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SAMMANDRAG 

Jörgen Anders 

Engelska för nybörjare? Om nyanlända elevers svårigheter att nå 
målen i engelska  
 

English for Beginners? Newly Arrived Pupils’ Difficulties in Reaching the Learning 

Objectives in English 

2011                          Antal sidor: 32 

 

Syftet med denna studie var dels att identifiera och analysera orsakerna till att 

nyanlända elever har svårigheter att uppnå målen i engelska i årskurs 6 och 9, dels att 

ta reda på om och i sådant fall hur problemen kan lösas. Studien utfördes på en i 

högsta grad mångkulturell mellansvensk skola med hjälp av skuggningar, intervjuer 

och analys av elevernas kursböcker. Genom skuggningarna kunde det slås fast att de 

nyanlända eleverna låg långt efter sina klasskamrater i engelskkunskaperna. 

Resultaten visade också att eleverna i årskurs 6 och 9 hade hög motivation att lära sig 

engelska, men trots detta mäktade de inte med att studera mer än vad de trodde 

skulle krävas för att klara av nästkommande läxförhör eller prov. Detta bidrog till att 

de hade stora brister i att förstå och kommunicera på språket, och eleverna i årskurs 

9 hade dessutom stora svårigheter då de skulle skriva uppsatser i ämnet. Lärarna som 

deltog i studien ansåg att kunskapskraven för de nyanlända eleverna var orimliga 

eftersom de redan måste lägga ner mycket kraft på att förstå det svenska skolsystemet 

och att lära sig det svenska språket. Analysen av kurslitteraturen visade också att viss 

kunskap i svenska trots allt är nödvändig, då glosor och många av uppgifterna är rena 

översättningsuppgifter från engelska till svenska eller tvärtom. Trots att eleverna som 

deltog i studien föredrog undervisning på enbart engelska under lektionstid, såg de 

förvånansvärt nog glosförhör och översättningsövningar som ett ypperligt tillfälle att 

öka på sina svenskkunskaper.   

__________________________________________________________ 

Nyckelord: 

engelskkunskaper, främmande språk, kunskapskrav, mångkulturalitet, modersmål, 

nyanlända elever, språkinlärning, studiehandledning, svenskkunskaper 
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Begreppsdefinitioner 
Definitionerna är placerade redan här så att de skall vara lätta att finna under 

läsningens gång. Begreppen är listade i alfabetisk ordning: 

 Andraspråk är ett språk som en person lärt sig efter sitt modersmål i den 

miljö där språket talas, till exempel vid invandring eller i ett mångspråkigt 

samhälle. Svenska är ett andraspråk för nyanlända elever i Sverige medan 

engelska är ett främmande språk, såvida de inte har engelska som 

modersmål. 

 Främmande språk är ett språk som helt eller delvis lärs in i en miljö där det 

inte naturligt hör hemma, till exempel i skolan. Engelska räknas som ett 

obligatoriskt främmande språk i svenska skolor. 

 Hemklass är den klass som eleven är inskriven i och tillhör. Även om eleven 

deltar i andra gruppkonstellationer är hon eller han skriven i hemklassen.  

 Input är i språkinlärningssammanhang det språkinnehåll som inläraren blir 

utsatt för, det vill säga allt den läser och hör. 

 Modersmål är det första språk ett barn lär sig, även kallat förstaspråk. De 

barn som växer upp i en flerspråkig miljö kan tillägna sig flera modersmål 

samtidigt. 

 Målspråk är det språk i språkundervisningen som är målet med 

undervisningen. I engelskundervisningen är engelska målspråket. 

 Nyanländ elev är ett begrepp som används om barn eller ungdomar som 

kommer till Sverige nära eller under sin skoltid och som inte har svenska 

som modersmål och inte heller behärskar det svenska språket.  

 Output är det språkinläraren producerar, både talat och skrivet språk. 

 Sfi står för ”svenskundervisning för invandrare” och är en kurs i svenska för 

vuxna invandrare i Sverige, med undantag för invandrare som talar danska 

eller norska, som är kostnadsfri.  

 Språkval svensk-engelska är ett ämne som elever kan välja istället för ett 

tredje språk, vilket innebär att eleverna får tillfälle till mer övning i ämnena 

svenska och engelska i stället för att välja ett andra främmande språk, vilket i 

de flesta svenska skolor är franska, spanska eller tyska.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Modersm%C3%A5l
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 Studiehandledning, när det benämns i denna studie, betecknar en personlig 

handledning på elevens modersmål, om eleven före ankomsten till Sverige 

endast talat eller undervisats på annat språk.  

 Sva eller ”svenska som andraspråk” får läsas som kärnämne i stället för 

svenska om en elev behöver eller önskar det. Undervisningen riktar sig till de 

elever som har ett annat modersmål än svenska. 
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1 Inledning 
I en mångkulturell mellansvensk högstadieskola pratade jag med en elev som kommit 

från Irak för tre år sedan. Hon hade stora svårigheter med engelskan. Exempelvis 

handlade en text om the elections, där ordet i kursboken mycket riktigt var översatt 

till valen på svenska. För mig med svenska som modersmål var det självklart vad 

översättningen syftade på, men för henne blev kontexten obegriplig, då hon hade 

djuret val i åtanke. Fastän hon både var läskunnig och hade haft engelska i skolan i 

sitt hemland ställde den svenska engelskundervisningen ideligen till problem för 

henne.  

I Dagens Nyheter (Granestad, 2011) står att 37 procent av de utlandsfödda 

eleverna har för dåliga betyg i nian för att få börja gymnasiet. En orsak till detta anses 

vara bristande kunskaper i svenska språket. För att nå kursplanens mål i engelska 

krävs däremot egentligen inga svenskkunskaper alls (Jönsson, 2007:18). Ändå får 

många nyanlända elever inte heller något betyg i engelskämnet. Vad kan det bero på? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är dels att analysera och identifiera de svårigheter nyanlända 

elever i årskurs 6 och 9 konfronteras med då de försöker uppnå målen i engelsk-

ämnet, dels att eventuellt finna svar på hur dessa problem kan lösas. För att ta reda 

på detta formulerade jag följande forskningsfrågor: 

 Varför uppstår svårigheter för nyanlända i deras engelskstudier? 

