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Sammanfattning  

Studien syftar till att synliggöra de strategier verksamma lärare beskriver att de använder sig 

av i mötet med nyanlända elever i engelskämnet. Bakgrunden behandlar en beskrivning av 

svenskt asylmottagande och en definition av begreppet nyanländ samt andra för studien 

relevanta begrepp. Bakgrunden redogör även för tidigare forskning om andra- och 

tredjespråksinlärning samt vad som kännetecknar undervisning i främmande språk ur ett 

historiskt samt nutida perspektiv.  Data har samlats in genom kvalitativa intervjuer med sex 

engelsklärare verksamma på fyra olika skolor. Samtliga av dessa skolor ingår i en kommun 

vars mottagande och undervisning av nyanlända elever organiseras genom direktplacering. 

Resultatet visade att läraren innehar en viktig roll för i vilken utsträckning de nyanlända 

eleverna deltar socialt och pedagogiskt i engelskundervisningen. Resultatet visade även att 

engelskundervisningen för nyanlända elever försvåras av att undervisningen i stor ut-

sträckning utgår från svenska som normspråk. Verksamheterna genomsyrades även av olika 

definitioner av inkluderingsbegreppet, vilket påverkat lärares förutsättningar för att planera 

och genomföra undervisningen för de nyanlända eleverna.  

 

Nyckelord: Direktplacering, engelska som tredjespråk, individualisering, svenska som 

andraspråk 
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1 Inledning 

Under 2000-talet har mellan 10 000 och 20 000 barn och ungdomar migrerat till Sverige varje 

år (Migrationsverket, 2018). Oavsett orsaken till att de valt att lämna sina födelseländer och 

oavsett deras legala status har de rätt till utbildning utifrån sina individuella förutsättningar. 

Mot bakgrund av ett inkluderande perspektiv för placering av elever kan undervisnings-

grupper idag representeras av en stor kognitiv och språklig spridning. Skolverksamheter och 

lärare står med anledning av detta inför uppgiften att bedriva en gynnsam språkutvecklande 

och meningsfull undervisning för alla elever. Lärare i dagens skola behöver ge elever med 

svenska som förstaspråk det stöd de behöver för att fortsätta utveckla sina språkförmågor i 

enlighet med kunskapsmålen samtidigt som de nyanlända elevernas olika behov tillgodoses. I 

kommunen där denna studie utförts har den tidigare verksamheten för ett adekvat 

skolmottagande av nyanlända nyligen strukturerats om från att i enskild grupp ha bedrivit 

förberedande undervisning för de nyanlända eleverna till en direktplacering i ordinarie 

undervisningsgrupp. Med dessa organisatoriska förutsättningar behöver alla lärare ha kunskap 

om hur undervisning kan planeras och genomföras för nyanlända elever samt hur 

undervisning kan anpassas till just dessa elevers förutsättningar och behov. Ordinarie 

undervisning i engelska är i Sverige traditionellt sett orienterad mot att undervisa engelska 

som främmande språk till elever med svenska som förstaspråk. Trots att nyanlända elever inte 

har svenska som förstaspråk samt inte nödvändigtvis har förkunskaper i ämnet kan de som 

tredjespråksinlärare av engelska placeras inom ordinarie undervisning. Mot bakgrund av detta 

är det rimligt att anta att nyanlända elever upplever en oro inför uppgiften att lära sig engelska 

på ett språk som de själva är i processen att lära sig, en oro som undervisande lärare måste 

hantera. Detta examensarbete belyser lärares erfarenheter av att möta direktintegrerade 

nyanlända elevers individuella behov i engelskundervisningen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studien belyser grundlärares erfarenheter av att i årskurserna 4–6 planera och genomföra 

engelskundervisning i elevgrupper med en eller flera nyanlända elever. Följande forsknings-

frågor ligger till grund för studien: 

• Hur beskriver lärare att de planerar och genomför engelskundervisning för att möta 

nyanlända elevers individuella behov? 

• Vilka arbetssätt använder lärare för att främja nyanlända elevers måluppfyllelse i 

engelskämnet? 

• Vilka organisatoriska åtgärder finns för ett framgångsrikt mottagande för de nyanlända 

eleverna i de olika verksamheterna? 
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2 Bakgrund  
Avsnittet behandlar en bakgrund till Sveriges asylmottagande, organisationsmodeller för 

mottagande och utbildning av nyanlända elever samt de regelverk som råder för detta. 

Avsnittet innehåller också en definition av för studien relevanta begrepp. 

2.1 Svenskt asylmottagande 

Under de senaste decennierna har den globala migrationen ökat och allt fler människor flyttar 

från ett land till ett annat. Under den tidigare delen av 2000-talet har mellan 15 000 och 

40 000 sökt asyl till Sverige varje år (Migrationsverket, 2018). Från 2011 och framåt har en 

markant ökning skett där år 2014 och i synnerhet 2015 utmärker sig. År 2015 kom ungefär 

160 000 asylsökande till Sverige, av dessa var ungefär 70 000 under 18 år. Dessa folk-

strömningar sker främst från Mellanöstern och Östafrika. Gruppen barn med utländsk 

bakgrund uppgick hösten 2015 till 23 procent av eleverna i grundskolan (Utbildnings-

departementet, 2017), med utländsk bakgrund avses barn som antingen själv är född i ett 

annat land eller är född i Sverige med två utrikesfödda föräldrar. Andelen nyanlända elever 

var under samma höst beräknade till att utgöra 5,1 procent av eleverna i grundskolan. Enligt 

Skollagen (SFS 2010:800) §12a avses nyanländ vara den som har varit bosatt utomlands och 

nu bosatt sig i landet och påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det 

kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev anses inte längre vara nyanländ efter fyra års 

skolgång i landet. Regeringen spår att antalet nyanlända elever i skolorna kommer att vara 

fortsatt högt under flera år framöver, detta med anledning av en fortsatt asylinvandring. Denna 

definition av nyanländ innefattar även de elever som har återinvandrat till Sverige och därmed 

har goda kunskaper i det svenska språket. Denna grupp är dock exkluderade i studien, då 

fokus för studien är de nyanlända elever som saknar förkunskaper i svenska. 

2.2 Elever med utländsk bakgrund 

Elever med utländsk bakgrund är en heterogen grupp, de skiljer sig från varandra vad gäller 

ursprungsland, språk och föräldrarnas utbildningsnivå (Utbildningsdepartementet, 2017). 

Gemensamt för dessa elever är att de som grupp generellt sett har svårare att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås, en bidragande orsak till detta är att dessa elever ställs 

inför komplexiteten att parallellt lära sig ett andraspråk och lära sig på sitt andraspråk. I 

praktiken innebär detta att eleverna behöver arbeta på flera olika kunskaps- och färdighets-

nivåer samtidigt. Vanligtvis tar det mellan sex och åtta år för elever med flera språk att 

utveckla skolspråket så att de kan använda det för olika syften och mottagare. Mot bakgrund 

av detta är ett långsiktigt och medvetet arbete nödvändigt för att en nyanländ elev ska kunna 

erövra de språkliga kunskaper som krävs i skolans olika ämnen (Skolverket, 2016). Enligt 

Skolinspektionen (2009) saknas det i flera verksamheter ett samlat och systematiskt tillväga-

gångssätt för organisererandet av mottagning och undervisning av nyanlända elever. 

Verksamheter har även svårt att organisera insatserna från såväl studiehandledare som 

modersmålslärare på ett effektivt sätt, vilket påverkar elevernas förutsättningar negativt. 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. Det hör därför till skolans uppdrag att utforma undervisning så att den 

passar elevernas individuella behov (Skolverket, 2017). För att nyanlända elevers möte med 

svensk skola ska bli så gynnsamt som möjligt behöver undervisningen utformas utifrån 
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elevernas individuella förutsättningar och behov (Utbildningsdepartementet, 2017). Detta 

arbete underlättas bland annat genom att det på skolor råder en samsyn i förhållningssätt, att 

all personal på skolan tar ett gemensamt ansvar för de nyanlända elevernas lärande samt har 

kunskap om nyanlända elevers lärande. För att elevernas språk- och kunskapsutveckling ska 

gynnas behöver lärare i alla skolans ämnen vara medvetna om de språkliga aspekterna av 

undervisningen. Mot bakgrund av detta har Utbildningsdepartementet (2017) beslutat om 

insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända. Målet med insatserna är att öka 

nyanländas måluppfyllelse, bland annat genom att stärka huvudmännens förmåga att på kort 

och lång sikt erbjuda nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet.  

2.2.1 Kartläggning av elevens kunskaper  

En första bedömning av den nyanlända elevens kunskaper är grunden för planeringen och 

genomförandet av den fortsatta utbildningen (Skolverket, 2016). Genom denna bedömning 

ska eleven ges möjlighet att visa sina styrkor och förmågor, helst på elevens starkaste språk. 

Syftet med kartläggningen är rent pedagogiskt, där den mest lämpade personalen bedömer och 

analyserar elevens visade svar utifrån de kunskaper som kartläggs. Resultaten av kart-

läggningen är även av stor vikt vid fortsatt planering av elevens fortsatta undervisning och hur 

undervisningstiden ska fördelas mellan ämnena, det är därför viktigt att informationen från 

bedömningen förmedlas till de lärare som senare ska undervisa eleven. Rutiner kring detta 

arbete är rektors ansvar och ska helst ske så snart som möjligt och senast inom två månader 

från det att eleven har tagits emot inom skolväsendet. Bedömningen syftar även till att rektorn 

ska kunna fatta ett beslut om placeringen av eleven. Enligt skollagen, reviderad upplaga, (SFS 

2015:246) §12f ska placeringen av en nyanländ elev ta hänsyn till elevens ålder, förkunskaper 

och personliga förhållanden. Rektor får besluta att en elev på grund av otillräckliga kunskaper 

i svenska ges undervisning i förberedelseklass. Undervisning i förberedelseklass ska 

emellertid avbrytas så snart eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper för att delta i ordinarie 

undervisning. En elev får som längst undervisas i förberedelseklass i två år.  

2.2.2 Skolans kompensatoriska uppdrag 

Skolans kompensatoriska uppdrag innebär en strävan att uppväga skillnader i elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (Skolverket, 2016). För nyanlända elever 

finns särskilda bestämmelser som verkar för att stärka de nyanlända elevernas möjligheter att 

utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål. En sådan åtgärd kan vara 

förberedelseklass, en åtgärd som beslutsfattare i den för studien aktuella kommunen har 

beslutat att undervisningsgrupper inte ska organiseras utifrån.  En åtgärd som huvudmän i 

kommunen kan nyttja är prioriterad timplan (Skolverket, 2016), vilket innebär att huvud-

mannen kan besluta om en omfördelning av undervisningstid för den nyanlända eleven. Efter 

placering i årskurs ska en nyanländs totala undervisningstid motsvara minst den tid som 

återstår för övriga elever i samma årskurs. Därmed finns lagutrymme för huvudmannen att 

besluta om ytterligare undervisningstid, vilken eleverna i så fall är skyldiga att delta i. Den 

totala undervisningstiden blir således inte mindre, men tiden i ett enskilt ämne kan vid 

bortprioritering minskas. Detta räknas som en form av särskilt stöd och ämnar stärka elevers 

lärande genom att de under en begränsad tid får koncentrera sig särskilt på ett ämne.  Det är 

av stor vikt att huvudmannen vid beslut om prioriterad timplan inte riskerar att elevens 
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möjlighet att nå kunskapskraven i övriga ämnen påverkas. Huvudmän och skolpersonal delar 

ansvaret att följa elevens kunskapsutveckling och upprätthålla en dialog kring behovet att 

omfördela tiden mellan olika ämnen. En elev får omfattas av en prioriterad timplan under 

högst ett år.  

I skolans uppdrag ligger att organisera undervisning så att elever med ett annat förstaspråk 

(L1) än svenska ges förutsättningar att samtidigt som de utvecklar sitt andraspråk (L2) 

utvecklar kunskaper i skolans alla ämnen (Skolverket, 2015). En åtgärd för att tillgodose det 

behovet är att ge eleven studiehandledning på modersmålet. Studiehandledning på första-

språket utgör därför en stödåtgärd, vilken elever som inte klarar att följa undervisningen på 

svenska i en utsträckning att hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås har rätt att få. Syftet med stödinsatsen är att använda elevens L1 som verktyg i 

kunskapsutvecklingen i olika ämnen. I en verksam studiehandledning på modersmålet 

används L1 och L2 parallellt, vilket utvecklar elevens kunskaper i såväl ämnet som i svenska 

språket.   

2.3 Organisatoriska modeller för mottagande och utbildning av nyanlända 

Ur ett nationellt perspektiv är det framför allt två olika organisationsmodeller som kommuner 

valt att använda för mottagande och utbildning av nyanlända elever (Axelsson, 2015). Den 

ena, vilken varit dominerande sedan 1970-talet, är förberedelseklasser där nyanlända elever 

främst undervisats i svenska som andraspråk och där fokus har varit att skapa en trygg 

skolmiljö som gagnar fortsatt kunskapsutveckling inom ramen för svensk skola. Den centrala 

idén bakom denna modell är att eleverna för att delta i ordinarie undervisning behöver 

grundläggande kunskaper i svenska samt tid för att anpassa sig till en ny skolmiljö. Den andra 

mottagningsformen, direktplacering i ordinarie klass, har aktualiserats i den kommun där 

denna studie utförts, vilket innebär att nyanlända elever i princip direkt efter ankomsten 

placeras i ordinarie grupp utan förberedande undervisning. Den centrala idén bakom denna 

modell är att språkinlärning gynnas av att eleven befinner sig i en miljö där språket används 

naturligt och där tillfällen att interagera med jämnåriga infödda talare av svenska ges. Denna 

modell anses även leda till att eleverna snabbare blir en del av skolan, det vill säga att den 

möjliggör för inkludering. Båda mottagningsmodellerna har mött så väl stöd som kritik i 

nationell samt internationell forskning. På senare tid har kritik främst riktats mot förberedelse-

klasser (Juvonen, 2015), författaren poängterar dock att båda modellerna dras med stora 

implementeringsproblem och vilar på svag forskningsbaserad kunskap om effekterna av 

modellerna.   

Nilholm och Göransson (2013) beskriver den inkluderingsrörelse som i anglosaxiska länder 

pågått sedan 1980-talet. Denna trend har påverkat organisationsmodeller i svenskt 

utbildningsväsende och skapar både samsyn och skiljelinjer mellan verksamma. Rörelsens 

utgångspunkt är ett ökat ifrågasättande av separata skolsystem, vilket hörts från både 

verksamma, vårdnadshavare samt elever. Kritiken mot förberedelseklasser baseras främst på 

erfarenheter av att elevernas vistelse i förberedelseklass blev onödigt lång, en konsekvens av 

en brist på utbildade lärare i svenska som andraspråk inom den ordinarie verksamheten. Trots 

att förberedelseklasser gemensamt kännetecknas av en hög trad av social trygghet och med 

sitt fokus på svenska som andra språk fyller ett tydligt pedagogiskt syfte för eleverna präglas 
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grupperna av åtskillnad och separation från övriga skolan (Nilsson Folke, 2015), vilket leder 

till att eleverna blir socialt och pedagogiskt isolerade från den generella klassrumskontexten. 

Nilsson Folke pekar på förberedelseklassen som den svaga länken i den nyanlända elevens 

utbildningskedja och problematiserar tröskeln eleven behöver ta sig över vid övergången från 

förberedelseklass till ordinarie klassrum. Den språkligt homogena skolan med liten erfarenhet 

av att ta emot nyanlända elever beskrivs av Nilsson Folke (2015)  som den socialt mest utsatta 

kontexten. Samtidigt belyser Juvonen (2015) den frustration direktintegrering kan innebära 

för eleven. Lärares erfarenheter av direktintegrering vittnar om hur elevernas bristfälliga 

kunskaper i svenska ofta orsakar social isolering, konflikter och marginalisering (Juvonen, 

2015). När Skolinspektionen (2009) fann brister i förberedelseklass som organisatorisk 

modell valde flera kommuner att stänga många av sina förberedelsegrupper och istället 

direktintegrera nyanlända elever i ordinarie skolverksamhet. 

2.4 Inkluderingsbegreppet 

Nilholm och Göransson (2013) definierar en inkluderande skola som en verksamhet där 

olikheter ses som en tillgång, undervisning i särskilda grupper är sällsynt samt att 

demokratiska processer pågår på flera nivåer. Vidare bör även hänsyn tas till elevernas 

situation både genom att eleven tillägnar sig en viss kunskap samt deltar i lärande tillsammans 

med andra. Ett inkluderande skolsystem tar ansvar för alla elever oavsett deras individuella 

egenskaper. Gemenskap är centralt och segregerade lösningar för olika kategorier av elever 

begränsas. Alla elever ska uppleva en social och pedagogisk delaktighet, vilket kännetecknas 

både av elevens rätt till delaktighet i en lärandegemenskap samt rätten att utvecklas så långt 

som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. När skolan inte genomsyras av en inkluderande 

klassrumsmiljö, där elevernas sociala och akademiska behov möts, riskerar inkludering i 

ordinarie klasser att bli en form att exkluderande inkludering, samtidigt kan förberedelse-

klasser tolkas som en form av inkluderande exkludering (Nilsson Folke, 2015). Eleverna blir 

således socialt och pedagogiskt isolerade från den generella klassrumskontexten.  

Nilholm och Göransson redogör för tre olika definitioner av inkludering; en gemenskaps-

orienterad definition, en individorienterad definition samt en placeringsorienterad definition. 

