”ingen registrerad åsikt”.  

Sammanställning intervjuer  och enkätsvar 

 Upplevd påverkan av laborationen på elevernas: Inställning till 
liknande aktiviteter i 

framtiden 
Interaktion/
integrering 

 Ämnes-
kunskaper 

Begrepps-
inlärning 

Motivation 

Biologielever Ingen 
förändring 

Positiv men 
för kort tid 

Positiv Oförändrad/
Bättre 

Negativa, i sådana fall 
med annan 

gruppkonstellation för 
att underlätta 

förståelsen 

Biologiläraren Liten p.g.a. för 
kort tid 

Positiv - Bättre hos 
Biologi-
eleverna 

Positiv men har svårt att 
komma på lämpliga 

aktiviteter 

SI-eleverna Liten 
förändring 

Positiv Positiv Bättre Positiva till att träffa 
svensktalande elever 

oberoende av aktivitet 

NO-läraren Liten 
p.g.a. för kort 

tid 

Negativ 
jämfört med 
potentialen 
för Biologi-

elever 

- - Försiktigt positiv- får 
dock inte bli för ofta för 
Biologielevernas skull 

och kanske hellre i något 
praktiskt ämne. 

SvA-läraren Ingen 
förändring 

Positiv Positiv Bättre hos 
SI-eleverna 

Positiv men önskar 
bättre förberedda 

biologielever, samt 
föreslår ett urval av 

högmotiverade SI-elever 

 
 
Tabell 6. Sammanställning av förbättringsförslag från de intervjuade. 

 Förbättringsförslag 

Biologielever  Jobba två  från varje klass (med samma  modersmål)  i varje 
grupp för att underlätta kommunikationen 

Biologiklärare  Längre tid för undervisningstillfället så att interaktionen hinner 
komma igång bättre 

Språkintroduktionsele
ver 

 - 

NO-lärare  Längre tid för undervisningstillfället 

 Språkintroduktionseleverna saknade ordförråd för hur man tar 
kontakt med de svenska eleverna 

 Bättre förberedda svensktalande elever 

 
SvA-lärare 

 Urval av motiverade SI-elever 

 Arbeta mer kognitivt med svåra begrepp hos 
språkintroduktionseleverna innan ”skarpt läge” 

 Endast ha en svensktalande elev i varje grupp för att förbättra 
interaktionen 

 Använd övningar med en konstruerad kunskapsklyfta för att 
skapa jämbördig kommunikation 
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6. Diskussion 

Det övergripande syftet med den här studien var att genom empiri bidra till kunskap om vad enskilda 

NO- eller biologilärare kan göra för att bidra till integrering och på så sätt påverka nyanländas 

skolsituation. Baserat på upplevelserna av det här undervisningstillfället har jag därför valt att 

diskutera tre områden med mina resultat som utgångspunkt: integration av nyanlända, elevernas 

kommunikationsförmåga och inlärning av det naturvetenskapliga innehållet, för att belysa hur 

rigoröst liknande aktiviteter bör förberedas och följas upp för att aktiviteten vara värd att genomföras.  

6.1 Metoddiskussion 
Det var ett bra val att använda  blandade metoder i den här studien då det hade varit svårt att få en 

överblick med endast t.ex. intervjuer eller en enkät. Jag hade i efterhand gärna  använt  en 

standardiserad enkät  för att få jämförbara och mer nyanserade data på exempelvis 

motivationsförändringar eller som mått på integration, men min begränsning i att ha en grupp av 

elever med bristande kunskaper i att skriva och läsa gjorde detta svårt. De enkäter som jag 

konstruerade hade trots detta lite för mycket text och visade sig vara ganska svår att fylla i för 

språkintroduktionseleverna som inte verkade vara vana att fylla i den här typen av enkäter. Istället för 

att intervjua enskilda språkintroduktionselever såsom var tänkt gjordes istället en inspelning av mig 

när jag hjälpte språkintroduktionseleverna att fylla i enkäten. De kunde då berätta spontant sådant 

som de tyckte var för jobbigt att skriva ned. När det gäller biologieleverna fyllde de i enkäten som tänkt 

utan assistans av mig men p.g.a. tidsbrist och andra yttre omständigheter fick jag nöja mig med att ha 

en intervju med två av eleverna på samma gång istället för enskilt. Detta tror jag påverkade mina 

resultat  eftersom de påverkade varandras svar med vad de sa. Jag bedömmer trots det att mina 

sammanlagda resultat visar en ganska rättvisande helhetsbild av laborationstillfället. 

 

 Att jag deltog själv i studien som undervisande lärare tycker jag var odelat positivt då jag kunde förstå 

vad övriga deltagare refererade till i enkäter och under intervjuer. Forskning har visat att s.k. 

aktionsforskning har varit lyckad för att utveckla verksamheter och kvalitétsarbete (Andersson, 2017) 

och studien kommer  att finnas tillgängligt i Umeå Universitets examensarbetesdatabas så att t.ex. 

ordinarie Biologilärare, NO-lärare och SvA-läraren som också deltog i studien kan läsa resultaten och 

använda sig av dem för att utveckla sina respektive verksamheter .  Då jag till viss del känner  eleverna 

eftersom jag under våren utfört min verksamhetsförlagda undervisning i bl.a. den klassen kunde jag 

genom att vara undervisande lärare i studien bilda mig en uppfattning om stämning och orsaker till 

denna på ett sätt som jag inte skulle ha kunnat om det var en för mig okänd klass. Eftersom jag inte är 

anställd i den verksamhet jag utförde min studie i och alltså inte deltar i utvecklingsarbetet på den 

skolan kommer däremot studien av mig främst att användas till att förbättra min egen praktik som 

blivande lärare. 

6.2 Integration av nyanlända ungdomar 

6.2.1 Didaktiska verktyg för interkulturell pedagogik 
Jag kommer nedan att diskutera aspekter på laborationen med tanke på att den ska främja 

integrationen av nyanlända ungdomar och jag tänker här ta upp tre av de  fyra punkter inom 
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interkulturella pedagogikens som jag hade tänkt att upplägget av min studie skulle försöka ta hänsyn 

till(se Bakgrund); rättvisa, empowering och jämbördig kommunikation. Diskussionen syftar till att ge 

ett antal konkreta förslag på material eller övningar (didaktiska verktyg) som underlättar  för lärare att  

utforma en naturvetenskaplig laboration med syfte att främja integration, kommunikationsförmåga 

och inlärning av ämneskunskaper.  