 Vad kan de nyanlända eleverna själva göra för att nå ett godkänt betyg i engelska? 

 Vad kan skolan göra för att hjälpa nyanlända att nå ett godkänt betyg i ämnet? 

 Kan kursplanen för engelska anpassas bättre för nyanlända elever? 

1.3 Uppsatsens disposition 

I bakgrundsavsnittet skildras först hur nyanlända elevers skolgång initialt kan te sig 

när de kommer till Sverige samt allmänna svårigheter som kan uppstå för dem i 

skolan. Sedan läggs fokus på språkliga problem; således kontrasteras inlärningen av 

ett andraspråk – svenska – med ett främmande språk – engelska – samt beskrivs 

syftet med de olika kurserna samt kunskapsbedömningen av dessa. Därefter ges en 

kort överblick över tidigare forskning i det område som studien avser bidra till. I 

metoddelen beskrivs tillvägagångssättet i min studie, och i resultat- och analysdelen 

börjar jag med att kort presentera deltagarna innan jag utvärderar utfallet. Därefter 
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följer en diskussion av resultaten och det hela avslutas med mina sammanfattande 

reflektioner i ämnet. 

2. Bakgrund 

2.1 Inskrivning i skolan av nyanlända  

Cirka 14 000 av de drygt 86 000 personer som fick svenskt uppehållstillstånd år 

2006 var i skolåldern (Skolverket, 2007). När en nyanländ elev skrivs in i den 

svenska skolan anordnas vanligtvis ett möte där skolledare tillsammans med mentor 

och tolk träffar familjen för att försöka få en första bild av elevens sociala och 

kunskapsmässiga situation (Bergman & Thullberg, 2008). Eftersom forskning har 

visat att möjlighet till hjälp och stöd hemma är viktiga element för elevens 

möjligheter att lyckas i skolan skall föräldrarna och eleven involveras i vad som 

beslutats samt tillhandages information om hur den svenska skolan fungerar.  

 Skolverket (2007) skriver att nyanlända så snabbt som möjligt skall börja delta 

i den reguljära klassundervisningen, även om många elever initialt kan behöva en 

period då svenska språket anpassas till deras kunskapsnivå. Eleven skall då få tillgång 

till ett anpassat stöd och en individuell planering. Det primära i undervisningen är att 

eleven fortast möjligt lär sig förstå, tala, läsa och skriva svenska för att därigenom så 

snabbt som möjligt kunna slussas ut i sin respektive hemklass. Kunskaper i svenska 

anses nämligen vara absolut avgörande för att eleverna skall lyckas i övriga ämnen i 

skolan.     

2.2 Teorier kring nyanlända elevers problematik i skolan 

Enligt Skolverket (2011a) når elever som kommit till Sverige under sin skoltid 

betydligt sämre resultat än elever som är födda i landet. Persson (2007) påpekar dock 

att alla elever skall få möjlighet till utveckling och lärande utifrån sina egna 

förutsättningar och att ”alla skall få möjlighet att känna delaktighet och gemenskap i 

en inkluderande miljö” (s. 23). ”Detta förutsätter en mångfald när det gäller synen på 

kunskap, undervisning, inlärning och bedömning”, skriver Lahdenperä (2004:66) 

och menar samtidigt att nya metoder som främjar elevernas bästa måste utvecklas.  

2.2.1 Psykosociala och kulturella faktorer  

Uppbrottet och upplevelser som krig och våld från hemlandet kan komma att påverka 

eleverna under en lång tid (Skolöverstyrelsen, 1988). Många nyanlända elever har 

nämligen inte haft någon skolgång innan de kommit till Sverige och behöver således 



 

3  
 

hjälp med att lära sig läsa och skriva. Skolverket (2007) förespråkar att 

alfabetiseringen bör vara individualiserad och ske på modersmålet eller med 

koppling till modersmålet. Därmed kan det även klargöras om eventuella läs- och 

skrivsvårigheter, såsom misstänkt dyslexi, istället orsakas av emotionella störningar 

(Johansson & Madison 1998:11). Lindell & Lindell (1996:32-33) skriver att dyslexi 

kan vara svår att utreda, men att ett antal symptom måste samverka för att diagnosen 

kan ställas, exempelvis att eleven har en långsam och knagglig läsning, läser för fort 

och gissar, läser fel på småord, har ovanligt dålig handstil, etcetera. Vid valideringen 

av elevernas språkutveckling bör därför modersmålsläraren involveras (Skolverket, 

2007:41-48). Modersmålslärarna utgör dessutom en viktig länk i medlingen mellan 

skola och hemmet (Elmeroth, 2008). 

För många av de elever som gått i skola i sina hemländer kan det innebära en 

konflikt när de märker att lärarna i den svenska skolan inte är de som bestämmer och 

ordnar allt, skriver Hedin (2001). I många muslimska stater förmedlas nämligen 

kunskap utan eftertanke, där lärarna istället kräver en mekanisk reproduktion av 

faktastoff som eleven inte förväntas eller ens får bearbeta. Skolverket (2007) skriver 

att denna förmåga ändå skall tas tillvara då den i många fall kan vara en tillgång, men 

hävdar samtidigt att eleverna bör utveckla strategier för att kritiskt granska och 

analysera fakta ur olika perspektiv. Därför skall eleven också ha tillgång till 

studiehandledning på modersmålet för att inte halka efter i sin kunskapsutveckling.  