Utifrån dessa definitioner beskriver författarna olika nivåer av inkludering där en 

gemenskapsorienterad definition innebär att eleven både är socialt och pedagogiskt delaktig 

samt är placerad inom ramen för ordinarie undervisning.  I samsyn med Nilsson Folke (2015) 

poängterar Nilholm och Göransson (2013) den missuppfattning av inkluderingsbegreppet där 

inkludering istället för att vara en fråga om att möta elevernas sociala och akademiska behov 

samt att skapa en inkluderande klassrumsmiljö enbart mäts utifrån elevens fysiska placering.  

Denna studie utgår från en gemenskapsorienterad definition av inkluderingsbegreppet och har 

ett särskilt fokus på hur elevers sociala och pedagogiska delaktighet möjliggörs i en 

klassrumspraktik. Denna syn på inkluderingsbegreppet är i enlighet med Salamanca-

deklarationen (Svenska Unescorådet, 2006). Salamancadeklarationen bekräftar varje enskild 

människas rätt till undervisning oberoende av individuella olikheter. Regeringar uppmanas 

därför att prioritera förbättringar av sina utbildningssystem så att de kan ta emot alla barn, 

oavsett individuella skillnader och svårigheter. I lagstiftning eller riktlinjer ska därför 

principen om integrerad undervisning antagas, vilken innebär att alla barn ges undervisning 
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inom det ordinarie skolväsendet, med undantag för tvingande skäl att organisera undervisning 

på annat sätt.  

2.4.1 Inkludering och måluppfyllelse 

Integrering är en ledande organisatorisk princip i skolförfattningarna. I grundskole-

förordningen förordas integrering som huvudprincip när det gäller organisering av utbildning 

för elever i behov av särskilt stöd (SOU 2002:121). Huvudprincipen utgår från att alla 

elevgrupper representeras av en sammansättning av olika individer, vilket har ett värde i sig 

och bör ses som en tillgång för att skapa rika lärmiljöer (Vinterek, 2006). Med detta 

perspektiv ses olikheter som en tillgång i undervisningen. Särskilt stöd ska därför i första hand 

ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Vinterek (2006) beskriver olika typer av 

individualisering. Individualisering kan ske genom en anpassning i innehåll, omfång, nivå, 

material, arbetstempo, metod eller hur elevernas arbete bedöms. Även anpassningar av 

studiemiljö och elevens grad av eget ansvar kan fungera som individualisering. En 

individualiserad undervisning kan ta hänsyn till en eller flera av dessa aspekter och i olika 

omfattning. Syftet med individualiseringen kan både vara kopplat till undervisningsämnen 

och elevens kunskapsutveckling samt elevens personliga utveckling. 

Mot bakgrund av att skolors sätt att organisera och genomföra undervisningen tyder på att en 

ny typ av differentiering och sortering har utvecklats, analyserar Skolverket (2009) hur ett 

inkluderande respektive exluderande synsätt påverkar kunskapsutvecklingen hos främst elever 

i behov av särskilt stöd. Trots att såväl nationell som internationell forskning visar på negativa 

följder av segregerade lösningar konstateras det i rapporten att särskiljande undervisnings-

lösningar är mycket vanliga. Dessa negativa effekter gäller främst för lågpresterande 

elevgrupper. Persson och Persson (2013) nämner särskilt två effekter av organisatorisk 

differentiering: 

– Stigmatiseringseffekter. Såväl elevens självvärdering som grad av motivation påverkas av 

särskiljande placeringar. 

– Förväntningar från lärare och kamrater. Lärare tenderar att sänka sina krav och 

förväntningar på elever i negativt differentierade grupper. Även bland skolkamraterna 

påverkas förväntansnivån negativt.  

De negativa effekterna av organisatorisk differentiering har länge varit kända, redan 1967 

studerade Urban Dahllöf (citerad i Persson & Persson, 2013) ämnet. Han fann bland annat att 

goda utbildningsresultat i heterogena klassrum utan segregerade lösningar kräver en 

undervisning som är pedagogiskt differentierad. Detta innebär att läraren i sin undervisning 

anpassar innehåll och metoder till elevgruppens skilda förutsättningar. Dahllöf (1967, citerad i 

Persson & Persson, 2013) betonar att en sådan anpassning av lärmiljön inte nödvändigtvis 

behöver benämnas som individanpassning. Persson och Persson framhäver vidare att lärare 

ofta intuitivt föreställer sig positiva effekter av nivågruppering. En förklaring till detta har 

sannolikt att göra med att det pedagogiska arbetet i mer homogena grupper upplevs som 

mindre arbetsamt. En ökad kunskapsmässig variation i elevgrupper har sedermera lett till en 

ökad användning av individualisering i form av enskilt arbete (Persson & Persson, 2013). Vad 

som däremot förloras med denna typ av arbetsform, där eleven ägnar sig åt uppgifter som de 
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löser för sig själva, är det kollektiva samtalet och den sociala interaktionen. Dessutom riskeras 

värdefull lärarkompetens förloras, eftersom interaktionen elev-lärare blir minimal.  
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3 Tidigare forskning 
Avsnittet behandlar en historisk återblick på främmandespråksundervisning, tidigare 

forskning om språkinlärning, undervisning för elever med svenska som andra- (L2) och 

engelska som tredjespråk (L3).  

3.1 Att undervisa främmande språk 

3.1.1 Undervisningsmetoder i främmandespråksundervisning – en historisk överblick 

Undervisning i främmande språk har en tradition som sträcker sig långt tillbaka. Hur 

undervisningen sett ut, hur kunskapsbegreppet definierats och vilka språkfärdigheter som 

betonats har förändras över tid i relation till de normer som rått i samhället. Trots att de 

undervisningsmetoder som historiskt sett har använts för undervisning i främmande språk 

idag kan verka förlegade i sin renaste form, har de en given roll i varför språkundervisningen i 

dagens skola ser ut som den gör. 

 

Med början under 1700-talet användes grammatik- och översättningsmetoden för att 

undervisa främmande språk (Tornberg, 2015). Metoden har sitt ursprung i hur de klassiska 

språken lärdes ut och översättning ansågs vara en lämplig metod för att ta till sig den klassiska 

litteraturen. Metodens huvudsakliga särdrag är att undervisningen sker på förstaspråket och 

främst fokuserar på grammatiska strukturer. Den vanligaste övningsformen är översättnings-

övningar till och från målspråket. Att få utgå från sitt modersmål innebär att den kunskap 

individen redan har nyttjas för att förstå hur det främmande språket är uppbyggt. Det innebär 

att eleverna får utveckla en ökad medvetenhet om hur språken är uppbyggda och på vilka sätt 

de skiljer sig åt. Grammatik- och översättningsmetoden följdes av direktmetoden under mitten 

av 1800-talet. Till skillnad från sin föregångare betonar metoden det vardagliga, talade 

språket på bekostnad av grammatik och det är den kommunikativa sidan av språket som står i 

centrum. Metoden karaktäriseras av att undervisning sker uteslutande på målspråket och 

ordförklaringar ges på målspråket med stöd av omskrivningar, synonymer eller lärarens 

kroppsspråk.  Metoden bygger bland annat på idén att utvecklingen av ett främmande språk i 

stort sett liknar utvecklingen av L1 och att lärandeprocessen är beroende av elevens förmåga 

att associera uttryck i det främmande språket med händelser i den närmaste omgivningen. 

Under andra världskriget och tiden därefter uppstod nya behov av språkkunskaper och därmed 

ställdes nya krav på språkundervisningen. Mot bakgrund av denna förändring uppstod den 

audiolingvala metoden. Metoden bygger på strukturalism och behaviorism och centralt för 

metoden är att språket helt kopplas bort från alla de kontexter där det används. Språket övas 

därför genom så kallade strukturdrillövningar där imitation och upprepning är vanliga 

tekniker. Metoden anses lätt bli undervisningscentrerad (Brewster et al., 2012). I lärande-

processen saknas en kommunikativ funktion, det är inte av betydelse vad eleven säger. Det 

viktiga är att eleven säger något och att det eleven säger är korrekt ur målspråkssynpunkt. 

Undervisningen kännetecknas av att vara hårt styrd och enspråkig. Enspråkigheten grundades 

på antagandet att L1 störde inlärningsprocessen av det främmande språket.  
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3.1.2 Språkundervisning idag 

Sedan 1970-talet har utvecklingen inom den språkpedagogiska forskningen skiftat fokus från 

undervisningsmetoder till lärande (Tornberg, 2015). Detta har lett till en ökad medvetenhet 

om att det inte finns någon eller några undervisningsmetoder som är mer gynnsamma än 

andra för elevers språkutveckling i allmänhet. Tornberg hävdar att det idag råder en metodisk 

pluralism där insikten om att förståelse och lärande är präglade av individens bakgrund och 

personliga särdrag liksom av interaktiva processer är central. Det innebär att när eleverna blir 

medvetna om hur var och en av dem lär sig på bästa sätt och de själva ges ett ökat ansvar för 

sitt lärande kommer många olika metoder användas samtidigt.  Brewster et al. (2012) 

särskiljer två huvudtyper av språkundervisning. Medan den ena beskrivs som undervisnings-

centrerad, där läraren i stor utsträckning styr vad som händer i klassrummet, betonar den 

andra istället själva lärandet framför undervisningen. En sådan undervisning ger mer utrymme 

till elevernas egen kreativitet och knyter i större utsträckning an till ämnen som eleverna kan 

relatera till. Även Tornberg (2015) belyser att klassrumskulturer i detta hänseende ser mycket 

olika ut. Medan vissa klassrum genomsyras av en undervisning som är starkt lärar- och 

läromedelsstyrd representeras andra klassrum av att undervisning ses som en gemensam 

angelägenhet för alla. Tornberg beskriver det flerstämmiga klassrummet, vilket karaktäriseras 

av att alla elevers röster får komma till tals och att alla elever på så sätt kan bidra till att ny 

mening skapas i undervisningen. Ett sådant flerstämmigt klassrum förutsätter emellertid att 

läraren medvetet bjuder in eleverna till utbildningsprocessen.  

 

I enlighet med Tornberg (2015) visar Skolverkets rapport från 2006 att lärare använder sig av 

en rad olika arbetssätt i engelskundervisningen. Lärare varierar undervisningen genom att 

eleverna arbetar individuellt, i grupp eller i helklass. Det vanligaste arbetssättet är att eleverna 

arbetar individuellt. Rapporten, som studerat årskurs 3, 5 och 9, visar att undervisningen i 

årskurs 5 är mer lärarcentrerad i jämförelse med de andra stadierna, vilket i studien bedöms av 

att eleverna lyssnar medan läraren pratar. Lärarna värderar att eleverna genom engelsk-

undervisningen ges grundläggande kunskaper och färdigheter, väcker nyfikenhet och intresse 

för ämnet samt stärker deras självförtroende. Med anledning av de två senare alternativen 

framhåller flertalet av lärarna trygghet, självkänsla och ett gott socialt klimat som nära 

förknippat med elevernas förmåga att lära. Lärarna ser det ofta som en del i sin uppgift att 

skapa trivsel, få eleverna att våga tala engelska i gruppen och inför andra. Rapporten 

(Skolverket, 2006) visar även på att lärare använder sig av en rad olika läromedel i 

engelskundervisningen, även om det sker mer eller mindre ofta. Skolverket (2006) definierar 

läromedel som sådant som lärare och elever använder för att nå uppställda mål. Svaren visar 

även att ju större variation av läromedel som används i undervisningen desto vanligare är det 

att lärarna bedömer att eleverna är intresserade av engelska språket. Trots att lärarna använder 

en rad olika läromedel är förlagsproducerade läroböcker det i särklass vanligaste läromedlet i 

engelskämnet. Tre av fyra lärare använder läroböcker i princip varje lektion. Fördelarna med 

att använda läromedel beskrivs bland annat vara att det skapar kontinuitet, ger ett bra underlag 

för utformning av arbetsuppgifter och underlättar elevernas självständiga arbete. Rapporten 

visar även att de lärare som ofta använder sig av förlagsproducerade läroböcker i större 

utsträckning använder sig av ett lärarcentrerat arbetssätt. De lärare som ofta diskuterar med 

sina elever använder mer frekvent än andra lärare aktuella händelser i sin undervisning. Det 
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finns däremot inga statistiskt signifikanta skillnader i läromedelsanvändning beroende på vad 

lärarna främst vill att deras undervisning ska ge eleverna. Rapporten visar emellertid att 

läroböcker ofta styr undervisningen för mycket. Några av lärarna kommenterar att trots att 

läroboken utgör en viktig grund i deras undervisning är det också angeläget att använda andra 

läromedel, på så sätt blir undervisningen varierad, lustfylld och intressant.  

3.1.3 Individuella förutsättningar för att lära 

Liksom individers kunskap är personligt färgad är också de sätt på vilka de tar in, bearbetar 

och förankrar ny information personliga (Tornberg, 2015). Under 1990-talet betonades det 

inom språkdidaktisk forskning hur individuella faktorer som ålder, språkbegåvning, 

motivation, affektiva faktorer, lärandestil och strategier påverkar lärandet av ett främmande 

språk. Rod Ellis (1986, citerad i Tornberg, 2015) kom till slutsatsen att det finns två möjliga 

synsätt på förhållandet mellan individuella skillnader vid språkinlärning och språkutveckling. 

Enligt det ena synsättet är framgång ett resultat av att flera positiva faktorer ackumulerats hos 

individen. Med detta synsätt kan ”den gode språkinläraren” beskrivas utifrån särskilda 

kriterier, som till exempel språkbegåvad, analytiskt motiverad eller utåtriktad. Det andra 

synsättet framhåller å andra sidan den stora variationen av vägar till framgång. Med detta 

synsätt blir det problematiskt att beskriva en enda typ av ”den gode språkinläraren”. Istället 

betonas hur undervisningen genom att ge elever tillräckligt med utrymme att arbeta på sitt 

individuella sätt måste vara öppen för att olika individer kan nå goda resultat på olika vägar. 

Erkännandet av den variation av vägar som finns för att nå framgång har tilldragit stort 

forskningsintresse om lärandestilar. Willing (1987, citerad i Tornberg, 2015) definierar 

lärandestil som den helhet i vilken individen fungerar kognitivt, affektivt och fysiologiskt. En 

lärandestil är således ett uttryck för individens hela personlighet och anses ofta svår att 

förändra. Med anledning av det är det istället av vikt att eleven tillåts utforska sin egen stil 

och därefter medvetet använda den. Medvetenheten vid lärande, den så kallade 

metakognitionen, betonas därigenom av flera forskare inom språkinlärning (Brewster et al., 

2012; Cook, 2002; Jessner, 2008; Jessner & Cenoz, 2007; Tornberg, 2015). Den 

metakognitiva förmågan innebär att individen visar förståelse och medvetenhet för den 

kunskap individen redan har samt nyttjar denna för vidare kunskapsinhämtning. För denna 

studie kan detta innebära att andraspråkselever använder sina L1-kunskaper vid tillägnandet 

av sitt L3. 

3.1.4 Kommunikativ kompetens 

Tornberg (2015) beskriver att språkundervisning idag karaktäriseras av ett betydande 

inflytande av begreppet kommunikativ kompetens. Det innebär att modern språkundervisning 

både nationellt och internationellt har fokus på språkets funktioner i ett kommunikativt 

sammanhang. Tornberg benämner inriktningen aktivistisk, det innebär att språk ses som ett 

främsta medel för kommunikation, vilket lärs bäst genom att språket används i aktiv handling. 

Förutom en grundläggande kommunikativ orientering inom språkundervisningen har även 

ytterligare två synsätt tillkommit, ena synsättet framhåller språket som ett uttryck för 

kulturgemenskap och det andra innefattar interkulturell förståelse som ett av språk-

undervisningens mål. De båda synsätten menar Tornberg är tillkomna med anledning av den 

ökande internationaliseringen. I och med att den kommunikativa kompetensen fått en sådan 
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central plats i språkundervisningen har ett större fokus hamnat på samarbete och interaktion. 

Strategier för samarbete och interaktion benämns inom språkforskning ofta som socio-

affektiva strategier, vilka innefattar alla de strategier individer använder sig av i interaktion 

med andra. Klassrumsatmosfären är av avgörande betydelse för om de socio-affektiva 

strategierna kommer till användning eller inte och handlar om den klassrumskultur som 

skapas tillsammans. För denna studie är begreppet kommunikativ kompetens samt dess 

utrymme i språkundervisningen relevant då det utgör en förutsättning för elevernas sociala 

och pedagogiska delaktighet.  

 

Studier har visat att typen av aktiviteter som utförs under språklektioner har stor inverkan på 

utfallet av språklig interaktion (St. John, 2014, citerad i Tornberg, 2015; Stolz, 2005, citerad i 

Tornberg, 2015). Lärarens planering av undervisning är därför av stor betydelse för i vilken 

utsträckning eleverna kommer att utveckla en kommunikativ kompetens. När eleverna ges 

innehållsbaserade, problemlösande uppgifter där de måste diskutera med varandra för att utan 

lärarens inblandning komma fram till en lösning, utvecklas ett rikare språk hos eleverna än 

om uppgifterna främst går via läraren till eleverna i helklassundervisning. Att eleverna får 

arbeta i blandade smågrupper istället för mot katedern är mer gynnsamt för elevernas 

användning och följaktligen även utveckling av kommunikationsstrategier. Om eleverna även 

får inflytande över innehållet av vad de ska tala om samt ges ansvar för samtalets förlopp 

påverkas motivationen och deras engagemang i samtalet. Trots forskningsstudier om 

interaktionens betydelse för språkutveckling visar undersökningar gjorda under 1980- och 

1990-talen att det ofta är läraren som talar mest, upp till 80 procent av lektionstiden 

(Tornberg, 2015). Flera av studierna visade även att det är vanligt att läraren under lektionen 

byter språk mellan L1 och målspråket samt att en stor del av språkundervisningen försiggår på 

L1. Zilms resultat (1989, citerad i Tornberg, 2015) visade emellertid att om läraren ökade sin 

egen användning av målspråket påverkade detta eleverna att i större utsträckning använda 

målspråket. Zilms studie fann även att elaborerat lärarspråk tycks leda till bättre förståelse hos 

eleverna än om läraren förenklar sitt språk vad gäller ordförråd och syntax. Elaborerat språk 

innebär att läraren istället för att förenkla sitt språk använder andra strategier för att göra sig 

förstådd hos eleverna. I den svenska klassrumskontexten utgörs elevgrupper inte bara av 

individer med svenska som förstaspråk. Andraspråkselevernas L3-inlärning, som är i fokus i 

denna studie, kan av den anledningen påverkas negativt i en språklig klassrumsmiljö som i 

stor utsträckning utgår från det svenska språket. Genom en ökad användning av målspråket 

stärks därmed andraspråkselevernas förutsättningar för att utveckla sitt L3, vilket leder till en 

mer likvärdig undervisning. 