 Trots att vi var tre lärare på plats för endast 11 elever som vi dessutom hade lite kännedom 

sedan innan lyckades vi inte öppna för något fungerande samarbete i alla grupper. En del av  

mina resultat tyder på att en del elever behöver guidning för att få till fungerande 

kommunikationsvägar som i sin tur kan leda till ett bra samarbete. Att ha en begreppslista 

(gärna kompletterad med bilder) fyller en funktion så att eleverna har möjlighet att urskilja 

det ämnesspecifika språket, men som studien visar använde eleverna själva inte  begreppen 

särskilt mycket under själva laborationen. Jag borde själv i min förberedelse av 

språkintroduktionsklassen (såsom SvA-läraren föreslog) ha låtit dem träna på uttal, d.v.s. gjort 

ett mer kognitivt inriktat undervisningstillfälle, så att de fått göra orden till ”sina egna” innan 

det var skarpt läge. Det hade också varit värdefullt för de svensktalande eleverna att få en 

genomtänkt lista, illustration eller övning som förberedde dem på hur de kunde 

underlätta för andraspråkseleverna att förstå vad som sades, t.ex. genom att tala långsamt som 

NO-läraren föreslog. Detta skulle ge en mera jämbördig kommunikation. 

 Undervisningsupplägget med en förberedande lektion som anpassades till respektive klass 

innan laborationen var lyckat liksom upplägget på själva laborationen även om den gärna varit 

längre tidsmässigt.  Enligt mina data användes inte alla ord och begrepp som fanns på 

begreppslistan och mycket av kommunikationen skedde med vardagligt språk och gester; ett 

fenomen som även finns dokumenterat i litteraturen. En skriftlig uppföljning skulle ge 

eleverna från båda klasser bättre möjlighet att använda sig av och utveckla det 

naturvetenskapliga språket på sina respektive nivåer (Kindenberg och Wiksten, 2017). Då 

eleverna verkade trötta och ganska uppfyllda av mötet med den andra klassen tror jag att detta 

skulle göras bäst vid ett annat tillfälle än just efter laborationen. 

 Jag hade i min förberedelse försökt väga upp skillnaden i bakgrundskunskaper och 

språkfärdigheter genom att förbereda eleverna som hade sämre förutsättningar 

(språkintroduktionseleverna) mera. Detta var tänkt att ge ett jämnare maktförhållande 

(jämför empowering ovan) och ett rättvisare undervisningsupplägg. SvA-läraren föreslog att 

jag för detta syfte istället skulle ha konstruerat en kunskapsklyfta där övningen bygger på 

att eleverna blir givna olika bakgrundsinformation som de tillsammans måste sätta ihop för att 

lösa uppgiften. Min reflektion är att det hade varit bättre då en konstruerad kunskapsklyfta 

skulle ha varit mer neutral och mindre beroende på personliga erfarenheter, tidigare erhållna 

förkunskaper eller möjligheter för eleverna att snabbt tillägna sig kunskap. 

 När det gäller storlek och sammansättning på laborationsgrupp tror jag att det är bättre ur ett 

integrationsperspektiv att gå på SvA-lärarens linje att låta en språkintroduktionselev jobba 

med en svensktalande elev men uppmuntra grupperna till att hjälpa varandra om det blir svårt 

att förstå varandra istället för att, så som en biologielev föreslog, vara två med samma 
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modersmål i var grupp. När det var två svensktalande i en grupp (Grupp 2 och 4 i studien) 

kommunicerade vissa gruppmedlemmar bara med sin svensktalande laborationskamrat. 

6.3 Elevernas kommunikationsförmåga 
Den fjärde punkten inom interkulturell pedagogik som min studie skulle ta hänsyn till är reducering 

av fördomar.  Aktiviteter där parter tvingas interagera eller samtala har i andra sammanhang visat sig 

vara effektivt för att reducera eventuella fördomar (Undseth, 2016).  I den här laborationen tvingades 

eleverna utsätta sig för situationer och personer som de inte kommer i kontakt med i vardagen eller 

träffat förut vilket borde ha bidragit till att reducera fördomar, men som resultatet visar lyckades 

eleverna olika bra i sina försök att kommunicera under laborationen.Detta tor jag till stor del kan 

förklaras med den korta tiden för den gemensamma aktiviteten i kombination med det stora antalet  

elever med särskilda behov  och den stora skillnaden i motivation som eleverna visade sig ha. Det hade 

varit intressant att mer i detalj undersöka vilken inställning eleverna hade till varandra före respektive 

efter laborationen för att kunna få en uppfattning om aktiviteten reducerade eller på något annat sätt 

förändrade elevernas förutfattade meningar om varandra.  

6.3.1 Elever med särskilda behov 
Av en slump bestod Biologiklassen av många elever med särskilda behov, något som jag inte riktigt 

räknat med i planeringen. Mina reflektioner kring detta är att mina resultat visar på att det i vissa fall  

kan ha bidragit till en osäkerhet hos språkintroduktionseleven om huruvida elevens egna 

kommunikationsförmåga räckte till (Grupp 3 och 4). Inför genomförande av liknande aktiviteter i 

framtiden skulle jag dock göra upp en plan för hur situationer med elever med särskilda behov 

inblandade skulle hanteras samt aktivt planera för hur en god lärandegemenskap kan uppnås.  Elev 9 

SI visade osäkerhet då den inte fick bekräftelse i ämneskunskapen vilket bl.a. visade sig i att han inte 

ritade någon skiss trots att han föreslog att de skulle göra det. Elev 11 SI gjorde istället uppgiften 

självständigt då han inte fick någon respons och uttryckte istället osäkerhet i huruvida han talat till 

biologieleverna på rätt sätt. Eftersom lärare inte får informera andra elever om klasskamraters 

diagnoser och speciella behov tyckte jag själv att det var lite svårt att ge språkintroduktionseleverna 

tänkbara förklaringar till varför vissa elever betedde sig som de gjorde. Biologieleverna var de enda 

som inte ville genomföra liknande aktiviteter i framtiden, men då de generellt uppvisar en negativ 

attityd mot inlärning och de flesta faktiskt uppvisade en positiv stämning under laborationen, tror jag 

att deras svar till stor del är en följd av klassens jargong och kanske inte helt avspeglar deras faktiska 

åsikt. Att stämningen var positiv i de flesta grupperna tyder dock på att elevurvalet trots sin 

heterogenitet ur ett socialt perspektiv i huvudsak fungerade. 

6.3.2 Motivation 
Något som blev tydligt under laborationen var de två klassernas grundläggande skillnad i motivation 

att lära sig och att interagera. I den här studien deltar en grupp gymnasieelever som läser Biologi 1 

inom ett yrkesförberedande program och motivationen att fortsätta utbilda sig på högskolenivå inom 

naturvetenskap är mycket liten samtidigt som kursen ligger på en nivå som är tänkt att förbereda 

eleverna för sitt framtida yrke och kunskaperna alltså är ett snäpp djupare än det kan förväntas om 

syftet med eleverna deltagande i kursen hade varit allmänbildning. För att få gymnasieexamen måste 

eleverna ha minst betyget E i biologi eftersom det är ett karaktärsämne för det program de går. De 
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biologielever som deltar i den här studien är alla av olika anledningar lågmotiverade elever som i sitt 

deltagande och sina prestationer under kursen tidigare endast visat på att de drivs framåt av risken att 

inte få ett godkänt betyg.  