Cummins (1997) menar att innehållet och upplägget av undervisningen måste 

kännas meningsfull och relevant för eleven så att denne inte tappar motivationen till 

nytt lärande. Läraren bör i sin planering därför ta hänsyn till elevens tidigare 

kunskaper, erfarenheter, kultur och språk. Eftersom nyanlända elever delvis har en 

annan väg till kunskap (Skolverket, 2007) anser Byram & Flemming (1998) att 

läraren bör utveckla ett etnografiskt förhållningssätt, vilket innebär förmågan att se 

den egna kulturen i ett utifrånperspektiv. Därigenom, menar de, utvecklar läraren en 

medvetenhet och förståelse för elevens kunskaper och de förväntningar eleven har på 

skolan. Värderingar och erfarenheter som eleverna bär med sig från hemlandet kan 

nämligen skilja sig väsentligt från de normer som förekommer i den svenska skolan. 

Vilby (2007), till exempel, menar att FN:s stadgar, som skolans värdegrund vilar på, 

är ett försök att ”sprida en viss uppsättning västliga värderingar över hela världen” (s. 

87) och därmed inte alls kan sägas vara så allmängiltiga som människor i västvärlden 

kanske tror.  
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2.2.2 Nyanländas svårigheter med inlärandet av det svenska språket 

Arvidsson (1991:144) nämner att minoritetselevers läs- och skrivinlärning hämmas av 

ett begränsat ordförråd i svenska samt att de inte har ett gemensamt språk med sina 

lärare. Samma sak gäller naturligtvis för nyanlända elever: Hyltenstam (2007:46) slår 

fast att ”[d]et är uppenbart att skolan inte lyckas ge elever med utländsk bakgrund en 

lika god utbildning som den de inhemskt svenska eleverna får”. Många barn har 

dessutom en ”tyst period” (Granger, 2004) när de lär sig ett nytt språk, en period som 

kan vara i flera månader. En anledning till detta fenomen tros vara att eleverna ännu 

inte förstår språket och därför bara lyssnar för att lära sig. En annan orsak anses vara 

att eleverna inte har förmågan att tala språket ännu, även om de förstår det.   

Hyltenstam (2007:58) menar vidare att språket måste fungera effektivt för 

inlärning av kunskapsstoff, vilket gör det omöjligt för elever att skaffa sig kunskap via 

ett språk de inte behärskar. Men att lära sig ett nytt språk är ett intensivt och 

krävande arbete, vilket kan komma att påverka elevernas självkänsla negativt då de 

inte kan uttrycka sig eller göra sig förstådda (Skolverket, 2007). Skolinspektionen 

(2009) skriver att många skolor därför rutinmässigt lär ut svenska enligt kurs-

planerna i svenska för invandrare (sfi). Anledningen är att nivån i sfi är lägre än i 

svenska som andraspråk (sva), och därmed är sfi-undervisningen initialt mer 

anpassad till elevernas nivå. Dock är sva tillsammans med betyg i matematik och 

engelska behörighetsgivande för studier i gymnasieskolan, vilket gör det viktigt att 

eleven får adekvat undervisning i ämnet.  

Lahdenperä (2004) skriver att bristande språkkunskaper ibland förväxlas med 

bristande tankeförmåga. Hon betonar därför att eleverna behöver ha höga men 

realistiska krav på sig. Eftersom en kognitivt krävande undervisning har visat sig 

gynna den fortsatta kunskapsutvecklingen bör skolan genomsyras av ett synsätt där 

eleven lär sig att prestera i skolan. Skolan bör därför fokusera på hur 

undervisningssvårigheterna för dessa elever kan motverkas och minimeras.  

2.3 Teorier kring språkinlärning 

Hyltenstam (2007:47-49) skriver att språkutvecklingen hos barn följer ett visst 

normalförlopp, oavsett vilket språk det gäller. En vanlig föreställning är att barn lär 

sig ett andraspråk oerhört snabbt om de vistas i den miljö där andraspråket talas, 

men en undersökning gjord på amerikanska elever med utländsk bakgrund visar att 

det tar runt 1-3 år för barn som kommit till USA i 5- till 7-årsåldern att uppnå en 

åldersadekvat nivå i olika skolämnen (Collier, 1987:617). Motsvarande period för 
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elever som kommit till USA mellan 8-11 år ligger på 2-5 år, och elever som kommit till 

landet mellan 12:e och 15:e levnadsåret förväntas behöva hela 6-8 år för att tillägna 

sig engelska så pass bra att det fungerar som ett verktyg för kunskapsinhämtande i 

skolan. I Sverige behöver barn som inte har svenska som sitt förstaspråk därför få 

utveckla både sitt modersmål och svenskan så att båda språken blir effektiva 

kommunikations-, identitets- och tankeinstrument, skriver Hyltenstam (2007:47). 

Detta är anledningen till att sva- och modersmålsundervisning har införts i det 

svenska skolsystemet. 

2.3.1 Främmandespråksinlärning   

Skillnaden mellan ett andraspråk och ett främmande språk är att inlärningen av den 

förra sker i språkets naturliga miljö, medan den senare vanligtvis inte är en naturlig 

del i vardagen (Yule, 2010:187). När det gäller andraspråk byggs kunskapen på 

gradvis och tillägnandet är därför mindre krävande än vad som är fallet med 

främmande språk, där inlärningen sker i form av en medveten process.  

Undervisningen i främmande språk har sett olika ut under olika tidsepoker 

(Tornberg, 2005:26-38). Grammatik- och översättningsmetoden innebär att 

undervisningen består av grammatikregler och översättningsövningar. I Sverige ges 

alltså förklaringar av grammatiska regler först på svenska och sedan tillämpas 

reglerna genom översättning. Tvåspråkiga gloslistor och grammatik som bara 

uppmärksammar moment som vållar problem för svensktalande elever utestänger 

dock nyanlända elever från utbildningen, skriver Jönsson (2007:18). Direktmetoden 

bygger på en språksyn enligt vilken språk lärs in omedvetet genom input och 

kommunikation (Tornberg, 2005:29-31), men metoden har kritiserats av språk-

forskare då den saknar undervisning kring språkets grammatik och uppbyggnad – 

kunskaper som sägs bidra till effektiv språkinlärning. Tanken bakom den 

audiolingvala metoden är att språkinlärning styrs genom bildandet av nya vanor som 

lärs in genom upprepning och imitation (s. 34-38).  