3.2 Ökat antal flerspråkstalare 

Med anledning av en tilltagande globalisering i form av politiska, kulturella och ekonomiska 

utbyten och samarbeten, medier och internet, resor samt en ökande migration lever en 

majoritet människor i världen idag i flerspråkiga kontexter (Abrahamsson, 2009). Det innebär 

att människor i större utsträckning än tidigare dagligen använder ett eller flera språk utöver 

förstaspråket. Denna förändring har medfört att språkinlärning, både genom undervisning 

samt kommunikation med andra människor, blivit ett allt vanligare fenomen även i de 

samhällen som historiskt varit relativt enspråkiga eller språkligt homogena. Motiven till att 
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studera L2-inlärning är både utbildningspolitiska och rent pedagogiska. En akademisk 

kunskapsutveckling inom fältet blir nödvändig för politiker att fatta vetenskapligt grundade 

beslut i frågor som rör språkutbildning och tvåspråkighet samt för språklärare och pedagoger 

att skapa optimala förutsättningar för sin språkundervisning och undervisning överlag.  

3.2.1 Andraspråksinlärning 

Tillägnandet av ett nytt språk är en komplex process som inte bara de som kämpat med 

främmande språk i skolan eller på språkkurser kan känna igen sig i. Idag lämnar även ett stort 

antal människor, bland annat med anledning av migration, sin förstaspråksmiljö. Denna 

karaktäriseras av användandet av det språk en individ tillägnat sig först, detta språk har 

individen exponerats för genom föräldrar eller andra vårdnadshavare (Abrahamsson, 2009). 

Abrahamsson poängterar att förstaspråket1 inte nödvändigtvis alltid är en individs starkaste 

språk. I immigrationssammanhang är det snarare mycket vanligt att framförallt barn i 

slutändan kommer att behärska sitt L2 bättre än sitt L1, särskilt i de sammanhang då 

andraspråket är majoritetsspråket i det samhälle barnet lever i. I denna studie görs en 

skiljelinje mellan L2 och främmande språk. Med L2 menas exempelvis sådana tillfällen där 

invandrade lär sig svenska som andraspråk i Sverige, det innebär att dessa inlärare lär sig 

språket i den miljö där språket används och fungerar som huvudsaklig kommunikationsspråk. 

Främmande språk åsyftar de tillfällen där språk lärs ut i en miljö där språket inte används på 

ett naturligt sätt, till exempel när engelska lärs ut i den svenska skolkontexten. I 

inlärningssammanhang brukar andraspråket benämnas med termen målspråk, vilket syftar på 

det språkliga system som är målet för inlärningen. I denna studie görs även en skiljelinje 

mellan andraspråk (L2) och tredjespråk (L3) då första- och andraspråkets respektive roller vid 

tredjespråksinlärning är centralt i studien. Begreppet tredjespråksinlärare syftar till de elever i 

studien som lär sig engelska som sitt L3. 

 

L2-inlärning är ofta mer komplext än L1-inlärning (Abrahamsson, 2009). Komplexiteten 

varierar och påverkas av flera faktorer, Skolverket (2015) nämner bland annat faktorer så som 

motivation, kognitiv mognad och ålder. Språkutveckling, av både L1 och L2, kan beskrivas 

genom bas och utbyggnad. Basen innebär till exempel att en individ omedvetet behärskar alla 

ljud i språket, att den grundläggande grammatiken fungerar och att individen kan delta och 

göra sig förstådd i samtal. Till basen hör även att individen kan förmedla en berättelse på ett 

för lyssnaren begripligt sätt. Denna del av språkutvecklingen är oftast klar innan skolstart och 

då har eleven vanligtvis uppnått ett ordförråd på mellan 8 000 och 10 000 ord. I samband med 

att läs- och skrivutvecklingen inleds startar den språkliga utbyggnaden. Då utökas ordförrådet 

och det blir också mer formellt och ämnesspecifikt, både i tal och skrift. Flerspråkiga elever 

har haft olika förutsättningar för att utveckla sin bas (Skolverket, 2015). En del har fått en 

svenskspråkig bas i skolans tidigare år, medan andra har hela sin språkliga bas på 

förstaspråket. Flerspråkiga elever som börjat i skolan behöver ges utrymme att arbete med att 

utveckla både andraspråkets bas och utbyggnad samtidigt, det innebär att de får förut-

sättningar att tillägna sig det grundläggande ordförrådet samtidigt som utbyggnaden, 

ämneskunskaper, utvecklas. Ordförrådet kan kategoriseras in i vardagliga och vetenskapliga 

begrepp, till exempel vardagsspråk och skolspråk. Vardagsspråket utvecklas muntligt och 

                                                 
1 I dagligt tal även kallat modersmål. 
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spontant i de vardagliga kontexterna som barnet ingår i. Skolspråk är det språkbruk som 

eleverna främst möter i skolans olika ämnen. Vad avser inlärningen skiljer sig de två 

språkkategorierna åt, eftersom eleven i skolspråket först möter begreppet och därefter lär sig 

vad det betyder. Detta är en process som kräver tid. Flerspråkiga elever som saknar bas-

färdigheter i det svenska språket kan utveckla ett vardagsspråk relativt snabbt, skolspråket tar 

emellertid minst fem år att utveckla. Utan att stöd ges på elevens förstaspråk riskerar elever 

att inte klara en åldersmässig nivå i ämnena (Skolverket, 2015).  

Språkforskning (Cook, 2008) som tar hänsyn till den sociala inlärningskontexten visar att L1 

och L2-inlärning skiljer sig åt vad gäller förutsättningarna för att tillägna sig språket, vilket 

betonas i social utvecklingsteori. Flera studier betonar att flerspråkiga individers olika språk 

inte avskiljs från varandra utan stödjer varandra i ständiga förbindelser och övergångar mellan 

dem (Cook, 2008; Gunnarsson, Housen, van der Weijer & Källkvist, 2015). Flerspråkighets-

forskare hävdar därmed att en person som talar två språk inte är två enspråkiga talare inom 

samma person utan en flerspråkig person med en gemensam bas. Denna förståelse för 

inlärarens egna språksystem betonas av Cook (2008), som beskriver inläraren som en kreativ 

konstruktör av det nya språk som ska tillägnas. Med detta perspektiv beskrivs samspelet 

mellan L1 och L2 utgöra en dynamisk process där inläraren aktivt prövar sig fram i det nya 

språkets regelsystem och samtidigt skapar ett eget regelsystem som med tiden blir mer och 

mer likt målspråkets. Detta språk benämns i språkforskningssammanhang ofta som 

interimspråk (Selinker, 1972), en term som åsyftar det språk inläraren utifrån sitt L1 skapar 

och omskapar under inlärningsprocessen av ett L2. Cook (2008) benämner detta som 

individens multikompetens. Med denna syn på språkinlärning betonas att avvikelser i 

interimspråksformer är fel enbart ur målspråkssynpunkt, inte ur inlärarens eget perspektiv. 

Språkliga fel ses därmed som en del i den naturliga utvecklingen och nödvändig i en 

lärprocess.  

3.2.2 Engelska som tredjespråk  

Studier har visat att inlärning av ett L3 är mer komplext än L2-inlärning då dessa inlärare 

behöver sortera fler språkliga system samtidigt (Gunnarsson et al., 2015; Jessner, 2008; 

Jessner & Cenoz, 2007). Som beskrivits ovan stödjer de två olika språksystemen varandra vid 

tillägnandet av ett L2. Denna dynamik påverkas av införandet av ytterligare ett språk (Jessner, 

2008; Jessner & Cenoz, 2007). Förutom samspelet mellan L1 och L2 kan L3 även influeras av 

L1, och vice versa, samt att L2 och L3 influerar varandra. Förutom att språkinlärningen 

påverkas av enskilda och sociala faktorer påverkas L3-inlärningen av språkens typologiska 

och kulturella likhet, färdigheter samt i vilken utsträckning språket nyttjas. Färdigheter och 

kunskaper i L2 har även visat sig ha större betydelse för L3-inlärning än vad som tidigare 

pekats på. Inom forskning om flerspråkighet framhålls att L3-inlärningen stärks av att elevens 

alla språk aktiveras (Jessner, 2008). Lärare uppmanas därför att uppmuntra flerspråkiga elever 

att aktivt använda sina kunskaper i L1 och L2 vid inlärning av sitt L3. Av denna anledning är 

det viktigt att lärare har förståelse för att L3-inlärare inte är språkliga nybörjare utan besitter 

strategier för språkinlärning samt en metakognitiv förmåga som stödjer språkinlärningen av 

L3. Detta innebär att elevens lärande gynnas av att stöd för att tänka abstrakt om språk som 

objekt och synliggörande av eventuella likheter och skillnader mellan språk ges. 
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Inom Europeiska unionen har engelska språket snarare fått en roll som ett andraspråk än ett 

främmande språk (Jessner & Cenoz, 2007). Samtidigt har en ökning av immigranter från 

länder utanför Europa lett till att flera elever lär sig engelska som sitt L3 (Jessner & Cenoz, 

2007). Eleven förväntas då tillägna sig landets officiella språk samtidigt som engelska 

studeras som ett främmande- och tredjespråk. I den svenska kontexten är ordinarie 

undervisning i engelska inriktad på att lära ut engelska som främmande språk till elever med 

svenska som förstaspråk. Språkdidaktiken för undervisning i engelska bygger på att eleverna 

utvecklar en både receptiv samt produktiv språkanvändning (Skolverket, 2017). Skolor har 

möjlighet att undervisa i engelskämnet redan från årskurs 1 och värdet av språkkunskaper 

framhålls i rådande läroplan (Skolverket, 2017). Eleven förväntas att genom kunskaper i flera 

språk ges perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för 

olika sätt att leva. I vardagen omges vi av det engelska språket och kunskaper i engelska 

språket anses därför öka individens möjligheter att ingå i sociala och kulturella sammanhang. 

Trots att nyanlända elever inte har svenska som L1 samt inte nödvändigtvis har förkunskaper i 

ämnet kan de som L3-inlärare av engelska placeras i den ordinarie undervisningen. Mot 

bakgrund av detta är det förståeligt att nyanlända kan uppleva en frustration för att lära sig 

engelska på ett språk som de själva är i processen att lära sig. 

Motschenbacher (2016) har studerat hur ett ökat inkluderande förhållningssätt påverkar 

undervisningen i främmande språk. Författaren beskriver främmandespråksklassrum som en 

miljö med specifika språkrelaterade utmaningar vilka inverkar på möjligheten till en 

inkluderande pedagogik. I sin studie fann Motschenbacher att ett kognitivistiskt tillväga-

gångssätt, vilket utgår från att barnet har en egen drivkraft att söka sig fram till kunskap och 

erfarenheter, inte är tillräckligt för individer att i språkundervisningssammanhang uppnå en 

högre grad av inkludering. Detta då kognitivismen inte tar hänsyn till sociala och kontextuella 

aspekter som påverkar graden av inkludering. Motschenbacher fann att sociokulturella 

tillvägagångssätt, vilka ger större utrymme till det sociala samspelet, är mer gynnsamma för 

detta ändamål.  I syfte att skapa effektiva, språkligt baserade strategier för integration föreslås 

typologiska, diskursanalytiska och etnografiska språkliga metoder. Dessa kännetecknas av en 

kontextrik och muntlig språklig användning samt att språk studeras som objekt, till exempel 

genom att synliggöra ordföljdsmönster. Lingvistisk etnografi tar vidare hänsyn till hur 

språklig utveckling och det sociala livet är ömsesidigt formande.  

3.2.3 Flerspråkighet som resurs 

Cummins (1979) gör skillnad på simultan och additiv flerspråkighet.  Simultant flerspråkiga 

elever växer upp med flera språk medan additivt flerspråkiga elever har ett första språk från 

början och därefter har fler språk lärts. En additivt flerspråkig elev har vanligtvis bättre 

förutsättningar för att utveckla sitt L1 och L2 simultant, då Cummins betonar hur barnets 

kompetenser i L1 inverkar på L2-inlärningen. De barn som i hemmiljön exponeras för sitt L1 

har bättre förutsättningar att utveckla både L1 och L2 utan negativ inverkan på något av 

språken. Cummins beskriver även att tvåspråkiga elever kan vara halvspråkiga, vilket innebär 

att inläraren har bristfälliga kunskaper både i förstaspråket samt majoritetsspråket. I sin 

forskning visar Cummins hur den kognitiva utvecklingen, under vissa förhållanden, stärks hos 

flerspråkiga individer. Däremot poängteras att dessa positiva aspekter av tvåspråkighet 
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sannolikt inte kommer att synliggöras förrän eleven har uppnått en viss lägsta förmåga på sitt 

L2. Denna tes framhåller att det vid inlärning av ett L2 finns en korrelation mellan individens 

L1 och L2. Denna korrelation beskriver även Cook (2008), men belyser även att det finns 

olika uppfattningar i frågan. Ett assimileringsperspektiv skulle betona att individer med ett L2 

i väldigt liten utsträckning bör exponeras av sitt L1. Detta med anledning av att det hämmar 

individens möjlighet att assimileras i majoritetssamhället. I motsats till detta perspektiv ämnar 

en övergångscentrerad språkundervisning till att flerspråkiga personer bör ges möjlighet att 

utveckla majoritetssamhällets språk utan att förstaspråkets funktion nervärderas. Ett tredje 

perspektiv framhåller att språklig variation har ett egenvärde och därför bör ett mål vara att 

bevara språk genom att andraspråkselever ges undervisning i sitt första språk. Cook (2008) 

påpekar att forskning sedan 1960 entydigt har visat på fördelar med tvåspråkighet. Till 

skillnad från enspråkiga barn visar tvåspråkiga barn en allmänt mer utvecklad förståelse för 

språk samt språks uppbyggnad. Cummins (1979) betonar att skolor behöver effektivisera sin 

organisation för att möta andraspråkselever, annars finns en risk att vissa elever inte ges de 

mest optimala förutsättningarna för att utvecklas kognitivt och akademiskt.  

 

Studier belyser hur flerspråkiga elever missgynnas i en skola som präglas av en 

enspråkighetsnorm (Cummins & Persad, 2014).  Denna dominerande enspråkighet kritiseras i 

flera studier på området (Gunnarsson et al., 2015; Jessner, 2008). I enlighet med Cummins 

(1979) teorier föreslår Gunnarsson et al. (2015) att en övergång till en flerspråkig 

undervisningspraktik, som framhåller olika språk som en tillgång, ger möjligheter för elever 

att genom att använda hela sin språkliga potential nå skolframgång. Inom transspråkande 

teorier framhålls att elevens användande av L1 och L2 inte bara handlar om att L1 ska stödja 

utvecklingen av L2 utan att både L1 och L2 ska stödja varandra och utvecklas parallellt 

(Jessner, 2008). Jessner beskriver tre huvudfunktioner med att flerspråkiga elever 

transspråkar: 

 

1) Övervakningsfunktion minskar fel, korrigerar missförstånd, tillämpar befintliga 

kommunikativa strategier 

2) Återkommande mönster i olika språks uppbyggnad nyttjas 

3) Vaksamhet för olikheter i språkens system. Den flerspråkiga inläraren överför 

vanligvis element från ett språk till ett annat och bildar regler enligt likheter och 

skillnader i hens olika språk. 

 

Jessner (2008) poängterar ur ett europeiskt sammanhang hur enspråkiga normer dominerar i 

egentligen flerspråkiga sammanhang. För att stötta flerspråkiga elevers lärande föreslår 

Jessner att lärares medvetenhet om transspråkande behöver stärkas. Genom att identifiera och 

nyttja tillfällen för transspråkande optimeras fördelarna med att flerspråkiga elever använder 

samtliga av sina språk, detta leder till en mer ökad och fördjupad förståelse för språk, vilket 

även ger ökade kunskaper i skolans samtliga ämnen.  



   

  16 

 

4 Metod 

Studien grundar sig i en kvalitativ metod. Den kvalitativa forskningsmetoden används för att 

förstå, utröna eller upptäcka egenskapen hos någonting (Trost, 2010). Bakgrunden till valet av 

forskningsmetod var att studien syftade till att söka ett mönster i lärarnas erfarenheter av att 

undervisa direktplacerade nyanlända elever i engelska. Studiens teoretiska ansats är 

fenomenografi, vilken främst fokuserar på att synliggöra skillnader mellan människors 

erfarenheter (Dahlgren & Johansson, 2015). Denna studie belyser därför både likheter, 

mönster, mellan lärares erfarenheter, samt skillnader bland dessa. I detta avsnitt ges en 

beskrivning av studiens teoretiska utgångspunkt och valet av metod för datainsamlingen samt 

bearbetningen och analysen av denna. Jag beskriver även hur urvalsprocessen sett ut. 

Avslutningsvis behandlas hur de forskningsetiska principerna beaktats i studien. 