 

Den andra gruppen som deltar i studien är en grupp nyanlända ungdomar som genom 

språkintroduktionsprogrammet ska tillskansa sig tillräckliga baskunskaper gällande både det svenska 

språket och ämneskunskaper för att kunna söka till och klara av att ta till sig undervisningen i 

ordinarie svenska skolsystemet. Det finns inga nationellt fastställda examensmål för utbildning på 

introduktionsprogrammen så studierna leder inte till någon examen utan ett intyg på den genomförda 

utbildningen. Eleverna får också betyg i de ämnen de läser men ungdomarna i studien är i början av 

sin utbildning (kurs Si1B) och betygssätts inte ännu i NO-ämnet (SKOLFS 2011:147). Det finns stor 

spridning när det gäller framtidsplaner då det t.o.m. för flera av dessa elever är oklart om de får 

permanent uppehållstillstånd i Sverige men det finns i gruppen elever som planerar för 

högskolestudier inom naturvetenskap eller inom andra ämnesområden. För att få uppehållstillstånd i 

Sverige finns inget formellt krav på språkkunskaper. Motivationsmässigt finns det alltså inga formellt 

tvingande argument att ta till sig ämnesinnehållet eller att prestera vid laborationstillfället utan 

elevernas ambitionsnivå bestäms av andra faktorer. Trots det ifrågasatte ingen av 

språkintroduktionseleverna aktiviteten och tycktes helt inställda på att det var positivt att möta den 

svensktalande klassen samt att en förutsättning för aktiviteten var att de tog till sig ämneskunskapen 

(vilket också enkätsvaren tyder på). 

  

Min uppfattning är att de två Biologieleverna i Grupp 4 till stor del enligt EVT (se motivation för 

inlärning under Bakgrund) gjorde en uppskattning om huruvida de skulle klara av uppgiften och om 

det sedan var mödan lönt att försöka innan de bestämde sig för att inte följa instruktionerna. En annan 

tolkning är att Biologieleverna inte ansåg sig hotade med någon negativ följd (jämför yttre motivation 

enligt SDT) om de struntade i att följa instruktionerna. Detta beteende kunde jag inte notera hos 

någon av språkintroduktionseleverna vilket jag tolkar som om de alla antingen tyckte att det var värt 

ett försök och att de alltså såg ett verkligt ämnesmässigt eller socialt syfte med aktiviteten. De var alla 

mycket närmare en autonomi när det gällde sin inlärning eller närmare s.k. inre motivation (se SDT i 

Bakgrund) . En annan tolkning skulle kunna vara att de upplevde sig tvingade av yttre argument att 

genomföra aktiviteten och därför inte ifrågasatte den.  

6.3.3 Att jobba långsiktigt och ämnesövergripande 
För att underlätta för samarbete inriktat på att lösa uppgiften i den här typen av heterogena grupper 

tror jag att det är bra att planera för att bygga upp en lärandegemenskap inom ramen för 

laborationsaktiviteten. Denna skulle då bidra till att få till ömsesidig kommunikation (andra 

kommunikationsvägar) och gemensamma försök att lösa uppgiften – de två parametrar som i den här 

studien kännetecknade ett väl fungerande samarbete. Ett exempel att ta inspiration ifrån är Fostering 

Comunities of Learning, ett projekt som genomfördes i Canada 1997 för att utveckla ett systematiskt 

handlingsprogram för att bygga en lärandegemenskap för sociokulturella inlärningstillfällen. De fyra 

grundläggande komponenter som togs fram var att uppmuntra handlingskraft d.v.s. eleverna själva 

ska hitta strategier för målinriktat lärande, reflektion vilket alltså motverka passivt mottagande av 
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lärostoff, samarbete där eleven ska ta ansvar för sin del av uppgiften och förstå hur ett beroende till 

samarbetspartnern leder till en helhet samt en gemensam lärandekultur där gemensamma normer, 

värden och mål arbetas fram inom gruppen (Imsen, 2006). Jag tror dock att detta kräver  att eleverna 

möts under en längre tid eller vid flera tillfällen och gemensamt hittar en konsensus alternativt att 

skolan aktivt jobbar ämnes- och klassövergripande med dessa komponenter. Mina resultat visar att 

laborationen endast ledde till en liten integration av de båda grupperna  i skolan efteråt (några elever 

hälsar numera på varandra) och att  elevernas interaktionsmönster i skolans lokaler  i huvudsak 

kvarstår. Mina resultat tyder alltså på att en gemensam laboration är för lite för att ändra på detta. Det 

vore intressant att undersöka om en serie gemensamma lektionstillfällen skulle ge en bättre effekt på 

att främja integrationen.  

6.4 Inlärning av det naturvetenskapliga innehållet 
Mina resultat tyder på att förståelse av uppgiften och ämnesinnehållet var på en okej nivå hos de flesta 

eleverna och det var också detta som jag hade behandlat mest i mitt pedagogiska material. Både 

enkätsvaren och elevskisserna indikerade att de flesta eleverna  fick konkretiserat vad det teoretiska 

begreppet cell innebär och hur det används inom biologin. Vidare fick alla elever erfara hur det är att 

använda mikroskop i praktiken. Jag anser därmed att man kan påstå att laborationen uppfyllde sitt 

syfte som en metod för inlärning av ämneskunskaper . Biologieleverna hade tidigare under kursen 

jobbat med cellbegreppet och utförde laborationen utan att ifrågasätta dess ämnesmässiga syfte men 

då laborationen av praktiska skäl blev schemalagd under ett senare inte direkt relaterat moment 

(genetik) upplevde  jag laborationen som lite lösryckt ur sitt sammanhang. 

Språkintroduktionseleverna fick en mycket kort diskussion/introduktion till cellbegreppet i direkt 

anslutning till laborationen vilket jag tror var ett pedagogiskt bättre upplägg. Värt att notera i 

sammanhanget är att det hos språkintroduktionseleverna finns dock en större ämnesmässig flexibilitet 

då fokus är på förberedelse för att kunna ta till sig ämneskunskaper i den svenska skolsystemet 

(Skolverket, 2013). Idet här fallet påverkades elevernas inlärning av ämneskunskaper inte negativt 

men jag tror inte att spontant göra den här typen av gemensamma laborationer i alla klasser gynnar 

just inlärningen även om tendenser till ökad motivation hos några av biologieleverna och hos 

språkintroduktionseleverna kunde noteras. För att se om sambandet gemensamma aktiviteter-ökad 

motivation-ökade ämneskunskaper kan noteras i andra  klasser av olika kategorier (exempelvis med 

många högpresterande, lågpresterande, högmotiverade eller lågmotiverade elever) behövs dock mera 

forskning med större elevunderlag. 