Krashen (1982) samlade under 1980-talet sina teorier kring främmande 

språkinlärningen under beteckningen Monitor Model. Dessa är delvis förankrade i 

direktmetoden och den audiolingvala metoden och består av fem hypoteser. 

Tillägnandet – inlärningshypotesen (s. 10-11) betyder att språket lärs in genom att 

eleverna får höra det så mycket som möjligt. Därmed behöver de få ”bada i språket” 

(Sundell, 2001:41). Monitorhypotesen (Krashen, 1982:15-19) behandlar inlärarens 

granskning av den egna språkproduktionen, den så kallade outputen. Den innebär att 



 

6  
 

inläraren behöver få tid att tänka på hur det medvetet inlärda, det vill säga de 

språkliga former och de grammatiska regler språkanvändaren lärt sig, kan användas 

för att kunna uttrycka sig korrekt. Den naturliga ordningens hypotes går ut på att 

språkanvändaren tillägnar sig de regler som det främmande språket har på ett 

liknande sätt som vid tillägnandet av modersmålet (s. 12-14). För att underlätta 

engelskinlärningen för elever med annat modersmål än svenska menar Lahdenperä 

(2004) därför att modersmålslärarna bör erbjudas undervisning i engelska om så 

behövs, då de kan behöva hjälpa sina elever i detta ämne. Inputhypotesen innebär att 

inläraren endast kan tillägna sig språket om denne blir utsatt för begriplig input 

(Krashen, 1982:20-30). Inputen bör vara precis över språkinlärarens kunskapsnivå i 

språket och kan jämföras med Vygotskijs (1986) proximala utvecklingszon, där 

inlärning sker då eleven utsätts för utmaningar precis över dennes kunskapsmässiga 

nivå. Det affektiva filtrets hypotes (Krashen, 1982:30-32), slutligen, är den mentala 

barriär som kan hindra språkinläraren från att tillägna sig det främmande språket. 

Detta filter blockerar inlärningen om eleven till exempel är stressad, ängslig eller 

omotiverad.  

2.3.2 Tre framgångsrika metoder vid inlärandet av främmande språk 

Skolinspektionen (2010) skriver att en god engelskundervisning bland annat 

innefattar input, output och sociokulturellt lärande.  

Input: Sylvén (2004:19-24) menar att ett autentiskt användande av främmande 

språk är en förutsättning för en så lyckad inlärning som möjligt och förespråkar 

därför Content and language integrated learning (CLIL). Metoden går ut på att 

imitera tillägnandet av ett andraspråk genom användandet av immersion, eller 

”språkbad”. Därför skapas en miljö där eleverna tillägnar sig det främmande språket 

genom att uteslutande använda sig av målspråket. I Sverige har det i engelska CLIL-

skolor visat sig att flickors ordförråd ökar mer än i pojkarnas fall, då pojkar i regel 

använder sig mer av media under sin fritid och därmed i regel införskaffar sig mer 

engelskkunskaper under sin fritid än flickor.  

Output: Trots den kritik Grammatik- och översättningsmetoden (jfr Tornberg, 

2005) fått, menar Chapelle & Hunston (2010:351) att återgivningar från målspråket 

till modersmålet och tvärtom är ett effektivt sätt för eleverna att utöka ordförrådet 

och lära sig att förstå innebörden av målspråkets ord, ordförbindelser och 

grammatik. Därigenom lär sig eleverna också att själva tala och skriva på målspråket. 

Då intensiv korvstoppning innebär stress för eleverna måste dock ord och 
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grammatiska strukturer repeteras ett flertal gånger över en längre tid för att 

språkinlärningen skall bli så effektiv som möjlig. Översättning mellan modersmålet 

och svenska är dessutom ett betygsgrundande mål i kursplanen för modersmåls-

undervisning (Lgr 11, 2011:87). 

Sociokulturellt lärande: ”Kulturdimensioner i skönlitterära texter erbjuder både 

möjligheter och svårigheter beträffande vad vi kan ta med oss till läsningen och få ut 

av den” (Lundahl, 2001:102). Olsbu & Salkjesvik (2008) propagerar starkt för att 

återinföra skönlitteratur som ett stående inslag i undervisningen av moderna språk. 

De anser nämligen att litteraturen bidrar till en mer nyanserad kunskap om och en 

ovärderlig förståelse för målspråket och dess kultur, samtidigt som den engagerar 

läsaren och ger denne ett rikare ordförråd.  

2.4 Kursplaner för sva, sfi och engelska 

Elever som undervisas i ämnet svenska som andraspråk, sva, skall på sikt uppnå 

samma mål som eleverna i ämnet svenska (Hyltenstam, 2007:50). Kunskapsmålen 

för sva liknar därför de som finns för svenskämnet, men kärnan i sva är att stödja 

inlärningen av språkets bas och att undervisa i svenska efter elevernas speciella 

behov. Syftet med undervisningen skiljer sig således endast i två hänseenden jämfört 

med vanlig svenskundervisning: (i) ”[u]ndervisningen [i sva] ska ge eleverna rika 

möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för 

tidiga krav på språklig korrekthet” (Lgr 11, 2011:239) och (ii) eleverna i sva skall 

kunna ”välja och använda språkliga strategier” (s. 240). Skillnaden mellan de två 

ämnena ligger alltså i att man i sva tar hänsyn till att eleven inte har svenska som sitt 

modersmål.  

Svenska för invandrare, sfi-undervisningen (SKOLFS, 2009:2), syftar till att ge 

grundläggande kunskaper i svenska språket, inte minst läs- och skrivfärdigheter 

framförallt om eleven är illitterat eller har använt ett annat skriftsystem än det 

latinska alfabetet. Dessutom skall utbildningen ”planeras och utformas efter elevens 

intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål” (s. 2).  