4.1 Fenomenografi 

Studien utgår från en fenomenografisk ansats. Fenomenografins främsta syfte är att beskriva 

människors sätt att förstå fenomen i sin omvärld (Alexandersson, 1994; Dahlgren & 

Johansson, 2015; Larsson, 1986). Forskningsansatsen valdes mot bakgrund av att studien ville 

synliggöra variationen mellan människors erfarenheter. Detta genom att studera människans 

uppfattningar om avgränsade delar av sin omvärld. Utgångspunkten i den fenomenografiska 

ansatsen är dels att människor uppfattar företeelser i den omgivande världen på olika sätt men 

även att det finns ett begränsat antal sätt på vilka dessa företeelser kan uppfattas. Denna 

samling av uppfattningar benämns som utfallsrummet (Dahlgren & Johansson, 2015). 

Vetenskapliga forskningsfrågor som handlar om hur verkligheten ser ut och varför, kallas för 

första ordningens perspektiv. Forskningsfrågor som utgår från hur människan tänker kring 

eller uppfattar verkligheten benämns som andra ordningens perspektiv, vilket är grunden för 

fenomenografin. Denna studie är av allmänpedagogisk karaktär där människors erfarenheter 

om fenomen inom utbildning har studerats. Perspektivet utgår från lärares kunskaper om 

engelskundervisning av nyanlända och studien rör inte enbart innehållet i inlärningen utan har 

ett särskilt fokus på förutsättningarna för lärande och undervisning (Larsson, 1986). Denna 

metod valdes just för syftet att fördjupa förståelsen för lärare och deras handlande samt vad 

som ligger bakom respondenternas valda sätt att lägga upp undervisningen. 

Inom fenomenologin, en nära förknippad ansats till fenomenografin, görs ofta en analys av 

hur något upplevs av människan genom att det egna sättet att uppfatta världen används som 

utgångspunkt (Larsson, 1986). Fenomenografin syftar inte till en sådan filosofisk analys, utan 

är en empiriskt grundad beskrivning av variationer av hur människor uppfattar omvärlden. 

Den är empirisk därför att den utgör ett försök att analysera och beskriva vad ett antal 

människor har sagt vid ett antal olika tillfällen. Analysen i studien innebär således en 

beskrivning av det lärarna erfar vid undervisning av nyanlända, ett andra ordningens 

perspektiv. Ansatsen är induktiv genom att insamlat material sammanställs och utifrån det 

dras slutsatser om det studerade fenomenet. De skilda kvalitativa uppfattningar, 

utfallsrummet, som påvisas om ett och samma objekt definierar tillsammans en intersubjektiv 

förståelse av aktuellt objekt. 
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4.1.1 Uppfattningsbegreppet 

Inom fenomengrafin är uppfattning ett centralt begrepp. Dahlgren och Johansson (2015) 

definierar begreppet som ett sätt att förstå något eller ett sätt att erfara något. Med denna 

definition är uppfattningar kvalitativt skilda sätt att uppleva något i omvärlden. Alexandersson 

(1994) tillägger att denna relation mellan människan och omvärlden är dynamisk till sin 

karaktär. Det innebär att relationen förändras beroende på om situation och sammanhang 

förändras. Följden av detta blir att uppfattningar av en företeelse inte är statiska utan kan 

förändras över tid. Under senare år har begreppet uppfattande kompletterats av erfarenhets-

begreppet, vilket är centralt i denna studie då lärares erfarenheter av engelskundervisning för 

nyanlända studeras.  

4.2 Kvalitativ intervjustudie 

I fenomenografiska undersökningar är intervju den vanligaste datainsamlingsmetoden 

(Alexandersson, 1994). Till grund för den kvalitativa datainsamlingen har semistrukturerade 

intervjuer, även kallat icke-standardiserade, valts (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 

2012; Trost, 2010). Formen av intervjun kan liknas vid en vägledd konversation där resultatet 

är en konsekvens av interaktionen mellan intervjuaren och respondenten. Semistrukturerade 

intervjuer utgår från ett antal förbestämda frågor, ordningen av dessa kan sedan anpassas efter 

respondentens svar under pågående intervju. Genom denna form av intervju tillåts 

intervjusvaren vara längre och mer fria, vilket ger respondenten utrymme att dela med sig av 

sina erfarenheter, vilket är en viktig aspekt för datainsamlingens kvalitativa egenskaper. Vid 

genomförandet av intervjuerna användes probing som teknik för att uppmuntra respondenten 

att utveckla sina svar (Dahlgren & Johansson, 2015). Detta innebär att uppföljande frågor som 

bad respondenten utveckla sina tankar och svar efterfrågades. Syftet med att använda probing 

som teknik var att få så uttömmande svar som möjligt utan att under intervjun påverka 

lärarnas svar. En central utgångspunkt för fenomenografin är att det inte finns ett rätt eller 

lämpligt svar på intervjufrågorna, därför framhålls det att intervjuerna inte ska innehålla fasta 

svarsalternativ eller förväntat svarsutrymme (Alexandersson, 1994). Målet med en öppen 

intervju har varit att respondenterna utifrån deras egen förståelse av företeelsen själva getts 

möjlighet att avgränsa, behandla och definiera innehållet. Med anledning av detta har 

intervjufrågorna (Bilaga 2) formulerats för att uppmuntra läraren att under intervjun själv 

utveckla svaren. 

Intervjuerna genomfördes genom personlig intervju. Anledningen till att den personliga 

intervjun valdes som intervjuform var att minska risken för att respondenterna skulle påverka 

varandra. Trost (2010) belyser hur intervjuer med en eller flera respondenter riskerar att leda 

till att främst majoritetssynpunkter kommer fram. Studien vill belysa lärarnas egna 

erfarenheter, beskrivning av undervisningsmetoder samt organisatoriska förutsättningar för 

undervisning av nyanlända elever. Genom en personlig intervju försäkras att det som 

framkommer under intervjun härrör från den intervjuade. Detta värderades högt för studien, 

eftersom de skilda uppfattningarna och eventuella likheterna mellan lärare tydligt skulle 

kunna skönjas i efterföljande tolkning och analys. Vid fenomenografiska intervjuer är det 

nödvändigt att spela in samtalen (Dahlgren & Johansson, 2015). Backman, et al., (2012) 

betonar även vikten av detta vid användandet av intervju som metod, då möjligheten att lyssna 
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igenom intervjuerna i efterhand är till fördel vid tolkningen av samtalen. Inspelningarna 

transkriberades senare grundligt för att vid bearbetningen ge möjlighet att läsa igenom och 

analysera de utskrivna intervjuerna. 

4.3 Urval 

I syfte att få svar på studiens frågeställningar har ett målstyrt urval gjorts (Kvale & 

Brinkmann, 2014) av såväl skolor som respondenter. Ett målstyrt urval har varit lämpligt att 

använda i syfte att hitta en kriteriebaserad målgrupp. Genom en förfrågan till kommunens 

resurscentrum samt bemanningsenhet för utbildning av flerspråkiga elever gavs information 

om vilka fem skolor i kommunen som tar emot flest nyanlända elever. Dessa skolor ingick i 

det målstyrda urvalet och rektorerna kontaktades i ett tidigt skede. Rektorerna ombads 

vidarebefordra informationen till berörda lärare, vilka i sin tur ombads att återkoppla om de 

kunde tänka sig att delta i studien. Förutsättningarna för urvalet av lärarna var att de skulle 

vara legitimerade lärare med behörighet i engelskämnet i årskurserna 4–6 samt ha erfarenhet 

av att under det senaste året undervisat nyanlända elever i engelskämnet. Varken lärarnas 

ålder eller kön har vid urvalet tagits i beaktande, eftersom dessa aspekter inte anses vara av 

betydelse för studiens syfte. Med anledning av att endast två av de fem kontaktade skolorna 

svarade på en första förfrågan om att delta i studien utökades urvalskriterierna. I denna fas 

skedde kontakt direkt till lärarna och urvalet omfattade även verksamma lärare med erfarenhet 

av att undervisa nyanlända elever i engelska, oberoende av om skolan tog emot ett 

förhållandevis stort eller litet antal nyanlända elever. Ett extra mailutskick gick även ut till de 

skolor som inte svarat på det första utskicket. I detta skede svarade ytterligare en skola från 

det ursprungliga urvalet samt en skola som inte tar emot en stor andel av kommunens 

nyanlända elever. Detta resulterade i att både skolledare och verksamma lärare som slutligen 

deltog i studien hade spridda erfarenheter av mottagande samt organisering och genomförande 

av undervisning för nyanlända elever. 

Den fenomenografiska undersökningen vill identifiera uppfattningar och beskriva 

variationerna bland dessa, med anledning av detta finns det inom forskningsansatsen ett krav 

på variationsbredd (Alexandersson, 1994). Utan variationsbredd finns en risk att nyanser och 

variationer som kan vara av intresse inte framträder. Ett mål med urvalet har därför varit att 

skapa förutsättningar för att få en variation av hur lärare uppfattar engelskundervisning för 

nyanlända elever. Med anledning av detta valdes lärare på skolor i olika rektorsområden samt 

inom olika geografiska upptagningsområden ut. Studien presenterar fyra verksamheter med 

fyra olika rektorer, tre geografiska upptagningsområden samt sex lärare i fyra skilda arbetslag. 

Verksamhet 1 och 3 ingår i samma geografiska upptagningsområde, verksamhet 3 är den enda 

skolan som i studien inte uppfyller kriteriet att de tar emot en stor andel av kommunens 

nyanlända elever. Som urvalet föll sig deltog lärare från både årskurs 4, 5 och 6 i studien, 

vilket innebär att det i intervjumaterialet finns en spridning av lärarnas erfarenheter av att 

undervisa nyanlända elever i engelska i de olika årskurserna. 

Nedan i Tabell 1 presenteras verksamheterna samt forskningsdeltagarna. Verksamheternas 

tillgång till lärare i svenska som andraspråk, vidare förkortat sva, presenteras även, då 

resurstillgången i förhållande till elevantal speglar skolornas antal elever med svenska som 

andraspråk samt nyanlända elever. Samtliga lärare har i studien angetts med fingerade namn. 
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Tabell 1. Studerade verksamheter och lärare 

Verksamhet 1 

 

Ca 200 elever i årkurserna F–6. Två heltidsanställda sva-lärare. 

Lena 30 års erfarenhet i yrket. Undervisade terminen innan tiden för studien en 

nyanländ elev i årkurs 6. 

Maria 16 års erfarenhet i yrket. Undervisar vid tiden för studien två nyanlända 

elever i årskurs 4. 

Verksamhet 2 

 

Ca 370 elever i årskurserna 4–9.  Två heltidsanställda och en 

halvtidsanställd sva-lärare. 

Katrin 34 års erfarenhet i yrket. Undervisar vid tiden för studien tre nyanlända 

elever i årskurs 5. 

Verksamhet 3 

 

Ca 270 elever i årskurserna F–6. Har en heltidsanställd sva-lärare. 

Sara 5 års erfarenhet i yrket. Sva-behörighet. Undervisar vid tiden för studien två 

nyanlända elever i årskurs 5. 

Verksamhet 4 

 

Ca 260 elever i årskurserna 4–9. Två heltidsanställda och en halvtidsanställd 

sva-lärare. 

Anette 30 års erfarenhet i yrket. Undervisade tidigare två nyanlända elever i årskurs 

4. 

Hanna 15 års erfarenhet i yrket. Har sva-utbildning. Undervisar vid tiden för 

studien de nyanlända elever som Anette undervisat i årskurs 4. 

4.4 Databearbetning 

Studien utgår från ett symboliskt interaktionistiskt synsätt. Trost (2010) betonar att konstans i 

en kvalitativ studie inte utgör relevans och begreppen reliabilitet och validitet behöver ses ur 

ett annat perspektiv än det kvantitativt mätbara.  Ett symbolistiskt interaktionistiskt synsätt 

utgår från att människan hela tiden deltar i processer och därför förväntas resultat variera 

beroende av när olika studier utförts, vilket, som ovan beskrivits, även betonas i den 

fenomenografiska ansatsen (Alexandersson, 1994). Den enskilda människan beskrivs således 

som icke-statisk i sina föreställningar, beteenden och åsikter.  

Vid tolkning och analys av materialet från intervjuerna har det främsta intresset varit att 

identifiera innebörder av lärarnas yttranden. I denna analys har såväl hur lärarna talar om och 

uttrycker sig om engelskundervisning för nyanlända som hur de beskriver att de uppfattar 

dessa undervisningssammahang beaktats. Fokus har legat på just lärarnas uppfattningar om 

detta fenomen. I tolkningsarbetet har den analysmodell som beskrivits av Alexandersson 

(1994) använts. Hur bearbetningen av material ser ut varierar inom fenomenografin och vissa 

författare har redogjort för sju olika steg (Dahlgren & Johansson, 2015). Alexandersson delar 

emellertid in analys- och tolkningsarbetet i fyra faser med olika syften för respektive fas, vilka 

har följts i denna studie:   

Fas 1) Bekanta sig med datamaterialet och skapa ett helhetsintryck 

Fas 2) Uppmärksamma likheter och skillnaderna i utsagorna 
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Fas 3) Kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier 

Fas 4) Studera den underliggande strukturen i kategorisystemet 

I början av analysproceduren lästes materialet igenom, fas 1, vilket medförde att en 

helhetsbild av det insamlade materialet skapades. Analysen startade med att de mest 

signifikanta uttalandena markerades i styckena. Sedan jämfördes lärarnas olika uttalanden, fas 

2, och mönster inom materialet analyserades. Dessa mönster av likheter och skillnader 

grupperades sedan och kategoriserades i beskrivningskategorier, fas 3. När detta arbete var 

färdigt studerades den underliggande strukturen i kategorisystemet, analysarbetets sista fas.  

4.5 Etiska aspekter 

Etiska överväganden och riktlinjer är en väsentlig del av forskningens kvalitet och 

genomförande samt för hur forskningsresultat på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att 

utveckla vårt samhälle (Vetenskapsrådet, 2002). Helgesson (2015) beskriver etik som ett 

teoretiskt reflekterande kring värdefrågor och normativa frågor, men påpekar att dess 

systematiska karaktär särskiljer etiken ifrån godtyckligt tyckande. Etiska övervägande handlar 

då framför allt om systematisering, analys och kritik av argument för olika hållningar. I denna 

studie har hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna, antagna av Vetenskapsrådet 

(2002). Dessa forskningsetiska principer omfattar fyra grundläggande krav. 

Informationskravet innebär att forskningsdeltagare ska ges information om vad deras 

medverkan i studien innebär samt de villkor som gäller för deltagandet (Vetenskapsrådet, 

2002). Forskaren ska därför informera berörda deltagare om att deltagandet är frivilligt och att 

de har rätt att avbryta sin medverkan i undersökningen utan närmare motivering för varför. 

Deltagare ska även informeras om studiens syfte och genomförande samt att insamlad data 

inte kommer att användas för något annat syfte än det som angivits. Samtyckeskravet innebär 

att forskningsdeltagarna på informerad grund ska ge samtycke till sin medverkan. Om 

deltagandet är aktivt, till exempel vid intervjuer, ska samtycke alltid inhämtas. 

Samtyckeskravet reglerar även deltagarens rätt att när som helst ges tillåtelse att avbryta sin 

medverkan. Konfidentialitetskravet säkerställer deltagarnas rätt till anonymitet. Detta innebär 

bland annat att deltagarna ska känna ett förtroende för att uppgifter om dem som ingår i 

undersökningen behandlas så att de inte når någon utomstående. Uppgifter om deltagare ska 

därmed hanteras så att de inte kan avläsas av obehöriga. I enlighet med kravet om 

konfidentialitet har respondenternas namn lagrats på ett sådant sätt att de inte kan 

sammankopplas med det insamlade materialet. I studien benämns respondenterna konsekvent 

som lärare 1, lärare 2, osv, verksamheternas namn anges utifrån samma princip. Namn på 

verksamheter samt verksamma avkodas både skriftligt och muntligt för att identifiering av 

enskilda ska omöjliggöras. Nyttjandekravet innebär att den information om individer som 

insamlats inte får användas för andra syften än studiens huvudsakliga avsikt. Gällande 

nyttjandekravet har respondenterna genom samtyckesbrevet fått vetskap om vad det 

insamlade materialet kommer att användas till samt att intervjuerna i sin originalform kommer 

att raderas så snart materialet har transkriberats.  

Informationskravet och samtyckeskravet är ur etiskt synpunkt beroende av varandra, varför 

informerat samtycke används som term (Backman et al., 2012; Helgesson, 2015; Trost, 2010; 
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Vetenskapsrådet, 2002). Med informerat samtycke menas hela den process där en person 

informeras och utifrån informationen bestämmer sig för att samtycka eller inte till det saken 

gäller, i detta fall att delta i en forskningsstudie. Informerat samtycke spelar en central roll för 

att visa respekt för forskningspersonens autonomi och personliga integritet (Helgesson, 2015). 

En annan fördel med informerat samtycke är att det främjar ett klimat av öppenhet kring 

forskning i allmänhet, eftersom kravet på informerat samtyckte är besvärligt att kombinera 

med dolda avsikter. De kontaktade lärarna informerades redan vid den inledande kontakten, 

som skedde både per telefon samt via mail, om samtliga huvudkrav. Deltagare i studien 

informerades även, som inledning vid intervjun, genom ett samtyckesbrev (Bilaga 1). Via 

samtyckesbrevet gavs deltagarna information om de fyra huvudkraven i enlighet med 

Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer. Detta gav lärarna möjlighet att ge sitt samtycke vid två 

tillfällen. 
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5 Resultat 

I avsnittet presenteras resultatet från de genomförda intervjuerna. Resultatet är indelat i tre 

huvudkategorier, den första delen redogör för lärarnas beskrivningar av hur de planerar och 

genomför engelskundervisning för nyanlända elever, därefter presenteras lärarnas 

beskrivningar av vilka undervisningsmetoder de använder sig av i engelskundervisningen 

samt de överväganden som gjorts med hänsyn till de nyanlända eleverna. Resultatets sista del 

behandlar de organisatoriska förutsättningar för mottagande och undervisning av nyanlända 

som finns inom de olika verksamheterna. Delarna är indelade i kategorier, inom vilka olika 

perspektiv på engelskundervisning för nyanlända elever synliggörs.  