 

Jag tror att en bra arbetsgång för att få till ett bra ämnesinnehåll är att utgå från det överlappande 

centrala begreppen och att inblandade lärare tillsammans med SvA -lärare planerar in aktiviteten i 

samband med att hela terminen planeras. Ett sätt för biologilärare att få till ett bra ämnesmässigt 

innehåll och samtidigt behålla lite flexibilitet eller öppna upp för spontanitet  skulle kunna vara att i 

förväg identifiera de mest centrala begreppen och planera för språkinriktade laborationer eller 

laborationsmoment som lätt kan genomföras med heterogena elevgrupper avseende språk- och 

bakgrundskunskaper. 
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7. Slutord 

Med reservation för det begränsat djup denna studie lyckades åstadkomma inom ramen för ett 15  hp 

examensarbete är min slutsats och känsla att  naturvetenskapliga laborationer  har en potential i att 

användas som arena för värdefulla pedagogiska aktiviteter där både integration, förbättrade 

kommunikationsförmågor och ämneskunskap är viktiga syften. Mina resultat visar på att en 

begreppslista inte var tillräckligt för att överbrygga språkklyftan mellan de två klasserna utan att det är 

viktigt att förbereda eleverna på sätt att kommunicera när inte orden räcker till för att få till ett 

fungerande samarbete och bra kommunikationsvägar. Detta gäller speciellt elever med svenska som 

modersmål, kanske eftersom de ofta saknar egna erfarenheter när det gäller att göra sig förstådd i 

skolsituationer ett land där de inte behärskar språket, men även språkintroduktionseleverna skulle ha 

varit hjälpta av något kommunikativt verktyg som hjälpte dem att tolka vad som beror på kulturella 

uttryck (t.ex. hur svenskar generellt uttrycker blyghet), språkliga hinder eller att dess 

interaktionspartner faktiskt har särskilda problem när det gäller kommunikation eller inlärning (t.ex. 

Asbergers eller dyslexi). Att satsa övergripande på skolan för att upparbeta en positiv 

lärandegemenskap skulle ge en god grund att arbeta utifrån. Den positiva inställningen hos 

språkintroduktionseleverna och vissa av biologieleverna till aktiviteten trots misslyckade 

kommunikationsförsök samt det faktum att tillägnandet av ämneskunskapen hos eleverna inte 

verkade påverkas negativt tyder enligt mig på att upplägget trots sina brister var värt att genomföra. 

För att uppnå bästa resultat med  att uppfylla alla tre syftena (att främja integration, 

kommunikationsförmåga och inlärning av ämneskunskaper ) är en bra utgångspunkt att planera 

undervisningen med utgångspunkt i ovan listade didaktiska verktygen. Resultaten från den här 

studien uppmuntrar dock lärare som funderar på att göra något liknande för att främja 

integrationen av nyanlända att inte haka upp sig på ett rigoröst planerande om det är 

det som hindrar dem från att genomföra gemensamma aktiviteter då 

språkintroduktionseleverna ser ett värde i att träffa svenska elever oavsett i vilket 

sammanhang.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Begreppslista 

Bilaga 2: Enkät med svar biologielever 

Bilaga 3: Enkät med svar språkintroelever 

Bilaga 4: Analysprotokoll för ordanvändning 

Bilaga 5: Powerpoint för genomgång i samband med mikroskopilaborationen 

Bilaga 6: Intervjuunderlag elev 

Bilaga 7: Intervjuunderlag lärare 

Bilaga 8. Sammanfattningar av intervjuer och enkätsvar 



Bilaga 1. Begreppslista 
Svåra ord och begrepp Mikroskopi: 
 
Preparat 
Objektglas 
Täckglas 
 
 
Mikroskop 
Mikroskopisk 
Objektiv 
Förstoring 
Minst förstoring 
Störst förstoring 
...gångers förstoring 
 
Fokus 
Ur fokus 
I fokus 
Suddigt 
Tydlig 
 
Jästcell 
Djurcell 
Eukaryot cell 
Växtcell 
Bakteriecell 
Bakterie 
Prokaryot cell 
Flercellig 
Encellig 
 
Cellvägg 
Cellkärna 
Kloroplaster 
 
 



Bilaga 2 Enkät med svar biologiklassen  
 
Inom parantes antal svarande elever. Blå ämneskunskaper naturvetenskap, grön kommunikationskunskaper 
naturvetenskap, beige integration och rött motivation. Där inte annat anges står siffrorna för antalet elever som 
valt detta svarsalternativ. 
1) Hur svårt var det att mikroskopera på en skala 1-5? (4) 
5;5;4;5          Medel 4,75 
 
2) Vad lärde du dig av att mikroskopera med språkintroklassen? 
 
Mikroskopi (3) 

• Naturvetenskapliga begrepp       2 
• Varför man mikroskoperar       2 
• Hur man mikroskoperar       2 
• Hur en prokaryot/eukaryot cell ser ut      3 
• Hur en växt-, djur- jäst- och bekteriecell kan se ut i verkligheten   2 

 
Att kommunicera naturvetenskap (2)  

• Fler naturvetenskapliga ord       2 
• Att förklara naturvetenskap       2 
• Att anpassa språket till de med svenska som andraspråk (göra mig förstådd) 2 

 
Kommentar:  

• Vissa förstod inte svenska eller engelska så det blev svårt att förklara.  
• Gjorde inte så mycket.   
• Dom var aktiva under labben och fattade instruktionen. 

 
 
3) Lärde du dig några nya ord? (3) 

• Ja, de flesta som stod på listan ”svåra ord och begrepp mikroskopi”   0 
• Ja, fler än de som stod på listan ”svåra ord och begrepp mikroskopi”   0 
• Nej, jag kunde redan de flesta       2 
• Nej, de var för svåra        1 

 
4) Använde du orden från begreppslistan under laborationen? (3)  

• Nej, aldrig         1 
• Ja ett fåtal gånger        1 
• Ja          1 
• Ja mycket         0 
• Ja jättemycket         0 

 
5) Var listan användbar för dig? (3) 

• Ja när jag pratade med min labkamrat som inte kunde så mycket svenska  2 
• Ja för att lära mig        0 
• Nej           1 

 
6) Hur var det att jobba tillsammans med språkintroduktionsklassen? (3) 
Elev 4 Bi: Bra, nervöst         positiv 
Elev 1Bu: Nervöst         neutral 
Elev 5 Bi: Konstigt, svårt, skrämmande, dåligt      negativ 
 



Varför? 
• Fick göra ganska mycket själv och ibland förstod inte jag vad jag skulle göra. Ibland tar det tid att 

göra sig förstådd 
• Annorlunda att man måste förklara mer så att dom förstår 
•  

7) Fick du träna på att kommunicera naturvetenskap? (3) 
 

• Ja mycket         0 
• Ja lite         2 
• Nej inte alls         1 

 
8) Vill du ha fler laborationer tillsammans med språkintroduktionsklassen? (3) 

•  
• Ja           0 
• Nej          3 

 
Varför? 

• För att det är mest en själv som gör och väldigt svårt att förstå varandra. Blev stressad för att 
jag behövde göra typ allt.   

• Lite tryggare att arbeta med nån jag känner. 
 