Syftet med engelskundervisningen i grundskolan är att eleverna ”utvecklar 

kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där 

engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer 

och för skilda syften” (Lgr 11, 2011:30). Kunskapskraven för att få betyget E i årskurs 

6 är bland annat att eleverna skall kunna ”formulera sig enkelt och begripligt med 

fraser och meningar” (s.34) medan samma betyg i årskurs 9 kräver att de skall kunna 
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”formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande” (s. 35) i muntliga och 

skriftliga framställningar. Betyg i engelska krävs för att få behörighet till 

gymnasieskolans nationella och specialutformade program (Jönsson, 2007:18). 

2.5 Kunskapsbedömning 

Det finns inga speciella regler rörande betygssättning för de elever som kommer sent 

till Sverige1. För att få ett visst betyg måste varje elev således uppfylla de 

kunskapskrav som krävs för detta betyg och det är skolans skyldighet att 

tillhandahålla särskilt stöd för elever som är i behov av detta. Dock har eleven rätt att 

slutföra utbildningen i grundskolan under ytterligare två år om denne misslyckats 

med de kunskapskrav som minst ska ha uppnåtts (SFS 2011:878. 7 kap. 15§).   

Tornberg (2005:151-159) menar att det är viktigt att beakta kursplanerna innan 

läraren utformar ett prov. Läraren bör även fundera över om viss kunskap som har 

lärts ut skall prövas, i så kallade achievement tests, eller om elevens aktuella 

kunskapsnivå skall testas, i så kallade proficiency tests. De nationella proven kan 

sägas tillhöra den senare kategorin, där de nationella proven i engelska syftar till att 

”stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning” (Skolverket, 2011b) på 

nationell nivå. Det är alltså själva kunskapen i engelskan som ska bedömas, inte de 

ansträngningar som gjorts för att införskaffa sig denna kunskap vid den tidpunkt då 

de nationella proven skrivs. Björk (2001) menar att uppsatsskrivning, vilken ingår i 

dessa prov, ger läraren en holistisk bild av elevernas färdighet i engelska, eftersom de 

måste visa sin kunskap då de formulerar egna meningar. Skrivandet synliggör 

tänkandet, hävdar han. I kunskapsbedömningen är det dock extra viktigt att ställa 

realistiska krav på de nyanlända eleverna (Lahdenperä, 2004), då många saknar 

tidigare skolbakgrund (Skolverket, 2007) samt att elever från exempelvis muslimska 

länder är ovana att själva producera egen text, då deras skolerfarenhet enbart 

grundar sig på reproduktion (Hedin, 2001). Jönsson (2007) hävdar dessutom, som 

tidigare nämnts, att endast grammatik som vållar problem för svensktalande elever 

tas upp i engelskämnet, vilket i sin tur kan vålla svårigheter för nyanlända då de skall 

producera egna texter.  

2.6 Tidigare forskning om nyanlända elevers engelskinlärning 

Jönsson (2007) skriver visserligen att nyanlända elever kan ha svårigheter att klara 

kunskapsmålen i engelska, men rapporterar inte om någon forskning där detta 

                                                        
1 Privat mailkonversation 6:e december 2011 med Mattias Ahlquist, Skolverket. 
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styrks. I en studie tar dock Mourad (2004) upp nyanlända elevers attityd till det 

engelska språket och kommer till slutsatsen att många ur denna grupp riskerar att 

inte klara sina engelskstudier på grund av för stora undervisningsgrupper samt 

bristen på engelskkunskaper från hemlandet. Någon ytterligare forskning runt den 

problematik som denna studie avser bidra till hittades däremot inte.   

3 Metod 

3.1 Kvalitativ forskningsstrategi 

I en kvalitativ forskningsstrategi skall forskaren undvika att förutsäga resultatet och 

inte heller förenkla eller dra för allmänna slutsatser av resultatet av det som 

undersöks (Stukát, 2005:31-33). Denna typ av forskning fokuserar på att ingående 

studera ett mindre antal personer, händelser och/eller företeelser. Eftersom syftet 

med denna studie var att identifiera och problematisera de svårigheter och hinder 

som nyanlända elever konfronterades med vid engelskinlärningen valde jag just 

denna strategi, då dess fokus är att grundligt beskriva, analysera, tolka samt skapa 

förståelse kring ett specifikt fenomen. Observationer och intervjuer är användbara 

metoder i en sådan studie, då de skapar en mer ingående uppfattning av det som 

undersöks än vad en kvantitativ undersökning förväntas göra.  

I stället för observationer valde jag dock att använda mig av en metod som 

kallas skuggning (Czarniawska, 2007). Detta innebär att observationerna som utförs 

pendlar mellan att vara deltagande och icke-deltagande. Fördelen med metoden är 

att forskaren på detta sätt kan balansera behovet av både närhet och distans under 

studiens gång. Att skapa en förtroendeingivande relation till eleverna ansåg jag vara 

av vikt eftersom mitt syfte med studien var att få en djupgående förståelse för de 

specifika problem de nyanlända eleverna konfronterades med då de försökte uppnå 

målen i engelskämnet, samt ta reda på om de på något vis skulle kunna lösas. Därför 

beslöt jag mig också för att genomföra semistrukturerade intervjuer med eleverna, då 

dessa ger forskaren möjligheten att uppmärksamma detaljer och gå ner i djupet i 

forskningen samtidigt som tillfälle ges att upptäcka förklaringar till varför ett resultat 

uppstår och inte bara vad resultatet är (Denscombe, 2009).  

För att införskaffa mig en så holistisk bild som möjligt i ämnet beslöt jag mig 

även för att intervjua de lärare som kunde tänkas ha insikt i de nyanlända elevernas 

problematik. Dessutom analyserades de deltagande elevernas kursböcker i engelska 

för att ta reda på huruvida Jönssons (2007:18) uttalande om att nyanlända elevers 
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svårigheter i engelskämnet kan bero på bristande svenskkunskaper stämmer eller 

inte.  