5.1 Planering och genomförande av engelskundervisning för nyanlända elever 

Individuella förutsättningar som påverkar elevens L3-inlärning  

De elevexemplen som i lärarnas beskrivningar framkommer visar på att kunskaper i 

förstaspråket varierar mellan individerna. Vissa av eleverna kommer från en akademisk 

bakgrund, där både förstaspråket samt det engelska språket har studerats, andra har ingen 

skolbakgrund och saknar i stor utsträckning ett skriftspråk på sitt L1. Bland de elever som har 

ett skriftspråk upplever lärarna att det är en utmaning i de fall då förstaspråkets skriftspråk är 

typologiskt olikt det svenska, till exempel genom ett annat alfabet. Alla lärare menar att just 

elevens språkliga och kunskapsmässiga förkunskaper är av stor betydelse för elevens fortsatta 

skolgång. Av dessa anledningar blir den kartläggning som görs vid elevens ankomst till 

skolan betydelsefull. Vid samtliga verksamheter är det sva-läraren som har ansvar för den 

kartläggning som görs av elevens kunskaper. Lena menar att informationen från den 

kartläggning som gjordes var till stöd för henne att möta eleven: ”Just kartläggningen som 

man startar upp med är jätteviktig, så man har en bra bild av elevens styrkor och svagheter, så 

man vet att man kan möta dem”. Samtliga lärare har fått ta del av ett av sva-läraren framtaget 

kartläggningsmaterial om eleven, däremot problematiserar både Maria och Katrin att det 

innan elevernas ankomst till skolan inte finns någon information om eleven att tillgå. 

Kartläggningen genomförs först då eleven har börjat på skolan, inte innan. Maria menar 

därför att det snarare handlar om att ”möta barnet här och nu”, en bild som även Anette 

förmedlar. Hanna och Sara är själva sva-lärare, men nämner inte kartläggningens betydelse 

för att på ett adekvat sätt kunna möta eleven pedagogiskt.  

Lena, Maria, Sara och Hanna påtalar mer specifikt hur elevernas kunskaper i L1 påverkar 

elevernas förutsättningar att lära sig sitt L2 och L3. Sara säger: ”Det påverkar ju, man lär sig 

ju utifrån alla sina språk”. Lena upplever vidare att elever med annan språklig bakgrund ofta 

har mycket språkligt som andra elever kan ta del av, vilket hon menar är en del i lärarens 

ansvar att dra nytta av.  Katrin och Sara är de lärare som i studien betonar andraspråkets 

betydelse, dels för elevens sociala delaktighet, dels för L3-inlärningen. Sara, som först under 

hösten 2017 upptäckte en problematik vid engelskinlärningen hos nyanlända elever, beskriver 

en slags motsättning vid inlärningen av ett L2 och L3. Hon beskriver att eleverna ofta blandar 

ihop språken, även om vissa elever klarar det bättre än andra. Generellt upplever hon en 

motvilja bland de nyanlända eleverna att lära sig engelska, och hon tror själv att det beror på 

att eleverna tycker att det är nog utmanande att lära sig det svenska språket. Katrin instämmer 
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med bilden av att det är problematiskt att elever utan en kommunikativ förmåga i svenska ska 

ges undervisning i engelska.  

Personligen så känner jag, när jag fick eleven som inte kan ett ord svenska, hon behöver ju 

verkligen få jobba med svenska språket, så hon får det ordentligt till en början, men då säger 

min rektor att all forskning visar att de ska börja med engelska, att de snabbt lär sig andra 

språk och också att de har rätt till det, så då följer vi givetvis det. (Katrin) 

I lärarnas beskrivningar av första- och andraspråkets betydelse framträder två bilder. Å ena 

sidan framhåller lärarna elevens förstaspråkskunskaper, å andra sidan framhålls andraspråkets 

betydelse. I det senare perspektivet framträder snarare en helhetssyn på elevens lärande, där 

lärarna uttrycker en problematik som inte bara påverkar engelskundervisningen utan 

undervisningen i samtliga skolämnen, där den nyanlända eleven förväntas lära utifrån ett 

språk hon eller han ännu inte behärskar. Detta vittnar Katrins yttrande om, som visar på en 

uppfattning om att elevens lärande gynnas av att tidigt få utveckla en bas i det svenska 

språket.  

Inre faktorer 

I samtal med flera av lärarna framkommer att mer än bara språkliga faktorer påverkar elevens 

förutsättningar för att lära sig ett L3. Sara säger: ”… det kan ju vara andra svårigheter också, 

det kanske inte alltid är språket … har man svårt med inlärning blir det ju jättesvårt”. Sara 

beskriver även hur elevens motvilja till engelskundervisningen påverkar språkutvecklingen 

negativt. Faktorer av detta slag nämner även Lena, Maria och Hanna, som tillsammans ger en 

bild av att elevens egen motivation har stor inverkan på elevens utveckling. Lena beskriver att 

det har underlättat att ”eleven är fokuserad samt väldigt intresserad av engelska”. Även Hanna 

poängterar att hennes nyanlända elever är skolmotiverade, och tillägger att de är väldigt 

ambitiösa. 

Elevens fysiska placering 

De studerade lärarna undervisar sammanlagt tio nyanlända elever. Den fysiska placeringen av 

dessa elever förekommer i tre olika alternativ: 

• Undervisning i klassrummet (sex elever) 

• Undervisning i klassrummet samt i grupp utanför klassrummet (tre elever) 

• Enskild undervisning utanför klassrummet (en elev) 

Inom det första alternativet, undervisning i klassrummet, särskiljs ytterligare två 

huvudgrupper: undervisning i klassrummet med en lärare och undervisning i klassrummet 

med en lärare samt en pedagogisk resurs, som kan utgöras av en elevassistent eller en sva-

lärare. Eleverna som undervisats av Anette och Hanna har under båda terminerna undervisats 

i klassrummet utan att någon pedagogisk resurs utöver läraren funnits till hand. Sara, som är 

sva-lärare i verksamhet 3, undervisar tre nyanlända elever en engelsklektion i veckan. 

Eleverna tillhör olika elevgrupper, men alla går i årskurs 5. Resterande lektioner ges 

undervisningen i klassrummet utan stödperson. I Lenas fall, vars elev var placerad i 

klassrummet, fanns vid enstaka tillfällen sva-läraren som resurs i klassrummet, men Lena 

betonar att hon vid tillfället då hon undervisade den nyanlända eleven endast hade 13 andra 
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elever i undervisningsgruppen, vilket underlättade för henne att själv ge den nyanlända eleven 

ett särskilt lärarstöd.   

Katrin arbetar tillsammans med en elevassistent som verkar just mot de nyanlända elevernas 

behov i engelskundervisningen, assistenten nyttjades vid tiden för studien mot en nyanländ 

elev i enskild undervisning utanför klassrummet. Katrin beskriver att de elever som är helt 

nyanlända vanligtvis ges undervisning utanför ordinarie engelskundervisning, till exempel är 

eleven under större delen av dagen hos sva-lärare eller i detta fall med elevassistenten. En av 

de nyanlända eleverna i Katrins grupp började på skolan två veckor innan det att intervjun 

genomfördes. Med anledning av att eleven delar L1 med en annan nyanländ elev i gruppen 

har de två placerats bredvid varandra i klassrummet. Med denna lösning gynnas elevernas L3-

inlärning av att de kan använda både den ena elevens kunskaper i det svenska språket samt de 

bådas gemensamma L1. Även under Marias engelsklektioner, vars nyanlända elever är 

placerade i klassrummet, finns en elevassistent. Denna elevassistent, som delar L1 med de 

nyanlända eleverna, arbetar däremot i huvudsak i klassrummet.  

Val av material 

Utifrån elevernas förkunskaper har de lärare i studien, som själva inte är sva-lärare, i samråd 

med sva-lärarna på respektive verksamhet beslutat om vilket material eleven ska ha tillgång 

till i sitt lärande samt hur materialet och undervisningen ska anpassas. Katrin jobbar i den 

verksamhet som både har flest andel elever med svenska som andraspråk samt tar emot flest 

nyanlända elever. Skolan har ett läromedel i engelska anpassat för sva-elever, detta använder 

Katrin för vissa av de nyanlända eleverna men tillägger att detta material inte är optimalt för 

de elever som helt saknar förkunskaper i svenska. Dessa elever menar hon behöver jobba 

mycket mer med bilder. Hon har därför planerat att beställa in ett annat material, under tiden 

kompletterar hon elevernas material med att använda olika applikationer (vidare förkortat 

app.), på surfplattor. På surfplattorna använder eleverna en app där de översätter ord och 

fraser mellan alla tre språken. Denna uppmuntran att nyttja L1 vid inlärning av ett L2- och L3 

återfinns även i övriga läromaterial som Katrins flerspråkiga elever använder. Denna 

anpassning i läromedel, som tar hänsyn till att eleverna har ett annat L1 än svenska, särskiljer 

Katrin från de andra lärarna. Resultatet av de andra intervjuerna visar i huvudsak på två 

varianter av val av material. Antingen har anpassningar gjorts inom ramen för det läromedel 

som övrig elevgrupp använt eller så har material från tidigare årkurser använts. Både Lena 

och Maria valde att deras elever skulle använda det läromedel som ordinarie undervisning 

utgick från, detta material har de därefter försökt förtydliga och förenkla, delvis i samråd med 

skolans sva-lärare.  

Sara, Hanna och Anette har valt material från tidigare årskurser, vilken årskurs som valts har 

beslutats med avseende på den enskilda elevens kunskapsnivå, men generellt två till tre 

årskurser lägre än den årskurs eleven är placerad i. I både Hannas och Anettes intervjuer 

framgår det att eleverna i stor utsträckning även deltar pedagogiskt i de aktiviteter som sker i 

elevgruppens ordinarie undervisning, Hanna säger: ”Allt som klassen gör gemensamt är de 

med på, vid enskilt arbete jobbar de med annat material ibland … De vill göra samma sak, de 

gör både och”. Anette påtalar också detta och upplevde emellertid att engelska mer eller 

mindre är ”ett nytt språk för alla” i årskurs 4, utmaningen låg i att de nyanlända eleverna inte 
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kunde kommunicera eller lära genom det svenska språket. Samtliga lärare förmedlar en bild 

av att L3-inlärningen är utmanande för eleverna eftersom både undervisning och material 

utgår från att eleven har svenska som L1. Förutom Katrin, som använder ett läromedel som tar 

hänsyn till detta, har Sara, Anette och Hanna på andra sätt möjliggjort för eleven att vid 

engelskinlärningen använda sitt L1 snarare än sitt L2. Anette och Hannah har lärt eleverna att 

använda ett digitalt översättningsprogram. Sara använder inga digitala verktyg, men ger 

eleverna tid att översätta glosor och fraser mellan L1, L2 och L3, detta är dock svårt för en av 

eleverna, eftersom eleven har ett svagt skriftspråk på L1. Varken Lena eller Maria nämner att 

de arbetat med digitala verktyg eller annat material som är särskilt anpassade för de nyanlända 

elevernas behov, däremot nämner Maria att hon upplever stor hjälp av att använda bilder som 

stöd. Hon använder pictogram som bildstöd för hela gruppen, då hon upplever att såväl de 

nyanlända eleverna som elever i svårigheter gynnas av dessa anpassningar av lärmiljön. 

5.2 Arbetssätt för att främja nyanlända elevers måluppfyllelse i 

engelskundervisningen 

Lärarnas beskrivningar av sin engelskundervisning visar på att de använder en variation av 

undervisningsmetoder för att möta de nyanlända elevernas individuella behov. Vad som 

förenar lärarnas beskrivningar är att de i stor utsträckning arbetar utifrån läroböcker, 

undervisningen fokuserar på översättning och repetition av ord och fraser samt att lärmiljön 

beskrivs som trespråkig. Med anledning av att undervisningen utgår från läroböcker varvas 

förmågorna tala, lyssna, skriva och läsa. Undervisningen innebär att aktiviteter genomförs 

både i helgrupp, i par och enskilt. Däremot har det vid intervjuerna framkommit att de 

nyanlända eleverna inte deltar i de olika aktiviteterna i samma utsträckning som övriga elever 

gör. Detta beror dels på att de nyanlända elevernas kunskaper i engelska språket inte anses 

tillräckliga för att delta, dels på att eleverna i vissa fall använder ett annat material än övriga 

gruppen.  

Översättning och repetition 

I och med att majoriteten av de nyanlända eleverna saknar förkunskaper i det engelska språket 

befinner sig dessa elever i ett tidigt inlärningsskede. Mot bakgrund av detta menar flera av 

lärarna att de nyanlända elevernas L3-utveckling främjas av att översätta och repetera, 

eftersom detta ökar elevernas ordförråd. På frågan om vilka undervisningsmetoder som 

upplevs gynna L3-inlärarnas språkutveckling svarar Maria: ”För dem så är det ju att få 

upprepa och få göra likadant. Att de lär sig att se mönster: nu läser vi den här texten, vi 

översätter, vi repeterar. Så det är mycket repetition, det gynnar dem mycket”. Att de 

nyanlända eleverna ges tid för att genom repetition och översättning lära nya ord och fraser 

beskrivs av Maria, Anette, Katrin och Hanna. Sara, som i sin undervisning med de nyanlända 

eleverna har ett fokus på muntlig interaktion, arbetar också aktivt med att eleverna ska 

utveckla ett ordförråd på engelska. Hon upplevde emellertid att det snarare skedde en 

mekanisk inlärning av nya ord på både L2 och L3. Vid samtal mellan elev och elev samt 

mellan elev och lärare framgick det att eleverna i stor utsträckning saknade förståelse för 

betydelsen av orden. Sara beskriver att hon därför arbetar parallellt med elevens L1, L2 och 

L3: ”Jag använder förstaspråket väldigt mycket, just för att öka förstålsen”. Hon beskriver 

även att hon ofta försöker kombinera undervisningen i svenska som andraspråk med 
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engelskundervisningen: ”Det vi jobbar med i svenskan, det tar vi in i engelskan och vice 

versa, då kommer de igång, det blir som ett samband, en röd tråd”. Som exempel nämner hon 

ett arbetsområde om drama och sagor där både inslag av bild och musik användes för att 

främja elevernas L2- och L3-utveckling. 

Sara och Maria har även anpassat bedömningen av de nyanlända eleverna. Till exempel 

genom att ställa lägre krav vid provtillfällen eller genom att endast testa elevernas ordförråd. 

Det innebär att det inte ställs krav på att eleven visar kunskap eller förståelse för andra 

språkliga delar än språkets vokabulär. Maria, som har veckovisa hemuppgifter säger:  

Sen har de en läxa där de tränar ord och text och de här barnen [nyanlända] får hem läxan men 

jag ställer inte kravet att de ska kunna samma sak som de andra. De nyanlända eleverna tränar 

bara orden. När de skriver läxan får de använda läxbladet, för de behöver träna både svenskan 

och engelskan. (Maria) 

Beskrivningarna tyder på att de nyanlända eleverna i mindre utsträckning än övriga elever ges 

tillfällen att till exempel utveckla förståelse för språkets syntax. 

 

Språklig miljö 

Flera av de nyanlända eleverna använder ett material från skolårens tidigare årskurser. Som 

tidigare beskrivits tar detta material ingen hänsyn till att eleverna har ett annat förstaspråk än 

svenska. Undervisningen fokuserar på att eleven i en arbetsbok översätter ord och fraser 

mellan sitt L2 och L3. Eftersom materialet riktar sig till de yngre åldrarna kännetecknas det av 

lägre krav på att eleven själv ska skriva samt ett större inslag av bilder. Detta material möter 

främst elevens behov av grundläggande kunskaper i engelska, däremot ges vid samtliga 

intervjuer en bild av att L3-inlärningen påverkas negativt av andraspråkets utrymme i material 

och undervisning. Samtliga lärare har med anledning av detta funnit lösningar för att de 

nyanlända eleverna i större utsträckning ska kunna nyttja de kunskaper de har i sina L1. 

Denna beskrivning av en trespråkig lärmiljö återkommer i samtliga av lärarnas beskrivningar, 

Lena ger emellertid ett annat perspektiv vad gäller att nyttja elevens L1. 

För mig var det svårt för den här eleven talade ett språk som jag inte hade någon kunskap om 

eller behärskade på något vis. Att jag visade mitt intresse för hennes språk och hennes 

språkliga bakgrund tror jag var en ingång för oss att mötas i det här. (Lena) 

 

Lena har inte aktivt nyttjat elevens L1-kunskaper vid elevens L3-inlärning. I undervisningen 

hade Lena istället som ambition att en stor del av undervisningen skulle ske på målspråket, 

det var det engelska språket som skulle användas. Detta upplevde hon att den nyanlända 

eleven var väldigt tillfreds med, ”att mycket av det vi gjorde gjordes på engelska”. I 

undervisningen använde sig Lena mycket av digitala hjälpmedel, hon upplevde att eleven var 

en auditiv inlärare, vilket innebar att eleven var väldigt delaktig när det gällde hörövningar 

eller när elevgruppen tittade på och diskuterade filmavsnitt. Samtliga av de andra lärarna 

använder målspråket i mindre utsträckning än vad Lena gör.  