9) Ökade din motivation till att lära dig förklara naturvetenskap på ett bra sätt av att ha laborationen med 
språkintroduktionsklassen? (3) 
 

• Ja          0 
• nej         2 
• Varken ja eller nej       1 

 
10) Ökade din motivation till att lära dig biologi av att ha laboration med språkintroduktionsklassen? (3) 
  

• Ja           1  
• nej          1  
• Varken ja eller nej        1   

 
11) Träffar du någon ur språkintroduktionsklassen på skolan ibland? (3) 

• Ja          2 
• Nej          1 

 
 
Om ja; pratar ni och/eller hälsar ni på varandra? 
 

• Ja, hälsar         0 
• Ja, hälsar och pratar        0 
• Nej, hälsar och/eller pratar inte      3 

 
Varför/varför inte? 

• För att vi inte känner varandra 
 
12) Har din relation till eleverna i språkintroduktionsklassen ändrats efter att ni laborerat ihop? (3) 
 

• Ja          0 



• Nej          2 
• Varken ja eller nej        1 

 
 
 
 



Bilaga 3. Enkät med svar språkintroklassen 
 
Inom parantes antal svarande elever. Inom [ ] ej språkligt rättade kommentarer samt Emmas tillägg. Blå 
ämneskunskaper naturvetenskap, grön kommunikationskunskaper naturvetenskap, beige integration och rött 
motivation.  Där inte annat anges står siffrorna för antalet elever som valt detta svarsalternativ. 
 
1) Hur svårt var det att mikroskopera på en skala 1-5? (3) 
2; 2; 2           Medel: 2 
 
2) Vad lärde du dig av att mikroskopera med biologiklassen? (3) 
 
Kommentar: Att det är roligt att mikroskopera och viktigt att lära sig mikroskopera. 
[Det mikroskop är så rolig att man göra med och det är viktigt att man lära sig.] 
 
Mikroskopi (3) 

• Naturvetenskapliga begrepp       2 
• Varför man mikroskoperar       1 
• Hur man mikroskoperar       2 
• Hur man laborerar i skolan       1 

 
Annat: Jag lärde mig att vi kan se mycket små saker med mikroskop. 
[Jag lärde mig att vi kan se med mikroskop myket smål saker] 
 
Svenska (3) 

• Ordförråd         3 
• Grammatik         0 
• Uttal (göra mig förstådd)       0 
• Flyt          0 
• Annat         0 

 
Kommentar (socialt) 

• Jag vill gärna att vi läser tillsammans och det är så roligt och spännande för mig men en sak är 
viktig; att de får prata med oss som en bra vän och bli snälla med varandra så att vi kan lära oss 
svenska!  

[Jag vill att vi läs till sammans gärna och det är så rolig och spännande för mig men en sak är viktig att de får 
prata med oss som en bra vän och bli snälla med varandra att vi kan lära oss svenska!] 

• De pratar inte så mycket men när de pratar med varandra pratar de jättefort. 
[De pratar inte så mycket men när de pratar varandra de pratar jättefort] 
 
3) Lärde du dig några nya ord? (3) 
 

• Ja, de flesta som stod på listan ”svåra ord och begrepp mikroskopi” 2 
• Ja, fler än de som stod på listan ”svåra ord och begrepp mikroskopi” 0 
• Nej, jag kunde redan de flesta      1 
• Nej, de var för svåra       0 

 
Kommentar: 

• Men det var lite svåra ord 
[Men det var lite svårt ord] 
 
4) Använde du orden från begreppslistan under laborationen? (3)  



• Nej, aldrig         0 
• Ja ett fåtal gånger        2 
• Ja          2 
• Ja mycket         0 
• Ja jättemycket        0 

 
 
5) Är orden du lärde dig användbara för dig? 

• Ja när jag pratar om att mikroskopera      1 
• Ja i min vardag        0 
• Ja på min fritid        0 
• Ja i skolan         2 
• Nej          0 

 
 
6) Ökade din motivation för att lära dig svenska av att ha laborationen med den svensktalande klassen? 

• Ja          3 
• Nej          0 
• Varken ja eller nej        0 

 
7) Ökade din motivation för att lära dig NO av att ha laborationen med den svensktalande klassen? 

• Ja          3 
• Nej          0 
• Varken ja eller nej        0 

 
8) Träffar du någon ur biologiklassen ibland? 

• Ja           1 
• Nej          2 

 
Om ja; pratar ni och/eller hälsar ni på varandra? 

• Ja, hälsar         1 
• Ja, hälsar och pratar        2 

[missuppfattade frågan; svarar på om de skulle vilja att de hälsar och pratar] 
• Nej, hälsar och pratar inte       0 

 
 
9) Har din relation till eleverna i den svensktalande klassen ändrats efter att ni laborerat ihop? 

• Ja           1 
• Nej          2  
• Varken ja eller nej        0 

Om ja på vilket sätt?: [Muntligt i samband med enkäten: En deltagare tycker att det är svårt att förstå frågan men 
berättar att en kille som var med en laboration numera hälsar, men de pratar inte om annat.] 
 
10) Hur tyckte du det var att jobba tillsammans med biologiklassen? 
 
Elev 1: Konstigt, Bra         positiv 
Elev 2: Roligt, bra         positiv 
Elev 3: Roligt, bra         positiv 
 
11) Fick du träna på att använda din svenska? 
 



• Ja mycket          0 
• Ja lite          3 
• Nej inte alls         0 

 
12) Vill du ha fler laborationer inom NO med en svensktalande klass? 
 

• Ja          3 
• Nej          0 



 
Bilaga 4 Protokoll och resultat ordanvändning 
 

 Användes 
av lärare 

Grupp 
1 

Grupp 
2 

Grupp 
3 

Grupp 
4 

Summa 

Preparat x      
Objektglas       
Täckglas       

Mikroskop x  1   1 
Mikroskopisk x      

Objektiv       
Förstoring       

Minst förstoring x      
Störst förstoring x      

… gångers förstoring       
Fokus   2   2 

Ur fokus       
I fokus       
Suddigt       
Tydligt       
Jästcell x 2 6 1 1 10 
Djurcell x 2  3  5 

Eukaryot cell    1  1 
Växtcell x 5 1 7 2 15 

Bakteriecell x 1  2  3 
Bakterie x 1  3 2 6 

Prokaryot cell x      
Flercellig x   1  1 
Encellig x  1  1 2 
Cellvägg x   1  1 

Kloroplaster x      
Cellkärna x 1  1  2 

Summa (antal ord/antal 
ggr) 

 17-06-
12 

5/11 9/20 4/6  

 
 



Mikroskopilab



Förhållningsorder:

Lämna ytterkläder utanför salen

Ta med penna



1) Introduktion: Språkintroduktionsklassen - Begreppslista
Biologiklassen - Begreppslista
Medgivande om medverkan
Diktafoner (3/klass)

2) Gemensam laboration: titta på celler

3) Uppföljning: intervjuer elever/lärare och diskussion (nästa vecka)

4) Sammanställning som en rapport (alla deltagarer anonyma)

Upplägg forskningsprojektet



Att mikroskopera:

1) Hantera mikroskopet varsamt: 

-Bär mikroskopet genom att hålla en hand på basen och en på armen

-Gör endast rent mikroskopet med särskilt linsrengöringspapper



Att mikroskopera
1) Kör ner preparatet så långt det går innan du börjar - i botten

2) Ställ in skärpan genom att hissa preparatet uppåt med stora ratten

3) Finjustera med lilla ratten

4) Byt till högre förstoring och använd endast lilla ratten för finjustering!