3.2 Datainsamlingsmetoder  

3.2.1 Skuggning 

Med skuggning har observatören fördelen att se skillnaderna mellan det som beskrivs 

av respondenterna och det som sker i den direkta, kontextuella verklighet som 

informanterna deltar i, samtidigt som det sker i samförstånd med de skuggade 

(Czarniawska, 2007:20-22). Skuggningen kan se olika ut beroende på hur en studie 

utformas och hur den utvecklas. Metodens fördel jämfört med deltagande 

observationer (Stukát, 2005:49-51) anser jag är att den ger forskaren en mer 

förtroendeskapande relation till deltagarna i studien, samtidigt som forskaren kan 

undvika att ”go native”, vilket innebär att denne blir allt för direkt involverad i det 

som skall studeras. Czarniawska (2007) menar att skuggningen också ger forskaren 

tillfälle att ta del av kunskaper, värderingar och sociala samspel som ingår i miljön i 

det som studeras.  

Under skuggningarna fokuserade jag på att få en så bra relation som möjligt 

med eleverna för att de senare, vid intervjutillfällena, skulle känna sig så trygga med 

mig som möjligt. Därför höll jag vid sex tillfällen själv i engelsklektionerna utan 

klasslärarens närvaro, vilket gav mig både tillfälle att iaktta om läraren hade någon 

inverkan på hur eleverna agerade – utan att någon av deltagarna i egentlig mening 

kände att jag observerade dem – och en så trovärdig bild som möjligt av det som 

skulle studeras. Skuggningarna dokumenterades i en dubbellogg (Björk & Johansson, 

1996). I en sådan antecknar forskaren sina observationer för att sedan tolka 

händelserna och vad som kan ha orsakat händelseförloppet. Så långt det var möjligt 

valde jag att även analysera min dubbellogg tillsammans med engelsklärarna (se 

bilaga 1). 

3.2.2 Intervjuer  

I studier baserade på forskningsintervjuer måste forskaren tydligt förklara och 

motivera sina intervjufrågor samt tolkningen av resultaten av dessa (Stukát, 

2005:37–41). Den semistrukturerade intervjun, vilken består av ett antal färdiga 

frågor, har ett svängrum där intervjuaren har möjlighet att ställa frågorna i en annan 

ordningsföljd. Dessutom har respondenten därigenom möjlighet att utveckla sina 

egna tankar och åsikter i vissa frågor och svaren kan följas upp utan att intervjuaren 
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för den skull tappar fokus på målet med intervjun. Följdfrågor kan tillika bidra till att 

förtydliga och öka förståelsen för det som skall studeras, vilket ger en mer ingående 

bild av ämnet.  

Den vanligast förekommande typen av intervju är fältintervjun, skriver Stukát 

(2005:40). I denna intervjuas informanten på hans eller hennes hemmaplan eller 

arbetsplats. Miljön bör vara lugn och respondenten skall själv kunna välja tillfälle och 

plats där intervjun skall utföras. Intervjun genomförs med fördel i en för 

respondenten välbekant och lugn miljö, i detta fall ett avskilt grupprum i skolan där 

studien genomfördes.  

Sammanlagt ingick 18 respondenter i de tolv intervjuer som utfördes (se bilaga 

2). Dessa varade mellan 19 och 36 minuter. Mitt mål var att alla elever skulle bli 

intervjuade gruppvis i så kallade focus groups (Kreuger, 1988) i konstellationer om 

två eller tre som eleverna själva fick välja. Syftet var att få dem att känna sig så trygga 

som möjligt och att de tillsammans skulle kunna reflektera över sina funderingar och 

åsikter. Av logistiska skäl blev fyra av eleverna i årskurs 6 intervjuade parvis medan 

två blev intervjuade enskilt; i årskurs 9 blev sex elever intervjuade i två grupper om 

tre medan en blev intervjuad ensam. Alla lärare intervjuades enskilt. Jag använde 

mig, i enlighet med Stukáts (2005) rekommendationer, av en diktafon vid dessa 

tillfällen. Därefter transkriberades och analyserades intervjuerna.  

3.2.3 Analys av kursböckerna 

Syftet med analysen av kursböckerna var att skapa mig en uppfattning om huruvida 

klassrumslitteraturen kräver en förförståelse för det svenska språket (jfr Jönsson, 

2007:18). Jag undersökte basmaterialet, det vill säga de kursböcker som låg som 

grund för elevernas engelskinlärning i årskurs 6 och 9 i skolan där studien utfördes 

(se bilaga 3).  

3.3 Urval   
Denscombe (2009:52-53) skriver att uppmärksamheten i en kvalitativ studie skall 

riktas mot respondenter som ger den mest relevanta informationen i ämnet. Då 

insamlade data skall gå ner på djupet kan storleken på urvalsgruppen vara relativt 

begränsad men bör ändå anpassas så att resultatet baseras på olika uppfattningar i 

det som skall studeras (Stukát, 2005:62). 

Eftersom kunskapskraven i engelska i Lgr 11 avser årskurs 6 och 9 (2011:34-37) 

riktade jag min studie mot elever som alla gått i föreberedelseklasser och som ännu 

inte lyckats nå målen i engelskämnet för just dessa årskurser. De utvalda eleverna 
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gick i mindre grupper med målet att ”hinna ikapp” sina klasskamrater i ämnet. Alla 

elever som ingick i studien hade samma engelsklärare, Eliza2. Eliza skuggades vid 21 

tillfällen. Från årskurs 6 ingick sex elever som skuggades vid åtta tillfällen och från 

årskurs 9 sju elever som skuggades vid 19 tillfällen. Diskrepansen mellan 

skuggningarna av läraren å ena sidan och eleverna å andra sidan beror på att jag vid 

ett tillfälle i årskurs 6 och vid fem tillfällen i årskurs 9 ensam tog hand om klassen.  

Eleverna i årskurs 6 var en nybildad grupp som kom från olika klasser, varför 

det även var viktigt att beakta Tuckmans (1965) teorier om grupprocesser, där 

faserna forming, storming, norming och performing ingår. I den första fasen är 

medlemmarna reserverade, i den andra kan konflikter uppstå, i norming-fasen börjar 

gruppen närma sig varandra istället för att hävda egna intressen och i den sista fasen 

känner sig medlemmarna så pass bekväma att de kan prestera optimalt. 