Samarbete och interaktion 

Vad som skiljer lärarnas beskrivningar åt är de nyanlända elevernas sociala och pedagogiska 

delaktighet, vilka är beroende av i vilken utsträckning lärarna planerar för eleverna att 

samarbeta och interagera med varandra. I Marias elevgrupp finns flera elever i särskilda 
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behov, med hänsyn till detta har hon valt en målorienterad undervisning med återkommande 

struktur. Beskrivningen visar på att undervisningen ofta är undervisningscentrerad. Hon 

undviker av dessa anledningar även grupparbeten. Att det är svårt att i elevgrupper med stor 

språklig och kunskapsmässig spridning använda arbetssätt som fokuserar på samarbete och 

interaktion, en förutsättning för de nyanlända elevernas sociala delaktighet, vittnar även 

Anette, Katrin och Hanna om. Elevernas lärprocesser sker därför främst enskilt eller 

tillsammans med andra nyanlända elever. Hanna beskriver emellertid att hon med anledning 

av att hon upplever att de nyanlända eleverna är mycket socialt isolerade i gruppen, medvetet 

försöker att skapa tillfällen för interaktion, genom att till exempel låta eleverna arbeta i par. 

Då separerar hon medvetet på de två nyanlända eleverna och uppmuntrar dem istället att 

arbeta tillsammans med någon av de andra eleverna i klassen. Lena är den lärare som i studien 

särskiljer sig både vad gäller utrymmet för muntlig interaktion samt beskrivningen av den 

nyanlända elevens sociala och pedagogiska delaktighet.  Lena är den enda av lärarna som 

under sina lektioner har fokus på samarbete och interaktion.  

Jag tror också att det hjälper att man sätter fokus på den muntliga interaktionen, min erfarenhet 

säger att problemen kommer när man håller på med skriftlig kommunikation, det är det som är 

svårast för de här eleverna. Den muntliga interaktionen tycker jag att man kan starta upp med i 

alla fall, så de känner sig trygga med det, det har varit min ingång. (Lena) 

Den nyanlända elev som var placerad i Lenas elevgrupp deltog i allra högsta grad i uppgifter 

och aktiviteter i olika gruppkonstellationer tillsammans med övriga elever. Lena betonar just 

trygghet som del i elevens utveckling: ”Att eleven får möjlighet att arbeta tillsammans med 

andra elever, för att bli trygg i elevgruppen, för det är också av största vikt, att de känner att 

de får ta plats där också”. Även Sara betonar trygghet, och beskriver att hon i undervisningen 

i det hon kallar för ”den lilla gruppen” har fokus på att eleverna ska utveckla en trygghet att 

prata engelska. Denna trygghet uppstår emellertid bara inom ramen för denna grupp, inte 

mellan de nyanlända eleverna och den ordinarie elevgrupp de tillhör. 

5.3 Organisatoriska förutsättningar för att ta emot och undervisa nyanlända 

elever 

I samtliga intervjuer framgår att förberedelseverksamhetens omorganisation påverkat de olika 

skolorna samt lärarnas undervisningssituation. Flera av lärarna har erfarenhet både av att ha 

tagit emot elever som getts förberedande undervisning samt elever som direktplacerats i deras 

elevgrupper. Skillnaden som beskrivs av dessa lärare berör främst att de direktplacerade 

eleverna, till skillnad från de elever som getts förberedande undervisning, helt saknar 

möjlighet att kommunicera genom det svenska språket. Detta påverkar både lärarnas 

möjlighet att samtala med eleven samt elevens egen möjlighet att interagera med lärare och 

klasskamrater. 

Lena berättar att många av hennes kollegor upplever att det utan förberedelseundervisning 

blivit tuffare för eleverna att börja på skolan. ”Förut fanns det en gradvis utslussning på ett 

annat sätt, nu sker det väldigt abrupt”. Upplevelsen av denna utslussning beskriver även 

Katrin, som har erfarenhet både av att ta emot nyanlända från förberedelseverksamhet samt 

direktplacerade elever: ”När vi hade en förberedelseverksamhet då fick ju eleverna verkligen 

en helt annan möjlighet att utveckla språket [svenska] och känna att de har lite förkunskaper 
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innan de slussas in till skolan”. Katrins erfarenheter visar att elever som fått förberedande 

undervisning hade, som hon uttrycker det, ”rätt bra svenska”, vilket hon beskriver gav eleven 

bättre förutsättningar för att komma in i gemenskapen. Hon nämner även de fördelar hon vet 

att forskning om direktplacering visar, bland annat vad gäller elevernas ökade exponering av 

L2. Däremot är lärarkollegiet överens om att situationen är ansträngd.  

Vi är alla överens om att vi tycker att det är helt vansinnigt att de la ned förberedelse-

verksamheten. Därför, som det är nu, det kommer hela tiden elever och många elever som 

kommer nya kan knappt någon svenska. Vi hinner inte, det är för mycket redan nu, jag 

tycker vi skulle behöva två sva-lärare. (Katrin)  

Sara ger ytterligare ett perspektiv, som vittnar om hur de olika organisationsformerna 

påverkar elevernas kunskapsutveckling i skolans olika ämnen. Sara berättar om en nyanländ 

elev som gått i en förberedelseklass i två år: ”då läste de ingen engelska, så hon började med 

engelska först i femman”. Detta i jämförelse med en av de andra eleverna, som direktplacerats 

och därför börjat studera engelskämnet i årskurs 3, samtidigt som övriga klasskamrater. Med 

Saras beskrivningar ges en bild av att förberedelseundervisningens fokus på svenskämnet 

påverkar elevernas utveckling i övriga av skolans ämnen, i exemplet engelskämnet. Flera av 

lärarnas beskrivningar vittnar om en för eleven utsatthet i den helt svenskspråkiga kontexten 

som lärarnas klassrum i stor utsträckning representeras av. 

 

Både Katrin och Maria använder ordet utmaning för att beskriva situationen i klassrummet 

under engelskundervisningen. Katrin säger: ”Det är en utmaning. Ibland till exempel, så sitter 

hon inne i klassrummet, då har jag det jättesvårt, jag hinner ju inte hjälpa henne”. Saras 

beskrivning av hur undervisningen i klassrummet upplevs av både lärare och elever visar på 

en samsyn med vad övriga lärare vittnar om. Situationen framstår som svår, där eleverna ofta 

blir frustrerade med anledning av att de inte får det stöd de behöver. Även Anette upplevde att 

eleverna stundvis under lektionerna ”satt av tiden”. Hanna säger ”Kan man språk så spelar det 

inte sådan stor roll”, och uttrycker därmed att språkinlärning i sig inte är något bekymmer för 

de nyanlända eleverna, säger vidare ”Det behöver finnas tid för de här eleverna, att få dem 

enskilt. Men man hinner inte med att prata med dem”. Utifrån den klassrumssituation som 

uppstår när de nyanlända eleverna är placerade i klassrummet menar både Sara och Katrin att 

segregerade lösningar, så som en-till-en-undervisning eller undervisning i mindre grupp, är 

nödvändiga för elevernas möjlighet att utveckla sitt L3, särskilt i det tidiga inlärningsskedet. 

Detta beror främst på att det möjliggör ett nära lärarstöd, något samtliga lärare instämmer med 

att engelskundervisningen för de nyanlända eleverna kräver. Som inomorganisatoriska 

åtgärder för att möta en förändrad situation nämns främst en ökad personaltillgång.  

Lärare i svenska som andraspråk 

Med anledning av ett ökande antal elever med svenska som andraspråk har samtliga skolor 

anställt personal med kompetenser inom L2-inlärning. Verksamhet 1, 2 och 4, vilka uppfyller 

urvalskriteriet att de tar emot en stor andel av kommunens nyanlända elever, har minst två 

heltidsanställda sva-lärare per verksamhet. Samtliga verksamheter undervisar årskurser i två 

stadier och sva-lärarna i de olika verksamheterna är anställda mot var sitt stadium. 

Verksamhet 2 och 4, som undervisar årskurser inom stadierna 4-6 och 7-9 har även 50 % 

ytterligare sva-kompetens att tillgå. I verksamhet 1 har sva-lärarna en tydlig samverkan med 
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varandra samt över stadiegränserna. Hur sva-lärarnas undervisning på skolan organiserats 

skiljer sig i lärarnas beskrivningar åt. I dessa beskrivningar framträder två kategorier: 

• Stöd främst i svenskämnet i enskild grupp 

• Behovsbaserat stöd i ordinarie elevgrupp 

I verksamhet 2, 3 och 4 ges undervisning i svenska som andraspråk separat från övrig 

svenskundervisning. Det innebär att sva-lärarna undervisar sva-eleverna årskursvis under 

samtliga svensklektioner. Schematekniskt finns därför inget utrymme för sva-läraren att verka 

mot något annat ämne än svenska som andraspråk. Verksamhet 1 har en annan organisation. 

Sva-eleverna inom verksamhet 1 inkluderas i stor utsträckning i samtliga ämnen i den 

ordinarie elevgruppen. Det innebär att sva-lärarens huvudsakliga vägledning och stöd ges 

inom ramen för ordinarie undervisning. Detta möjliggör vidare för sva-läraren att finnas 

tillgänglig inom fler ämnen utöver svenskämnet. I både Marias och Lenas beskrivningar 

framkommer det att sva-läraren, efter behov, finns närvarande vid engelskundervisningen i 

klassrummet.  

Övrig resurspersonal 

För att möta de nyanlända elevernas individuella behov samtidigt som den årskursanpassade 

undervisningen pågår har samtliga lärare upplevt ett behov av extra resursstöd i sina 

elevgrupper. I både verksamhet 1 och 2 finns elevassistenter anställda i lärarnas elevgrupper. 

Utöver dessa elevassistenter finns det i verksamhet 1 och 2 även anställd personal i syfte att 

möta de nyanländas behov i engelskundervisningen. I likhet med sva-lärarna finns även här en 

skiljelinje mellan hur skolorna valt att organisera resursstödet. I verksamhet 3 och 4 finns inte 

någon sådan personal i anställd i grupperna.  

Studiehandledning på modersmålet 

Med anledning av att elever utan kunskaper i det svenska språket direktplaceras i ordinarie 

skolverksamheter och elevgrupper har behovet av studiehandledning på modersmålet ökat. 

Studiehandledning på modersmålet ges ämnesvis och lärarnas beskrivningar visar på att 

engelskämnet inte prioriteras. Det är överlag även svårt att få tag på studiehandledare till alla 

nyanlända elever och stödet ges bara under en begränsad tid. Sara berättar:  

Två av de tre nyanlända eleverna har. Tyvärr har inte alla har det. Det är ju många elever i 

kommunen som behöver och det är svårt att få. Speciellt ges det i no- och so-ämnena, inte så 

mycket vad gäller engelskan. Fokus är mer på no och so, för det är så mycket begrepp i de 

ämnena. (Sara) 

Bilden samstämmer med Hannas, Anettes och Katrins beskrivningar, vars elever får 

studiehandledning i matematikämnet: ”En gång i veckan har de ju också studiehandledning, 

för de elever där vi fått tag på studiehandledare. En timme i veckan. Men för en del elever så 

får vi inte tag på någon som kan elevens språk” (Katrin).  Katrin ser fördelar med att eleverna 

ges stöd på sitt L1 och hon menar att det är beklagligt att inte alla elever får denna möjlighet. 

Katrin beskriver även att hon själv kan samarbeta med studiehandledaren, vid vissa 

elevärenden diskuterar de elevens utveckling i de olika ämnena. Lena, vars elev inte fick 

någon studiehandledning på sitt L1, tycker att detta är synd: ”Jag tror ju någonstans att det är 

av största vikt att elever med annan språklig bakgrund får någon slags studiehjälp under resan, 
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att de ser en koppling till sitt eget modersmål”. Samtliga av lärarnas uttalande om 

studiehandledning på modersmålet visar på att de ser elevens kunskaper i L1 som 

betydelsebärande för elevernas lärande. 

Organisatoriska perspektiv på inkludering 

Vad som föranlett beslut om elevens fysiska placering kan i studien kategoriseras i två 

synsätt. Denna kategorisering grundas i lärarnas beskrivningar av verksamheternas rutiner och 

organisation för att möta de nyanländas individuella behov i undervisningen i klassrummet.  

Till skillnad från verksamhet 2 och 3 har både verksamhet 1 och 4 ett på organisationsnivå 

uttalat mål vad avser inkludering, det innebär att verksamheterna i stor utsträckning utgår från 

att de nyanlända eleverna, oavsett individuella förutsättningar, ska ges undervisning i sin 

ordinarie grupp. Verksamhet 1 och 4 skiljer sig emellertid åt vad gäller extra personal i 

klassrummen, där detta saknas i verksamhet 4. Däremot erbjuder denna skola de nyanlända 

eleverna 1–2 timmar extra engelskundervisning i veckan, vilken ges utanför skoltid. I samtal 

med skolledaren beskrivs att det under en tid kom ett ökat antal nyanlända elever till skolan. 

Engelsklärarna i årskurserna 7–9 upplevde att eleverna i stor utsträckning saknade 

grundläggande kunskaper i engelska språket och det blev därför svårt för lärarna att i sin 

undervisning möta den språkliga och kunskapsmässiga spridningen som uppkom i 

elevgrupperna. De extra undervisningstimmarna, som ges till nyanlända elever i samtliga 

stadier, fyller mot bakgrund av detta två syften, det ena är att de nyanlända eleverna ges en 

nära handledning i hur de kan ta sig an engelskämnet. Det andra syftet är att tillhandahålla 

material som är särskilt lämpligt för dessa elever, vilket också kan användas i den ordinarie 

undervisningen. Ur skolledarens synpunkt var detta en lösning som skulle gynna elevernas 

individuella språkutveckling utan att påverka deras sociala delaktighet i den ordinarie 

undervisningen. Detta avståndstagande från segregerade undervisningslösningar urskiljs även 

i verksamhet 1. 

Vi har jobbat ganska intensivt med att det inte blir grupperingar av olika slag och att 

nyanlända blir en särskild grupp på vår skola, för vi är ju en av skolorna i kommunen som tar 

emot flest nyanlända, så vi försöker arbeta på olika sätt för att de inte ska bli en egen grupp så 

att säga. (Lena)  

Med anledning av att segregerande undervisningslösningar påverkar elevens sociala och 

pedagogiska delaktighet i sin ordinarie elevgrupp betonar Lena att elever inte bör lämna sin 

elevgrupp för ofta och för mycket. Lena ställer sig samtidigt skeptisk till att elever i större 

utsträckning är placerade i en till en-situationer med en annan pedagog, då detta inskränker 

elevens möjlighet att vara delaktig i centrala bitar i ett klassrum: ”det är viktigt att eleven får 

känna att hon eller han är delaktig i allt som händer och får vara en av de viktiga personerna i 

ett klassrum”.  

Verksamhet 2 och 3 skiljer sig från verksamhet 1 och 4 i avseende hur verksamheterna valt att 

organisera undervisningen för de nyanlända eleverna. I verksamhet 3 deltar de nyanlända 

eleverna under en större del av skoldagarna inom ramen för ordinarie undervisning, men 

Katrin beskriver att det under elevens första tid på skolan finns ett särskilt fokus att eleven 

utvecklar det svenska språket, vilket ofta görs i en liten grupp, Sara beskriver: ”Vi [elever och 

sva-lärare] sitter oftast i ett eget rum, men några lektioner stöttar jag inne i klassrummet”. I 
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lärarnas beskrivningar av skolornas organisatoriska rutiner för mottagande och undervisning 

av nyanlända elever utmärker sig verksamhet 2. Katrin säger: ”Vi försöker att inkludera dem 

så mycket som möjligt, så de är med till exempel på idrotten, bilden, musiken och slöjden. Så 

mycket som möjligt där det går”. Med anledning av de ämnen Katrin nämner är det rimligt att 

dra slutsatsen att verksamhet 2 i stor utsträckning ser språket som ett främsta hinder för 

elevens inkludering. Av den anledning har verksamheten en organisation som i liknar 

förberedelseverksamheternas, där nyanlända elever efter bedömning av deras kunskaper i det 

svenska språket succesivt börjar delta i skolans olika ämnen. Katrins beskrivning av enskilda 

elevers skoldagar stärker denna bild. 

I början då går de ju, då har vi ett schema, de är hos sva-läraren större delen av dagen, förutom 

på matematiken, då sitter de i klassrummet, med enklare läromedel. Han den andra killen som 

vi fick för en vecka sen, han har läst matte i sitt land. Sen har jag en till elev som pratar 

arabiska, så han hjälper att tolka. Det är så vi har löst det. (Katrin) 

De segregerade lösningarna beskrivs som ett verktyg för att ge eleven en nivåanpassad 

undervisning i en lugn studiemiljö.  

Lärarnas beskrivningar av inkluderingsbegreppet 

Mot bakgrund av den situation som beskrivs uppstå vid direktplacering tar samtliga lärare 

avstånd från en placeringsorienterad definition av inkluderingsbegreppet, de menar alla att 

placering som åtgärd inte räcker till för att elever inkluderas både socialt och pedagogiskt. 