5) Testa ändra konrasten

100X



Vad är en cell?

https://www.naturvetenskap.org/biologi/hoegstadiebiologi/celler/olika-typer-av-cell
er-och-dess-delar/ 

Bakteriecell Djurcell Växtcell

Jästcell

https://www.naturvetenskap.org/biologi/hoegstadiebiologi/celler/olika-typer-av-celler-och-dess-delar/
https://www.naturvetenskap.org/biologi/hoegstadiebiologi/celler/olika-typer-av-celler-och-dess-delar/
https://www.naturvetenskap.org/biologi/hoegstadiebiologi/celler/olika-typer-av-celler-och-dess-delar/


Exempel på celler:



Svåra ord och begrepp
Mikroskopi:
Preparat
Objektglas
Täckglas

Mikroskop
Mikroskopisk
Objektiv
Förstoring
Minst förstoring
Störst förstoring
...gångers förstoring

Fokus
Ur fokus
I fokus
Suddigt
Tydlig

Beskriver celler: 
Jästcell
Djurcell
Eukaryot cell
Växtcell
Bakteriecell
Bakterie
Prokaryot cell
Flercellig
Encellig

Delar av cellen:
Cellvägg
Cellkärna
Kloroplaster



Uppgift: vilken typ av cell tittar ni på?
Gör följande med varje preparat:

1) Räkna ut till vilken grupp preparatet tillhör:     

(A) bakteriecell (B) djurcell (C) växtcell (D) jästcell

2) Rita av det

3) Markera i skissen det som fått er att tro att det 
tillhör just den gruppen

4) Skriv in följande begrepp i din skiss där de stämmer in på preparatet:
Prokaryot cell, Eukaryot cell, Encellig, Flercellig, Cellvägg, Cellmembran, Cellkärna, 
Kloroplast, DNA



Prokaryot (alltid encellig) Eukaryot
(Cellkärna)

Encellig Flercellig

Bakteriecell
(Cellvägg, 

mikroskopisk)

Växtcell
(Cellvägg)

Djurcell
(asymmetrisk)

Rot Blad
(Kloroplaster)

Jästcell 
(rund)

MunepitelcellE. coli

Encellig

Bakjäst

Mikroskopilab



Bilaga 6. Intervjuunderlag elev 

Intervjuunderlag elev 

Kvalitativ intervju 
Tid: Max 1 h 
Syfte: Att kunna beskriva hur eleverna upplevde lektionstillfället. Att få en uppfattning om vad  
eleverna lärde sig avseende ämneskunskaper, språkbruk och sociala aspekter. 
 
Intervjuguide:  
Inledning-presentation av mig och studien. Medgivande om inspelning och deltagande. 
 
Kan du berätta hur du upplevde lektionen?  
Hur var stämningen i klassen? Före lektionen efter lektionen?  
Lärde du dig något?  
Samarbetade ni?  
Förstod du läraren? 
Förstod uppgiften och vad ni tittade på?  
Tror du att din labpartner förstod dig?  
Skulle du vilja göra något liknande i framtiden? 
Det var ju en kort lektion-var det bra eller dåligt?  
Språket? 
 
Summera vad den intervjuade sagt och fråga om den vill tillägga något. 
 

 



Bilaga 7. Intervjuunderlag lärare 

Intervjuunderlag lärare 

Kvalitativ intervju 
Tid: Max 1 h 
Syfte: Att kunna beskriva hur läraren tror att eleverna upplevde lektionstillfället. Att få en uppfattning 
om vad som läraren tror att eleverna lärde sig avseende ämneskunskaper, språkbruk och sociala 
aspekter. 
 
Intervjuguide:  
Inledning-presentation av mig och studien. Medgivande om inspelning och deltagande. 
 
Kan du berätta hur du upplevde lektionen? Hur upplevde du stämningen i klassen? Före lektionen 
efter lektionen? Tror du att eleverna lärde sig något? Hur upplevde du samarbetet inom grupperna?  
Hur upplevde du elevernas motivation när det gäller att samarbeta, att göra uppgiften och att lära sig 
något jämfört med en normal fredagstimme? Har de berättat något om hur de upplevde tillfället för 
dig? Tror du att de förstod varandra? Tror du att de förstod uppgiften och vad de tittade på? Skulle du 
vilja planera in något liknande i framtiden? Det var ju en kort lektion-var det bra eller dåligt? Språket? 
 
Summera vad den intervjuade sagt och fråga om den vill tillägga något. 
 

 



Bilaga 8. Sammanfattningar av ljudinspelningar gruppvis, intervjuer och enkätsvar 

Ljudinspelningar gruppvis 

Grupp 1. Eleverna är ganska tysta men både biologi-elever och speråkintroduktionselever 
pratar med varandra och de frågar varandra för att lösa uppgiften. De frågar gemensamt 
läraren om ämnet och gissar tillsammans vilket preparat som är vilket vilket tyder på ett bra 
samarbete. En elev trallar medan han mikroskoperar vilket tyder på en positiv stämning. De 
fortsätter med mikroskoperandet under genomgången och kommenterar samtidigt nöjt om 
de gissat rätt vilket tyder på hög motivation till att utföra uppgiften. Stämningen i gruppen 
bedöms som positiv (se tabell 2 ovan). 
Grupp 2. Eleverna har generellt fin dialog med inbjudande frågor till varandra och är 
hjälpsamma och fokuserade på uppgiften. Eleverna upplevde uppgiften som svår och 
saknade självförtroende när det gällde att få fram resultat och de var intresserade av om de 
gjort rätt. Eleverna använde främst korta fraser, vardagsspråk och gester i samarbetet. Ena 
biologieleven pratade inte direkt till språkintroduktionseleven men deltog aktivt i att lösa 
uppgiften. Stämningen i gruppen bedöms som positiv men att uppgiften upplevs som svår 
gör att eleverna ger uttryck för lite frustration(se tabell 2 ovan). 
Grupp 3.  Språkintroduktionseleven frågar NO-läraren för att komma igång med 
mikroskoperingen och bjuder in biologieleven till dialog om preparaten. 
Språkintroduktionseleven verkar ha förstått uppgiften och kommer med förslag. 
Språkintroduktionseleven försöker göra kvalificerade gissningar och försöker diskutera med 
laborationskamrat och med NO-läraren. Biologieleven tycker att det är svårt och är osäker, 
kan inte komma till något beslut. Biologieleven vill ha en viss struktur på anteckningarna och 
håller tillbaka när språkintroduktionseleven vill rita en bild. Språkligt förstår eleverna 
varandra ganska bra men biologieleven släpper inte riktigt in språkintroduktionseleven i 
mikroskoperandet och i att lösa uppgiften. När språkintroduktionseleven inte riktigt får 
respons i sina försök att bidra till att lösa uppgiften märks spår av frustration. Stämningen i 
gruppen bedöms trots det som i grunden positiv då inga försök till att undvika en interaktion 
kunde utläsas i elevernas beteende (se tabell 2 ovan). 
Grupp 4.  De två biologieleverna pratar bara med varandra och inte alls med 
språkintroduktionseleven. Språkintroduktionseleven försöker genom uppmaningar att få 
biologieleverna indragna i samarbetet. Språkintroduktionseleven upplevs som vänlig men 
uppenbart frustrerad över att inte få kontakt med biologieleverna. Biologieleverna verkar 
uppenbart nöjda över att vägra samarbetet och gör sitt eget sätt att lösa uppgiften utan 
försök till interaktion med språkintroduktionseleven. Den totala stämningen i gruppen 
bedöms därmed som negativ. 