Alla tretton elever samt deras engelsklärare deltog senare även i de 

semistrukturerade intervjuerna. Förutom dessa fjorton informanter deltog elevernas 

ordinarie lärare i språkval svensk-engelska i årskurs 6 samt den ordinarie 

engelskläraren för eleverna i årskurs 9 i intervjudelen, då dessa personer initialt 

bedömt att eleverna inte lyckats uppnå kunskapsmålen i ämnet. Därutöver 

intervjuades en modersmålslärare i kurdiska, vilken även undervisade två av 

respondenterna i årskurs 9, samt en specialpedagog. Specialpedagogen undervisade 

visserligen inte eleverna som deltog i studien men var både utbildad språklärare och 

dessutom väl insatt i nyanlända elevers svårigheter generellt sett, vilket innebar att 

hon kunde bidra med specialpedagogiska infallsvinklar i ämnet.  

Vidare analyserade jag den litteratur eleverna i årskurs 6 läste – boken Reading 

English (Aastad, 2008) – under de lektioner som skuggningarna genomfördes, samt 

de deltagande elevernas baskursböcker i engelska: What’s Up? 6, Textbook och 

Workbook (Cowle, Gustafsson & Widlund, 2005a; 2005b) samt What’s Up? 9, 

Textbook och Workbook (Cowle, Gustafsson & Widlund, 2007; 2005c).  

Sammanfattningsvis omfattar den empiriska delen av denna studie alltså 27 

skuggningar, intervjuer med 18 respondenter, samt en analys av de fem kursböcker 

som användes i elevernas engelskundervisning under studieperioden.  

                                                        
2 Eliza är ett fingerat namn, se avsnitt 4.1 Kort presentation av deltagarna i studien. 
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3.4 Reliabilitet och validitet  

Reliabiliteten har att göra med tillförlitligheten i en studie medan validiteten bygger 

på relevansen av till exempel informanternas deltagande i undersökningen (Stukát, 

2005:126-127). Ett felaktigt urval av deltagare innebär att studien ges låg validitet, 

även om forskningen i sig må ha hög reliabilitet. Ytterst handlar begreppen alltså om 

att vara noggrann i sin selektion samt belysa resultatens tillförlitlighet och 

trovärdighet. Därför är det viktigt att läsaren görs uppmärksam på de begränsningar 

som finns i studien samt att forskaren förklarar och motiverar relevansen och 

tillvägagångssättet i studien. Här skall tilläggas att feltolkningar av resultaten 

minimeras om forskaren är noggrann i sina förberedelser.   

Även om denna studie är småskalig anser jag att den har både hög reliabilitet 

och validitet. Väl medveten om att informanterna inte kan sägas ge en komplett eller 

allmängiltig bild av den undersökta problematiken, grundas min bedömning främst 

på försöket att ge ett så holistiskt perspektiv på ämnet som möjligt; kombinationen av 

skuggningar, intervjuer och analysen av elevernas kursböcker i engelska bidrar alla 

till detta. Skuggningarna och de semistrukturerade intervjuerna av informanterna var 

dessutom välplanerade, vilket torde minska risken för felinterpretationer (Stukát, 

2005). Samtliga elever som deltog i undersökningen stämde dessutom väl in på 

definitionen ”nyanlända elever” och även om, eller kanske på grund av att, de lärare 

som ingick i studien hade olika kompetensområden, kunde alla bidra till förståelsen 

för problematiken som denna studie fokuserar på. 

3.5 Etiska ställningstaganden 

För att skydda den enskilde individen som ingår i en studie skriver Vetenskapsrådet 

(2002:6-14) att informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet liksom 

nyttjandekravet skall beaktas. Informationskravet innebär att forskaren skall 

klargöra syftet med undersökningen samt upplysa respondenten om att medverkan i 

studien är frivillig. Med samtyckeskravet menas att respondenten skall vara 

införstådd med att delta i studien. Konfidentialitetskravet säkerställer att ingen skall 

kunna spåra respondentens svar till densamme och enligt nyttjandekravet är 

forskaren ålagd att tydliggöra att de uppgifter som framkommit i studien inte 

kommer att användas i kommersiellt syfte. I missivbrevet framgick att alla dessa fyra 

krav skulle beaktas (se bilaga 4). Då sex av respondenterna som ingick i 

undersökningen var under 16 år skickades det hem ett brev för godkännande av 

målsman som också översattes till respektive elevs modersmål.  
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4 Resultat och analys 

4.1 Kort presentation av deltagarna i studien 

I denna studie deltog 18 informanter. De har alla fått fingerade namn i uppsatsen, 

men första bokstaven visar vilken kategori de tillhör (utom i specialpedagogens fall, 

där jag istället valde bokstaven p för att särskilja henne från sjätteklassarna). Således 

har eleverna i årskurs 6 (sex) tilldelats namn som börjar på bokstaven S, de i årskurs 

9 (nio) har fått namn som börjar på bokstaven N, engelsklärarnas har alla namn på E, 

modersmålsläraren heter i studien Mohammed och specialpedagogen Pia. Därmed 

ansåg jag att det under läsningens gång skulle bli lättare att förstå vilken grupp en 

viss deltagare i studien tillhör.  

4.1.1 Eleverna i årskurs 6 

Sakariah föddes 1998 och kom till Sverige från Somalia år 2008. Han har 

modersmålsundervisning i somaliska och bor med sin mamma och sju syskon.  

Samir föddes i Sverige år 1999 men flyttade tillbaka till Syrien för att återvända till 

Sverige år 2009. Han har modersmålsundervisning i arabiska och bor med båda 

föräldrarna och fyra syskon. 

Sarah föddes 1999 och kom till Sverige från Somalia år 2007. Hon har 

modersmålsundervisning i somaliska och bor med sin mamma och tre yngre syskon. 

Sebastian föddes 1999 och kom till Sverige från Turkiet år 2006. Han har visserligen 

syrianska som modersmål men har valt att inte delta i modersmålsundervisningen. 