Hanna säger: ”Ibland är de med i rummet men de är ändå inte inkluderade, de vet inte vad vi 

jobbar med”. På frågan om lärarnas tolkning av inkluderingsbegreppet ger lärarna en samlad 

bild, ”Att anpassa material, eleverna ska kunna delta och känna sig inkluderad i gruppen och i 

lärmiljön. Att de känner sig delaktiga som en del i verksamheten” (Katrin). Begrepp så som 

delaktighet, gemenskap och meningsfullhet återkommer i lärarnas beskrivningar.  Maria, Lena 

och Sara ger emellertid ett mer individorienterat resonemang. De menar att graden av 

inkludering främst avgörs av hur situationen ser ut för den enskilda eleven. Om eleven trivs 

på skolan, har goda sociala relationer och når målen är eleven inkluderad. Innebörden av 

inkluderingsbegreppet har diskuterats flitigt i Maria och Lenas arbetslag. Maria säger, 

”egentligen så är det en individuell fråga, det handlar om vad barnet känner, om barnet känner 

sig inkluderad så är barnet inkluderat”. Denna definition av inkluderingsbegreppet tar 

emellertid inte hänsyn till vikten av att skapa en gemenskap. Även Lena nämner att hon anser 

att pedagoger bör vara försiktiga med att säga om eleven är inkluderad eller inte: ”känslan av 

inkludering det känner ju eleven själv, om man är inkluderad eller inte”, däremot betonar 

Lena i större utsträckning än övriga lärare vikten av att eleven ska känna sig trygg i 

elevgruppen som en del i lärarens ansvar. Detta innebär att läraren möjliggör för en lärmiljö 

som alla elever kan delta i. Att trygghetsskapande är en del i lärarens uppdrag framkommer 

även vid intervjun med Sara. 

Inkludering är ju att de ska känna att de är en del av klassen, att de inte ska känna sig 

annorlunda, men att de även ska känna att de är delaktiga i det man gör i klassrummet, att de 

inte känner sig utsatta: ’vi sitter här med er för att ni är dåliga’. (Sara) 

Saras beskrivning belyser att elever som ges undervisning utanför ordinarie elevgrupp kan 

uppleva en utsatthet. Det visar att segregerande undervisningslösningar kräver att läraren 
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upprätthåller en god dialog med eleverna, annars riskerar detta att påverka elevens motivation 

och så ledes störa elevens inlärningsprocess. Sara beskriver att hon för att inte spä på en 

känsla av utanförskap ofta får tydliggöra syftet med placeringen för eleven. 

Resultatsammanfattning 

I lärarnas beskrivningar av planering och genomförande av engelskundervisning för 

nyanlända elever framkommer det att undervisningen i hög grad utgår från elevens 

individuella förutsättningar. De individuella faktorer som framkommer frekvent är elevens 

skolbakgrund, kunskaper i L1 och L2 och inre faktorer. Lärarna betonar emellertid betydelsen 

av L1- och L2-kunskaperna olika, där en del framhäver L1 inverkan på L3-inlärningen medan 

andra framhäver elevens L2-kunskaper.  

Anpassningar som förekommer rör material, nivå, metod och bedömning. Samtliga elever 

arbetar med läroböcker. Detta material har för flera av eleverna nivåanpassats, två av eleverna 

arbetar emellertid i samma läroböcker som övrig elevgrupp. Elevernas fysiska placering 

skiljer sig åt. Flertalet av de nyanlända eleverna i studien undervisas i klassrummet, en elev 

undervisas enbart i en till en-situation med en elevassistent, tre av eleverna ges både 

undervisning i klassrummet samt undervisning i enskild grupp.  

I studien har skolor med liknande förutsättningar studerats, i resultatet framkommer att 

organisationen av mottagande och undervisning skiljer sig åt mellan verksamheterna. Vissa 

har ett tydligt inkluderingsmål medan andra har planerat en inomorganisatorisk förberedelse-

verksamhet. Samtliga av lärarna beskriver en ökad arbetsbelastning med anledning av ett stort 

mottagande av nyanlända elever. I vilken utsträckning lärarna i praktiken tillämpar sin egen 

beskrivning av inkluderingsbegreppet skiljer sig åt mellan lärarnas beskrivningar.  
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6 Diskussion 

Syftet med den här studien var att belysa verksamma lärares uppfattningar om engelsk-

undervisning för nyanlända elever. Avsikten med studien var även att öka kunskapen inom 

området samt studera effekten av direktplacering som organisering av mottagande och 

undervisning för nyanlända elever. I denna del diskuteras de metodval som i studien gjorts. 

Strukturen för resultatdiskussionen utgår från studiens forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning av de nya kunskaper som tas med till kommande yrkesroll och förslag till 

fortsatt forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Den kvalitativa metod som använts i studien har både för- och nackdelar. Inför metodvalet 

ansågs semistrukturerade intervjuer vara det mest fördelaktiga tillvägagångssättet för att 

besvara studiens frågeställningar. En fördel med att använda intervju som metod är att det ger 

utrymme för ett djupare samtal där följdfrågor kunde ställas och anpassas för att utveckla de 

svar respondenterna gav (Bell & Waters, 2016). Studien sökte även en variation av 

uppfattningar om engelskundervisning för nyanlända elever, varför en fenomenografisk ansats 

valdes för bearbetningen av datamaterialet. Den kvalitativa analysen medför däremot en mer 

eller mindre subjektiv tolkning av respondenternas yttranden, med anledning av att forskaren 

själv måste göra en viss tolkning av beskrivningarna i analysen (Larsson, 1986). I resultatet 

har egna tolkningar i viss utsträckning följts av citat, där förhoppningen är att de utvalda 

citaten ska ge en autentisk bild av intervjuerna, vilket också lämnar utrymme för läsaren att 

uppskatta tolkningens trovärdighet (Patel & Davidson, 2011). 

En annan aspekt av intervjun som metod är intervjuarens påverkan på respondenten, vilket 

kan bli särskilt märkbart i en situation där intervjuaren har en överlägsen situation (Backman 

et al., 2012). Vid kontakt med lärare framkom en viss motvilja att prata om engelsk-

undervisning för nyanlända elever. Flera lärare avböjde på första förfrågan, med förklaring att 

det dels är ett område som skolan brister inom, dels ett område lärarna känner sig osäkra på. 

Att det betonades att medverkan i studien anonymiseras påverkade inte lärarnas vilja till 

medverkan särskilt, en förklaring till det kan vara att de upplevde att deras samt skolans 

anseende ändå skulle kunna värderas. Eftersom det ansågs viktigt att lärarna kände sig trygga 

nog att ge tillförlitliga svar på intervjufrågorna gjordes en avvägning för i vilken ordning 

intervjufrågor ställdes samt i vilken utsträckning följdfrågor ställdes. Detta medförde dock att 

för studien intressanta delar, så som orsaksförklaringar, ibland uteblev. Med anledning av 

detta försvårades även möjligheterna till att finna lärare med vilja att delta i studien. En 

anonym enkätstudie skulle eventuellt ha kunnat bidra till ett större deltagande, och därmed en 

högre generaliserbarhet av lärares uppfattningar som helhet. Däremot skulle en enkätstudie 

medföra att de djupare och mer utvecklade svaren uteblev. Syftet med studien har emellertid 

inte varit att dra några kvantitativa slutsatser och urvalet betraktas därför som lämpligt, 

eftersom resultatet speglar lärarnas egna uppfattningar och beskrivningar av deras 

undervisning. Att lärare från fyra skolor deltagit bidrar förhoppningsvis till en något stärkt 

representativitet. De deltagande lärarna visade sig även representera samtliga årskurser 4–6, 

vilket medförde att en viss tolkning av hur eller om L3-inlärningen påverkas av elevernas 

ålder samt årskursplacering kunde göras.   



   

  34 

 

Studiens validitet och reliabilitet påverkas av dess kvalitativa art. Hur väl studien mäter det 

som den är avsedd att mäta värderas i termer av studiens validitet (Patel & Davidson, 2011). 

Reliabilitet i studien innebär att mätningen i studien genomförts på ett tillförlitligt sätt. I den 

kvalitativa studien omfattar begreppet valididet hela processen, från forskarens förkunskaper 

till det material som denne samlat in, tolkningens trovärdighet, om denne lyckats utröna 

mångbottnade svar hos respondenterna och hur väl innebörden i tolkningarna framträder. I 

syfte att säkra validitet i studien har genomförda intervjuer föregåtts av inläsning av litteratur 

på området. För att redogöra för resultatet med hög validitet har lärare benämnts med namn. 

Detta för att tydligt visa på vilken av lärarna som gör vilket uttalande. I återgivelsen av 

lärarnas uttalanden har citat ibland valts före egen tolkning, för att säkra att en egen tolkning 

inte inverkar på lärarens verkliga mening. Begreppet reliabilitet värderas också på ett annat 

sätt i en kvalitativ studie jämfört med en kvantitativ studie (Patel & Davidson, 2011). En 

informant som intervjuas flera gånger och under dessa tillfällen ger olika svar på samma 

frågor skulle i en kvantitativ studie betraktas som indikation på en låg reliabilitet. I den 

kvalitativa studien betraktas i stället omständigheter – respondenten kan ha tillförskansat sig 

nya erfarenheter eller ny kunskap sedan den förra intervjun. Det särskilda tillfället tas i högre 

grad hänsyn till för reliabiliteten i en kvalitativ intervju. Validiteten i den aktuella studien 

hade kunnat stärkas av att använda triangulering i datainsamlingen (Backman et al., 2012), 

där insamling från fler metoder kunde ha stärkt uttalandena som gavs av informanterna under 

intervjutillfället. Exempelvis kunde observation av lektionstillfällen ha bidragit med en 

kompletterande bild av de beskrivningarna som framkom under intervjun. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Hur beskriver lärare att de planerar och genomför engelskundervisning för att 

möta nyanlända elevers individuella behov? 

Utifrån lärarnas beskrivning av deras planering och genomförande av engelskundervisning 

framkommer att deras elevgrupper är heterogena i avseende till elevernas sociala och 

kunskapsmässiga förutsättningar. Det innebär att lärarna i sin undervisning behöver ta hänsyn 

till flera elevers individuella behov. Rådande skolförordningar lämnar i sak väldigt lite 

utrymme för ett exkluderande synsätt, i grundskoleförordningen förordas integrering som 

huvudprincip när det gäller organisering av utbildning för elever i svårigheter (SOU 

2002:121). Det hör därför till skolans uppdrag att utforma undervisning så att den möter 

elevernas individuella behov (Skolverket, 2017). Utifrån de intervjuade lärarnas beskrivningar 

av hur de planerar och genomför engelskundervisning för att möta nyanlända elevers 

individuella behov framkommer det i resultatet att de använder sig av både liknande samt 

olika tillvägagångssätt för detta. Av resultatet för denna studie kan två mönster urskiljas av 

lärares förhållningssätt vid planeringen och genomförandet av engelskundervisning för 

nyanlända. 

 

Det framgår i två lärares beskrivningar att de ser det som en självklarhet att de nyanlända 

eleverna är placerade i deras elevgrupper, de två lärarna som är verksamma inom samma 

skola har genom anpassningar av lärmiljön möjliggjort för eleverna att socialt och 

pedagogiskt delta i ordinarie engelskundervisning. Studier visar att undervisning i heterogena 
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elevgrupper kräver en särskild planering (Dahllöf, 1967, citerad i Persson & Persson, 2013). 

Dahllöf menar att anpassningar av lärmiljö har stor inverkan på hur elever i svårigheter klarar 

undervisningen i ordinarie klassrumsmiljö. Resultatet i denna studie visar att dessa två lärare 

ser det som viktigt att de nyanlända eleverna deltar i lärande tillsammans med andra, en 

förutsättning för Nilholm och Göranssons (2013) gemenskapsorienterade definition av 

inkluderingsbegreppet. Det visar sig även att dessa lärare i mycket liten utsträckning beskriver 

L3-inlärningen i negativa ordalag. Resterande lärare problematiserar i större utsträckning att 

nyanlända elevers utveckling gynnas av att direktplaceras inom ramen för ordinarie 

engelskundervisning, och har fokuserat på en individualisering av elevens undervisning, som 

skett i sådan individanpassad karaktär att eleven trots en fysisk placering i klassrummet är 

både socialt och pedagogiskt isolerad. Detta fenomen beskrivs även av Nilholm och 

Göransson (2013), som benämner situationen som en exkluderande inkludering. Dessa lärare 

har dessutom i större utsträckning möjliggjort för segregerande undervisningslösningar. 

Särskiljande placeringar har heller inte föregåtts av att åtgärder som anpassningar av lärmiljö 

prövats och efter utvärdering ansetts otillräckliga för elevens lärande. I studiens resultat 

framgår heller inte att dessa placeringar organiserats med hänsyn till elevens individuella 

behov. Persson och Persson (2013) hävdar att lärare, med anledning av att undervisning i mer 

homogena grupper upplevs som mindre arbetsamt, ofta erfar sådana typer av grupperingar 

som positiva. Tendenser till detta visas även i denna studie. Cummins (1979) visar i sin 

forskning att den kognitiva utvecklingen, i rätt förhållanden, stärks hos flerspråkiga individer. 

Däremot betonas att dessa positiva aspekter av tvåspråkighet troligen inte visar sig förrän 

eleven har uppnått en viss lägsta nivå på sitt L2. Detta kan vara en orsak till att lärarna i 

studien uttrycker nackdelar framför fördelar med direktplacering som organisationsform för 

mottagande och undervisning av nyanlända elever. 

 

De två ovan beskrivna perspektiven skiljer sig även åt vad gäller den språkliga miljön i 

undervisningen. De lärare som i hög grad individanpassar undervisningen för de nyanlända 

eleverna beskriver i större utsträckning L3-inlärningen som problematisk. Studien visar även 

att dessa lärare i hög grad betonar elevens L2-kunskaper. Jessner (2008) visar att färdigheter 

och kunskaper i L2 har betydelse vid L3-inlärning. Lärarna i denna studie undervisar elever 

de saknar ett gemensamt språk med, varför det är rimligt att förstå lärarnas beskrivningar av 

hur elevens bristande svenskkunskaper komplicerar undervisningen. I denna studie har de 

andraspråkselever som lärarna undervisar varit i Sverige som högst i fyra år, enligt 

definitionen av nyanländ (SFS 2010:800) §12a. Flertalet av dessa elever har inte varit i landet 

mer än ett år och har därför sin språkliga bas i sitt L1. Att utveckla ett skolspråk på 

andraspråket tar minst fem år (Skolverket, 2015), detta språk möter eleverna i engelsk-

undervisningen, bland annat i deras läroböcker. Mot bakgrund av detta visar studiens resultat 

att de lärare som i stor utsträckning använder målspråket i undervisningen skapat bättre 

möjligheter för L3-inlärarna att delta socialt och pedagogiskt i undervisningen. Ett medvetet 

användande av målspråket i undervisningen beskriver båda de två lärarna vars nyanlända 

elever deltar på samtliga av ordinarie undervisningsaktiviteter. Dessa lärare uppmanade även 

elevgruppen att huvudsakligen använda det engelska språket. Den muntliga språkmiljön blev 

därför i mycket liten utsträckning svensktalande. Detta samband mellan lärarens och 

elevernas språkanvändning visade även Zilms studie (1989, citerad i Tornberg, 2015). 
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Studiens resultat visar att de lärare vars undervisning präglas av andraspråket har svårare att 

möta de nyanlända eleverna pedagogiskt. Dessa lärare har i stor utsträckning planerat för de 

nyanlända eleverna att skriftligt översätta mellan elevens L1 och L3. Denna individ-

anpassning visar sig i resultatet begränsa elevens språkliga användning, med anledning av att 

både den receptiva förmågan samt den produktiva, muntliga förmågan i liten utsträckning 

används. 

6.2.2 Vilka arbetssätt använder lärare för att främja nyanlända elevers måluppfyllelse i 

engelskämnet? 

Resultatet i denna studie visar att samtliga av lärarna i sin undervisning utgår från förlags-

producerade läroböcker. Lärares beskrivningar av undervisningen visar att läroböckernas 

användning även har inverkan på i vilken utsträckning lärarna använder sig av ett 

lärarcentrerat arbetssätt. Med anledning av att innehållet i läroböckerna redan är förbestämt 

tar lärarna sällan in elevernas intressen eller aktuella händelser i undervisningen. Skolverkets 

(2006) rapport visar på att detta arbetssätt kan påverka elevernas motivation för engelsk-

undervisningen negativt. I läroböckerna ingår en variation av aktiviteter tänkta att genomföras 

i grupp, par eller enskilt. Resultatet i både denna studie samt Skolverkets rapport visar 

emellertid att elever främst arbetar individuellt. Lärarnas val av arbetssätt, läromedel samt 

korrelationen mellan läroböcker och en lärarcentrerad undervisning ger samma bild som 

Skolverkets (2006)  rapport. I denna studie har emellertid undervisningen för de nyanlända 

eleverna studerats. Resultatet visar att lärarna i olika utsträckning anpassat arbetssätt och 

undervisningsaspekter med hänsyn till de nyanlända eleverna. I viss utsträckning ingår de 

nyanlända eleverna inom ramen för ordinarie arbetssätt, men med anledning av att de saknar 

grundkunskaper i det engelska språket har åtgärder gjorts för att möta elevernas olika 

kunskapsnivåer. I studiens resultat framkommer att de nyanlända eleverna inte alltid deltar i 

de aktiviteter som genomförs i olika gruppkonstellationer. Det innebär att de nyanlända 

eleverna i synnerhet arbetar främst individuellt. Även Persson och Persson (2013) visar att 

enskilt arbete är en vanlig form av individualisering. Resultatet av denna studie visar att 

lärares individanpassningar har en tendens att negativt påverka elevens sociala och 

pedagogiska delaktighet. Detta med anledning av att samtal och interaktion genom detta 

arbetssätt uteblir. Resultatet av denna studie visar att lärarens planering av undervisning 

påverkar utfallet av språklig interaktion. Detta kan kopplas till tidigare studier (St. John, 2014, 

citerad i Tornberg, 2015; Stolz, 2005, citerad i Tornberg, 2015), som visar att typen av 

aktiviteter som utförs under språklektioner har stor betydelse för i vilken utsträckning 

eleverna kommer att utveckla en kommunikativ förmåga. Denna studie visar även att de 

nyanlända elevernas möjlighet till interaktion påverkas av det material de i sitt lärande har att 

tillgå.  Vilket material som valts för de nyanlända eleverna skiljer sig åt. De lärare vars 

nyanlända elever har samma lärobok som övrig elevgrupp deltar i större utsträckning i 

gemensamma aktiviteter. Studien ger emellertid inte svar på om detta främst påverkas av 

elevens material eller lärarens förhållningssätt. Lärarnas beskrivningar av de nyanländas L3-

inlärning visar att det dominerande arbetssättet är översättningsövningar till och från 

målspråket. Jessner (2008) betonar att lärare behöver visa förståelse för att L3-inlärare inte är 

språkliga nybörjare. Resultatet i denna studie visar emellertid att utrymmet för 

flerspråkselever att använda befintliga språkstrategier, så som kunskaper om språks 
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uppbyggnad och struktur, minskar i en undervisning där fokus främst är på utbyggnad av ett 

ordförråd. Förutom att denna undervisningsmetod minskar utrymmet för eleven att använda 

sina befintliga språkkunskaper blir den muntliga interaktionen obefintlig, vilket har en negativ 

inverkan inte minst på L2- och L3-inlärningen men i synnerhet på elevens sociala och 

pedagogiska delaktighet. De lärare i studien som beskrev att de hade ett fokus på att eleverna 

genom samarbete och språklig användning utvecklar en kommunikativ kompetens, visar 

också att de nyanlända eleverna i större utsträckning var socialt och pedagogiskt delaktiga i 

undervisningen. Motschenbacher (2016) belyser korrelationen mellan den sociala och 

språkliga utvecklingen. I enlighet med Motschenbachers studie visar denna studie att 

arbetssätt där eleverna samtalar och arbetar tillsammans är mer gynnsamma än 

konstruktivistiska arbetssätt, om målet är att tredjespråksinlärare ska inkluderas i främmande-

språksundervisning.  