Intervju biologiklassen 

Två biologielever intervjuades, Elev 1 från Grupp 1 och Elev 4 från Grupp 2. De tyckte båda 
att tiden var för kort men ena hann färdigt och den andra inte. Elev 1 i grupp 1 tyckte att 
samarbetet flöt på bra och att de alla tre bidrog till att lösa uppgiften. Eleven ansåg sig bara 
behöva fräscha upp sina kunskaper från högstadiet. Eleven kommunicerade med båda sina 
gruppmedlemmar och tyckte att det var en annorlunda upplevelse på ett positivt sätt och att 
man måste “formulera sig mera”. Elev 4 från Grupp 2 upplevde att den fick “göra allt” och 
upplevde språkkunskaperna som ett hinder för samarbete då det var svårt att förklara för 
språkintroduktionseleven vad som skulle göras. Denna elev tyckte sig inte heller ha tidigare 
kunskaper tillräckligt fräscha i huvudet utan hade önskat sig mer tid och mer hjälp för att 



komma ihåg arbetsgången och ämnet. Denna elev föreslog att grupperna istället skulle 
bestå av fyra elever, två från varje klass, så att de som talade samma språk kunde hjälpa 
varandra genom att förklara på sitt språk. När det gäller huruvida eleverna interagerat efter 
lektionstillfället säger elev 4 att den självklart skulle svara om dess laborationspartner skulle 
säga hej eller prata med den i korridorerna på skolan men att det inte sker eftersom det inte 
heller finns någon naturlig mötesplats för detta. Eleverna beskriver båda att det är svårt att 
prata utanför klassrummet eftersom man är “här och där” (beskriver utspridd) på skolan.  

Enkät biologiklassen 

Enkätsvar finns sammanställda i Bilaga 2. Det var blandade känslor hos biologieleverna att 
laborera tillsammans med språkintroduktionsklassen. En av de tre svarande upplevde 
laborationen som en negativ händelse, en tyckte att det var positivt nervöst och en var 
neutralt nervös. Av de som svarat på enkätens frågor tyckte alla att de lärt sig något om 
ämnet, lärt sig begrepp och om att prata om och förklara naturkunskap trots att de alla tyckte 
att det var svårt att mikroskopera. Två av tre svarande tyckte att de redan kunde de begrepp 
som togs upp medan en tyckte att de var för svåra att lära sig. Elev 5 tyckte att motivationen 
att lära sig biologi ökade medan motivationen att prata om naturvetenskap för alla förblev 
opåverkad. Eleverna beskriver ingen upplevd främjan av integrationen i form av 
förändrad/förbättrad relation mellan biologieleverna och språkintroduktionseleverna men 
ingen upplevd försämring beskrivs heller. Ingen av de tre svarande eleverna vill dock ha fler 
laborationer tillsammans med språkintroduktionseleverna.   

Sammanfattningsvis verkade alltså att ha en gemensam laboration inte påverka inlärningen 
av ämnet negativt hos biologiklassen men upplevdes inte kortsiktigt främja integrationen 
eller interaktionen elevklasserna emellan. Svårigheterna att kommunicera noterades av 
biologieleverna men inga direkt negativa uttalanden om detta kommunicerades utan ett par 
kommentarer (se fråga 2 och 6, Bilaga 2) indikerar snarare att eleverna lärt sig något av det.  

Intervju lärare biologiklassen 

Inför lektionen upplevde biologiläraren att ett par elever tyckte att det var jobbigt (Elev 5, 
Elev 9 och 10 från Grupp 2 och 4) och några elever var förväntningsfulla (Elev 1, 4 och 7 
från Grupp 1, 2 och 3). Hon var lite orolig för att hon trodde att några elever eventuellt inte 
skulle interagera med språkintroduktionseleverna alls p.g.a. diagnoser och eventuell 
främlingsfientlighet.  

Vid laborationstillfället noterade biologiläraren att Elev 1 lite oväntat först tog över, men att 
samarbetet i Grupp 1 blev riktigt bra efter ett tag. Hon upplevde det generellt som om 
språkintroduktionseleverna tog laborationsarbetet mer på allvar och såg det som en positiv 
effekt att biologielever med en tidigare noterad låg studiemotivation tvingades ta lektionen 
på allvar tack vare det. Hon tror att motivationen gick upp då de såg ut att vilja lära ut sina 
kunskaper och prata. I en grupp var det t.ex. två som var aktiva (Elev 4 och 6) och en (Elev 
5) som aktivt deltog men som inte interagerade med de övriga. Då denna elev vid andra 
lektioner varit passiv och oengagerad upplevde biologiläraren det aktiva deltagandet som 
bättre än förväntat.  

Hon tror att de förstod varandra ganska bra och att det var bra att det fanns en begreppslista 
och hon upplevde att alla elever förstod uppgiften. Hon tyckte att de två klasserna verkade 
ha lagom med förkunskaper; de var ganska jämbördiga. Hon tyckte också att det var bra att 



biologieleverna fick testa mikroskopera igen då de hade haft problem med mikroskopen och 
alltså hade en negativ upplevelse av att mikroskopera med sig när de kom till lektionen. 
Biologiläraren noterade att språkintroduktionseleverna förklarade en del begrepp för 
gymnasieeleverna och hennes reflexion var att den ”nog var bra med ombytta roller” (d.v.s. 
språkintroduktionseleven hade ämneskunskapen). Biologilärarens reflexioner var annars att 
det kändes som om det var för kort om tid ; det skulle ha behövts dubbelt så lång tid då det 
”tog lite tid socialt”. Hon upplevde att den sociala interaktionen precis var på väg att komma 
igång när lektionen var slut. Eleverna har inte kommit med några spontana kommentarer om 
laborationstillfället till biologiläraren efteråt.  

Läraren klassificerade klassen som ”en av de svårare klasserna att göra det med”. Hon 
ansåg själv att aktiviteten hade fungerat med vilken klass som helst av de som hon har 
erfarenhet av tidigare i sitt yrkesliv men hon har hört av andra klasser som ev. är lite för 
främlingsfientliga för att passa in att ha som elevunderlag. 