Studier om L2- och L3-inlärning visar att individens alla språk influerar varandra 

(Gunnarsson et al., 2015; Jessner, 2008; Jessner & Cenoz, 2007). Denna process blir särskilt 

komplex vid L3-inlärning, då eleven besitter tre olika språk. Denna process påverkas 

ytterligare när de olika språken är typologiskt skilda, en faktor som även kommer fram i 

denna studies resultat, då alfabetet i de nyanlända elevernas L1 skiljer sig från alfabetet i 

deras L2. En engelskundervisning som ställer krav på att eleven i stor utsträckning ska skriva 

på både sitt L1, L2 och L3 borde mot bakgrund av detta försvåra elevens tidiga språkinlärning 

i L2 och L3. Studier visar att flerspråkiga elever gynnas av att aktivera alla sina språk 

(Gunnarsson et al., 2015; Jessner, 2008; Jessner & Cenoz, 2007). I denna studie visar 

resultatet emellertid att lärarna har svårt att vid L3-inlärningen aktivera elevens L2, då elevens 

kunskaper i detta språk är bristande. En vanligare metod är att eleverna uppmuntras att nyttja 

sitt L1, vilket vid tillfället för L3-inlärningen är elevens starkaste språk. Även denna metod 

visar sig däremot problematisk i de fall då undervisningen fokuserar på att eleven förväntas 

lära sig ord och fraser genom att skriva dessa. Denna studie visar att de elever vars 

språkkunskaper på L1 är bristfälliga har större problem vid tillägnandet av både sitt L2 och 

L3, en bidragande orsak till detta kan vara att undervisningen sällan fokuserar på muntlig 

språklig användning och eleverna, om än i varierad utsträckning, saknar ett skriftspråk. 

6.2.3 Vilka organisatoriska åtgärder finns för ett framgångsrikt mottagande för de 

nyanlända eleverna i de olika verksamheterna? 

I en rapport publicerad 2009 kritiserar Skolinspektionen flera skolor för att sakna 

systematiska rutiner för organisering av mottagning och undervisning av nyanlända elever. 

Rapporten (Skolinspektionen, 2009) kritiserade även hur skolor organiserade insatser från 

studiehandledare och modersmålslärare. I lärarnas beskrivningar framkommer det att det utan 

kommunens tidigare förberedelseverksamhet resulterat i en utsatt situation för de nyanlända 

eleverna. Dessa uppfattningar grundar sig främst i att eleven vid ankomst till skolan helt 

saknar kunskap i det svenska språket. Juvonen (2015) visar att lärares erfarenheter av 

direktintegrering problematiserar hur elevernas bristfälliga kunskaper i svenska orsakar en för 

eleven utsatthet. Även lärare i denna studie beskriver att bristande språkkunskaper i L2 

försvårar för elevens sociala och pedagogiska delaktighet. Med anledning av detta har 

samtliga skolor sedan omorganisationen av förberedelseverksamheten organiserat särskilda 
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rutiner för mottagande och undervisning för nyanlända elever. Studiens resultat visar att dessa 

rutiner skiljer sig åt mellan verksamheterna. En urskiljning som kan göras är mellan 

verksamheterna som undervisar elever i årkurserna f–6 och verksamheter som undervisar 

elever i årskurserna 4–9.  De verksamheter som undervisar de äldre årskurserna har i mindre 

utsträckning resursstöd mot de nyanlända eleverna i klassrummen. Dessutom utmärker sig 

den skolan som i studien inte ingår i kriteriet att de tar emot en stor del av kommunens 

nyanlända. Denna skola har få nyanlända elever på skolan samt att de placerat eleverna i olika 

elevgrupper. Med anledning av detta är det svårt att organisera det pedagogiska stöd som 

dessa elever behöver. Med hänsyn till den resurstillgång som finns är den enda lösningen att 

eleverna ges undervisning i enskild grupp utanför klassrummet. Nilholm och Göransson 

(2013) definierar en inkluderande skola som en verksamhet där olikheter ses som en tillgång, 

undervisning i särskilda grupper är sällsynt och att demokratiska proceser pågår på flera 

nivåer. Hänsyn behöver även tas till elevernas situation, både genom att eleven tillägnar sig en 

viss kunskap samt deltar i lärande tillsammans med andra. Resultatet i denna studie visar att 

nyanlända elever som ges undervisning utanför klassrummet får det svårare att delta socialt 

och pedagogiskt i klassrummet.  Undervisning i klassrummet kräver emellertid att läraren har 

kunskap om och aktivt utvecklar sin undervisning för att möta de nyanlända elevernas 

individuella behov. Detta beskriver även Utbildningsdepartementet (2017), som menar att en 

samsyn i förhållningssätt underlättar för mottagandet och undervisningen av de nyanlända 

eleverna. En framgångfaktor som framträder i studiens resultat är de verksamheter som 

kännetecknas av att samtliga lärare har kunskap om och aktivt utvecklar sin undervisning för 

att inom ramen för ordinarie undervisning möta de nyanlända elevernas individuella behov. 

Det innebär att ett framgångsrikt mottagande av nyanlända elever inte kan vara beroende av 

enskilda personer eller kompetenser. En sådan organisation beskrivs särskilt av lärarna i 

verksamhet 2, vars sva-lärare utgjort ett stöd även i engelskundervisningen. Genom att 

samtliga av skolans lärare aktivt arbetar för att möta sva-elevernas behov har fler av dessa 

elever integrerats i ordinarie ämnesundervisning. I lärarnas beskrivningar framkommer att 

behov värderas utifrån individ snarare än ämne. Således kan sva-lärarens tid lösgöras i fler 

ämnen samt som extra stöd för till exempel de nyanlända eleverna.  

Däremot framkommer det i resultatet att mottagandet och undervisningen av direktplacerade 

nyanlända elever förvärrat en för lärarna redan ansträngd arbetssituation. Faktorer som 

personalbrist och tid påverkar lärares förutsättningar för både mottagandet samt 

undervisningen av de nyanlända eleverna. I denna studies resultat framkommer det att 

omorganisationen av förberedelseverksamheten inte har föregåtts av någon kompetens-

utveckling för lärarna. Lärarna beskriver att de inför uppgiften att pedagogiskt möta och leda 

nyanlända elever känner sig oförberedda. De uttrycker själva en medvetenhet om 

framgångsfaktorer för att undervisa flerspråkiga elever, men menar att det varken finns 

adekvata resurser eller tid för att i praktiken tillämpa dessa. Flerspråkiga elever behöver 

simultant utveckla andraspråkets bas och utbyggnad (Skolverket, 2015). Det innebär att 

undervisningen måste ge andraspråkselever förutsättningar att tillägna sig grundläggande 

kunskaper i L2 samtidigt som ämneskunskaper utvecklas. Med anledning av att utvecklandet 

av skolspråket är en sådan tidskrävande process är det av betydelse att eleven ges stöd på sitt 

L1. För att möjliggöra ett sådant stöd är lärarna i stor utsträckning beroende av studie-
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handledare eller annan personal som delar elevens L1. Samtliga lärare beskriver att de, med 

anledning av den brist på studiehandledare som råder, inte kan organisera stödinsatser i den 

utsträckning de menar behövs. 

Resultatet visar att tillämpningen av en gemenskapsorienterad definition av inkluderings-

begreppet (Nilholm & Göransson, 2015), vilken tar hänsyn till både elevens placering samt 

sociala och pedagogiska delaktighet, är bristande i flera verksamheter. Detta trots att lärare i 

sina definitioner av begreppet inkludering ger en beskrivning som liknar den gemenskaps-

orienterade. I studiens resultat framkommer dels elevernas bristande språkkunskaper som 

bidragande orsaker till social isolering, dels lärarnas arbetssätt. Arbetssätt som i liten 

utsträckning lämnar utrymme för eleverna att i olika gruppkonstellationer arbeta tillsammans 

lämnar även lite utrymme till språkanvändande och i förlängningen språkutveckling. I 

lärarnas beskrivningar framkommer att de nyanlända eleverna i mycket liten utsträckning 

interagerar med inrikesfödda elever under lektionstid. Det framkommer vidare att de 

nyanlända eleverna i olika utsträckning interagerar med andra elever utanför lektionstid. Det 

innebär att dessa elevers andraspråksutveckling inte nödvändigtvis gynnas av en direkt-

placering, då eleven trots en fysisk placering eventuellt inte inkluderas i det språkligt 

kontextrika sammanhang som skolmiljön allmänt anses kännetecknas av.  

7 Slutsatser och implikationer för yrkesuppdraget 

Syftet med studien var att studera lärares uppfattningar om att socialt och pedagogiskt möta 

nyanlända elever i engelskundervisning. Avsikten med studien var även att öka kunskapen 

inom området samt studera effekten av direktplacering som organisation av mottagande och 

undervisning för nyanlända elever. En slutsats av detta är att L3-inlärningen i den 

direktplacerade miljön påverkas negativt av att eleverna inte har grundläggande kunskaper i 

sitt L2. Mot bakgrund av detta är det för elevens L3-inlärning gynnsamt att få utgå från sitt 

L1. Detta stöddes ytterligare av en i undervisningen betydande användning av målspråket. De 

lärare vars elever var placerade inom ramen för ordinarie undervisning visade goda resultat 

vad gäller elevens språkutveckling i de fall där lärarna planerade för interaktiva aktiviteter. 

Den direktplacerade miljön visar sig i vissa fall vara mycket gynnsamt för elevens L2-

utveckling, kunskapsutveckling i skolans olika ämnen samt sociala utveckling. I andra fall 

finns en risk att nyanlända elever i denna miljö blir mycket isolerade både socialt och 

pedagogiskt. Studiens resultat visar att lärares val av arbetssätt i undervisningen har stor 

inverkan på elevens sociala och pedagogiska delaktighet. Utan lärarledda aktiviteter 

interagerar nyanlända elever i mycket liten utsträckning på sitt L2 eller L3. Faktorer som 

påverkar lärares förutsättningar för att ta emot och undervisa nyanlända elever i engelsk-

undervisning är både lärares upplevda arbetsbörda samt vilket resursstöd som finns att tillgå. I 

studien framstår lärares arbetsbörda som en negativt bidragande faktor till den engelsk-

undervisning som planeras och genomförs samt hur denna anpassas för L3-inlärare. I studien 

framgår att de fördelar som direktplacering som mottagningsform medför främst betraktats ur 

ett elevperspektiv, inte ett lärarperspektiv. Under studiens gång har reflektioner därför gjorts 

kring hur denna mottagningsform inte ter sig som fördelaktigt för lärarens arbetssituation. Det 

innebär vidare konsekvenser för den undervisning som pågår i de olika verksamheterna. Det 
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visar sig även i studien att skolor verkar ha svårt att organisera för att extra pedagogiskt stöd 

ges inne i klassrummen istället för utanför. Emellertid visar studien att de skolor som i större 

utsträckning organiserar resursstöd inne i klassrummen har skapat ett bättre lärandeklimat 

samt en för läraren minskad arbetsbörda.  

Studien ämnade söka svar på vilka framgångsfaktorer som finns för ett gynnsamt möte med 

nyanlända elever i engelskundervisningen. Genom samtal med undervisande lärare inom olika 

verksamheter framgick att förhållningssätt och val av metoder för undervisning och 

mottagande av nyanlända elever skiljer sig åt. I dessa beskrivningar kunde även mer eller 

mindre gynnsamma arbetssätt på organisatorisk och klassrumsnivå urskiljas. Genom en 

spridning av denna studie är min förhoppning att lärare i större utsträckning både pedagogiskt 

och socialt inkluderar elever utan grundläggande kunskaper i svenska i engelsk-

undervisningen samt ges kännedom om vikten av att planera för interaktiva aktiviteter, då 

detta skulle förbättra nyanlända elevers delaktighet i engelskundervisningen. Genom denna 

studie har jag fått en ökad förståelse för hur ett inkluderande förhållningssätt kan 

implementeras i engelskundervisningen. Med anledning av insikten om att skolor sällan har 

specifika riktlinjer för att undervisa nyanlända elever är en slutsats att detta arbete får 

utarbetas enskilt. Vid genomförandet av intervjuer framgår att lärarna är intresserade av att 

höra hur andra verksamheter planerat detta arbete, varför jag vill framhålla att en ökad 

kollegial samverkan mellan de olika skolorna i kommunen hade kunnat öka kunskapen om 

engelskundervisning för nyanlända elever samt lärarnas egen säkerhet i sina didaktiska 

överväganden vid planerandet och genomförandet av denna. 

8 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har studerat engelskundervisning för nyanlända elever ur ett lärarperspektiv. I 

lärarnas beskrivningar har ett elevperspektiv stundvis nämnts. Ett förslag till fortsatt forskning 

är att studera nyanlända elevers upplevelser av att studera ett L3 parallellt med sitt L2. I 

studien framkommer även att de nyanlända eleverna i större utsträckning än inrikesfödda 

elever i svårigheter ges undervisning utanför klassrummet, detta kan tyda på en bland lärarna 

osäkerhet inför uppdraget att möta nyanlända elever pedagogiskt och socialt, varför vidare 

forskning på området kan stärka lärarnas medvetenhet om framgångsfaktorer för att undervisa 

nyanlända elever. I studien framkommer ett samband mellan lärares arbetssituation och hur 

verksamheterna organiserat stödpersonal. En vidare forskningsfråga kan mot bakgrund av 

detta söka svar på hur skolor kan utveckla det inomorganisatoriska arbetet för att ge lärare 

bättre förutsättningar att pedagogiskt och socialt möta elever i svårigheter.  
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Bilaga 1: Samtyckesbrev  

Du tillfrågas härmed att delta i en studie om nyanländas delaktighet i engelskundervisningen. 

 

I Luleå kommun har mottagandet av nyanlända omorganiserats och nyanlända direktplaceras 

idag ut i era elevgrupper. Följden av detta beslut är centralt i min studie.  

Ni är kontaktade med anledning av att ni har erfarenhet av att ta emot och undervisa 

nyanlända elever. Ert deltagande är betydelsefullt både för mig som blivande lärare samt som 

bidrag för att belysa lärares erfarenheter av direktplacering av nyanlända elever. 

Hantering och bearbetning av material 

 

• Tidsåtgång cirka 30 minuter 

• Intervjun spelas in som ljudfil 

• Originalfil raderas direkt efter transkription  

• Materialet avidentifieras 

Genom att skriva under detta dokument samtycker ni till att delta i en intervju. Studien 

kommer att presenteras i mitt examensarbete, vilket ni efter publicering är välkommen att ta 

del av. 

 

Jag vill betona att ditt deltagande i studien är frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. 

  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Student: Majki Björkén, majbjr-4@student.ltu.se   

Handledare: Marie Nordlund, marie.nordlund@ltu.se 

 

 

Ort & datum 

 

Signatur forskningsdeltagare 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

Genom intervju med lärare i engelskämnet insamlas data för hur lärare planerar och genomför 

undervisning samt vilka undervisningsmetoder hen använder och vilka organisatoriska 

åtgärder som finns inom verksamheten. 

Inledande frågor 

1) Vad har du för erfarenheter inom yrket?  

2) Vad har du för erfarenheter av att undervisa nyanlända?  

 

Frågor för att besvara organisatoriska åtgärder 

1) Vilka organisatoriska åtgärder har skolan gjort för att möta de nyanlända elevernas 

olika behov i engelskämnet? 

2) Hur förberedd känner du att du är för att undervisa nyanlända elever i engelska?  

3) Vilka möjligheter och utmaningar upplever du finns för att möta nyanländas 

individuella behov i undervisningen?  

Frågor för att besvara hur lärare planerar och genomför sin undervisning 

1) Hur planerar du engelskundervisningen för de nyanlända eleverna? 

2) Vad för fysiskt material har eleven att tillgå i sitt lärande och varför valdes detta 

material? 

3) Hur har engelskundervisningen för eleven organiserats? 

4) Vilka möjligheter och utmaningar ser du med att eleven samtidigt som de lär sig 

svenska som andraspråk ges undervisning i engelska? 

5) Upplever du någon skillnad i att undervisa nyanlända elever mot för att undervisa 

elever med svenska som första språk? 

6) Vad innebär begreppen inkludering och delaktighet för dig?  