Biologiläraren vill absolut planera in något liknande i framtiden men tycker fortfarande att det 
svåra är att hitta rätt aktivitet att planera in. Hon tyckte att det var en stor vinst att de måste 
prata och förklara för varandra och att det var bra med en faktiskt uppgift för integrationen 
istället för “integrationsdagar”. 

Enkät och intervju språkintroduktionsklassen 

Språkintroduktionsklassen var positivt inställda till att laborera med den svensktalande 
biologiklassen. Ingen tyckte att mikroskopera i sig var särskilt svårt men det var en ganska 
svår uppgift att se skillnad på de olika preparaten och laborationstillfället gav dem tillfälle att 
de lära sig termer kring att mikroskopera och hur man mikroskoperar. De beskriver att 
motivationen att lära sig svenska och att lära sig NO blev högre av laborationen. Socialt 
tyckte särskilt Elev 11 att det var svårt att få de svensktalande eleverna att interagera så 
mycket som de ville och tyckte att de inte pratade så mycket och förstod inte riktigt varför. 
Språkintroduktionseleverna i Grupp 3 och 4 upplevde kommunikationssvårigheterna som 
något negativt. Utanför lektionstillfället beskriver inte språkintroduktionseleverna att 
relationen till biologieleverna har ändrats särskilt mycket förutom att några av dem nu hälsar 
på varandra om de möts i korridorerna. De tycker trots det att det var roligt att interagera 
med de svensktalande eleverna och uttryckte flera gånger att de ville göra om det. 
Formuläret och elevernas svar finns sammanställt i Bilaga 3. 

Intervju NO-lärare 

NO-läraren tycker att laborationstillfället var en bra chans för svenska elever att träna på att 
förklara begrepp samtidigt som det var ett bra tillfälle för nyanlända att lyssna och 
kommunicera på svenska. Hon påpekar att det är viktigt för hennes elever att lära sig 
svenska men poängterar att det är ännu viktigare att lära sig på svenska: “att bygga kunskap 
med svenska”. För ämneskunskaper tyckte hon att konceptet verkade vara hämmande för 
de svensktalande eleverna så hon tycker att det är ett bra koncept att sammanföra 
språkintroduktionsklassen med svensktalande elever men att det skulle vara bättre om de 
nyanlända kan jobba tillsammans i mer praktiska ämnen där ord och fraser är lättare (t.ex. 
idrott) för att eleverna ska kunna utveckla sina språkkunskaper. Hon tyckte också att det var 
en poäng att ha den här typen av lektioner ibland men att de inte bör ha alla lektioner 
tillsammans. 



Hon tyckte att språkintroduktionseleverna kändes känslomässigt neutrala, kanske lite blyga, 
före lektionen och tyckte att det verkade ha tyckt att det var ok efteråt. Hennes elever hade 
efteråt uttryckt att de tyckte att det var intressant att jobba med andra svensktalande elever 
men att de hade svårt att förstå dem. NO-läraren upplevde att språkintroduktionseleverna 
försökte samarbeta med de svenska eleverna men att de upplevde att få pratade med dem 
utan diskuterade med varandra istället. Hon upplevde att språkintroduktionseleverna fann 
det svårt att förstå svenska eleverna och hade svårigheter att veta hur de skulle börja en 
konversation. Detta trodde hon berodde på både sociala och språkmässiga faktorer. 
Eftersom de saknade ordförråd för att fråga svenska elever, frågade de helst läraren när de 
hade något problem istället för laborationspartnern eftersom de inte ville avslöja när de inte 
förstod. Hon uppfattar det som att eleverna vill ha fler tillfällen att jobba tillsammans med 
svenska elever men att det då skulle vara ännu bättre om de svenska eleverna då också är 
bättre förberedda på hur de kan kommunicera (t.ex. prata långsammare).  

Rent praktiskt ansåg NO-läraren att laborationen var för kort tidsmässigt för att eleverna 
skulle hinna jobba ordentligt. Hon tycker också att hennes elever fick vänta för lång tid innan 
arbetet satte igång. När arbetet satte igång upplevde hon att de hade svårt att förstå vad de 
skulle göra eftersom de frågade henne om det många gånger och hon upplevde att de hade 
svårt att förstå instruktionen då hon fick förklara och visa för dem vad de skulle göra.  

Intervju Svenska som andraspråks-läraren (SvA-läraren) 

SvA-läraren uttrycker att hon tycker att det är ett bra initiativ med gemensamma aktiviteter: 
“de borde få träffa fler svenska elever så att de kan ha någon att hälsa på i korridorerna”. 
Genomgången med språkelever med ord och bild bra tyckte SvA-läraren var bra men hon 
tror att de också skulle ha behövt träna på att uttala orden som stod på begreppslistan för att 
göra det i mera neutral situation innan skarpt läge. SvA-läraren föreslog övningar med 
positiva kunskapsklyftor för att utveckla språket då “förhandlande i språket” (t.ex. en förklarar 
och den andra ritar) bidrar till interaktion och övning på kommunikation. Ett förslag är t.ex. att 
eleverna förbereds med kunskaper inom samma område som måste pusslas ihop för att få 
övningen att fungera. Att ha begreppslistan kompletterad med bilder tror hon hade 
underlättat kommunikationen ytterligare. Hon hade frågat klassen hur de upplevde 
laborationen och de hade uttryckt att det var roligt att göra något med andra elever men ett 
par stycken var besvikna över att inte biologieleverna pratade med dem och förstod inte 
varför. Hon tror också att det är svårare att få interaktion i de grupper där det var två 
svensktalande elever och en språkintroduktionselev då de med samma modersmål då kan 
prata med varandra utan att behöva ta hänsyn till talhastighet etc. Några hade bättre 
erfarenheter och SvA-läraren trodde inte att någon blev avskräckt inför framtida liknande 
aktiviteter. Däremot skulle det vara bra om språkintroduktionseleverna enligt SvA-läraren får 
bättre upplevelser genom att träffa en annan (kanske bättre förberedd) svensktalande 
elevgrupp. Eleverna hade berättat att de förstod vad de höll på med ämnesmässigt och att 
det i vissa fall förstod bättre än de svensktalande eleverna vilket förvånade dem. De tyckte 
att de svensktalande eleverna frågade väldigt mycket om vad som skulle göras och de hade 
trott att de svenska eleverna kunde mer än de visade sig göra. SvA läraren anser baserat på 
de klasser hon haft tidigare i sin karriär att laborationsaktiviteten hade varit genomförbar 
även med andra klasser men att man för en lyckad aktivitet skulle kunna välja ut elever med 
hög motivation och som är pålitliga när det gäller att komma till lektionen då det skiljer sig 
bl.a. beroende på hur stor chans de har för att få uppehållstillstånd. Ungefär halva den här 
klassen upplever SvA-läraren är ambitiösa elever.  
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