Han bor tillsammans med båda sina föräldrar och fyra äldre syskon.  

Sofiya föddes 1998 och kom till Sverige från Somalia år 2009. Hon har 

modersmålsundervisning i somaliska och bor hos fosterföräldrar.   

Soran föddes 1998 och kom till Sverige från Irak år 2009. Han har keldanska som 

modersmål men har ingen modersmålsundervisning. Han har tre yngre syskon och 

bor tillsammans med båda sina föräldrar.  

4.1.2 Eleverna i årskurs 9 

Nadiya föddes i Sverige 1996 men flyttade tillbaka till Syrien som treåring. År 2009 

återvände familjen, som består av mamma, pappa och fem barn, till Sverige. Hon har 

modersmålsundervisning i arabiska. (Samir är inte hennes bror trots bakgrunds-

likheterna.)  
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Najma föddes 1995 och kom till Sverige från Somalia år 2009 som ensamkommande 

flykting. Hon bor hos fosterföräldrar och har modersmålsundervisning i somaliska.  

Nasrin föddes 1995 och kom till Sverige från Irak år 2009. Hon flydde tillsammans 

med sin moder och yngre syster. Hon har modersmålsundervisning i kurdiska.  

Nathar föddes 1995 och kom till Sverige från Somalia år 2008. Han bor med båda 

föräldrar och tre syskon. Han har somaliska som modersmål men har valt att hoppa 

av undervisningen i detta ämne.  

Niko föddes i Turkiet 1996 och kom till Sverige år 2003. Han bor tillsammans med 

båda föräldrar och tre äldre syskon. Han har aldrig haft undervisning i syrianska 

fastän det är hans modersmål. Niko har bekräftad dyslexi.   

Nuri föddes 1994 och kom till Sverige ensam med sin moder från Irak år 2008. Han 

har modersmålsundervisning i kurdiska.  

Nusrat föddes 1995 och kom till Sverige från Somalia år 2008. Hans föräldrar och 

hans nyfödde lillebror bor på annan ort. Föräldrarna skickade honom till imamen på 

den ort studien utfördes för att de vill ge honom så goda framtidsutsikter som 

möjligt.  

4.1.3 Lärarna 

Elin har varit svensk- och engelsklärare sedan 1986. Hon kommer från Luleå och har 

jobbat ett år på skolan.   

Eliza har varit engelsklärare sedan 1996. Hon föddes i Somalia och har jobbat i 

skolan sedan 2007. Hennes främsta uppgift är att ta hand om nyanlända elever, då 

hon talar somaliska och lite arabiska. Dock behärskar hon inte det arabiska alfabetet. 

Eva har varit fransk- och engelsklärare sedan 1973 och är född i Sverige. Hon har 

jobbat på skolan sedan 1998.  

Mohammed är modersmålslärare i kurdiska. Han kom från Irak till Sverige 1994 och 

har både Nasrin och Nuri som elever.  

Pia är specialpedagog men från början utbildad svensk- och tysklärare. Hon är 

svenska och har jobbat som specialpedagog på skolan sedan 2004.  
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4.2 Skuggningar 

Allt som allt utfördes 27 skuggningar som pendlade från att vara icke-deltagande till 

deltagande. Åtta skuggningar utfördes i årskurs 6, där jag höll i en lektion ensam med 

eleverna, och av de 19 skuggningar som gjordes i årskurs 9 höll jag i fem lektioner 

utan Elizas närvaro.  

4.2.1 Skuggningar årskurs 6 

Eleverna i denna grupp kom från tre olika hemklasser och ingen av dem hade uppnått 

målen för att få betyget E i engelska. För att få ett ökat ordförråd skulle de läsa boken 

Reading English (Aastad, 2008). Eliza frågade eleverna vilka språk de talade och om 

de hade någon som kunde hjälpa dem med engelska utanför skolan, vilket kändes 

relevant med tanke på att Bergman & Thullberg (2008) menar att en lyckad 

studiegång förutsätter att eleverna får hjälp hemma. För de elever som inte hade den 

möjligheten betonade Eliza därför att de kunde komma till henne när som helst. 

Sofiya och Soran, som inte haft någon skolgång alls innan de kom till Sverige, hade 

väldigt svårt med det engelska uttalet. Alla elever tyckte att det var pinsamt att läsa 

högt för varandra. Glosor och meningar som var svåra att begripa översattes, i den 

mån Eliza förmådde, till elevernas respektive modersmål, något som Chapelle & 

Hunston (2010:351) menar hjälper elever att på ett effektivt sätt förstå ord, 

ordförbindelser och målspråkets grammatiska strukturer.   

Vid efterföljande lektioner märktes det att eleverna kände sig lite mer hemtama 

i gruppkonstellationen. Den så kallade forming-fasen (Tuckman, 1965) var därmed 

förmodligen avklarad, varför läsningen gick något bättre trots att eleverna slarvade 

med läxorna. Både Sofiya och Soran, som knappast hade några engelskkunskaper 

alls, blev förvirrade över det engelska uttalet jämfört med stavningen, som till 

exempel diftongerna i orden I och go. Därför började vi med att jämföra den engelska 

stavningen med uttalet. För att förenkla för dem skrev jag upp orden på ”fonetisk” 

svenska. Vi tog även upp de båda dentala frikativa ljuden – tonlöst /θ/ respektive 

tonande /ð/ – som bokstavskombination ”th” i regel står för i engelska ord, och vi 

övade på dessa uttal.   

Vid det sjätte skuggningstillfället höll jag i klassen ensam, utan Elizas närvaro. 

Klassen var lite stökigare än vanligt, vilket antingen kan ha berott på att nästa fas, 

storming (Tuckman, 1965), inletts i gruppkonstellationen, eller att vi annars alltid 

varit två lärare i klassen. När ordet bus dök upp sade Sofiya: ”Vänta, får jag skriva på 

tavlan?” Hon gick fram till whiteboarden och skrev bas och buss. ”Kolla, det här är på 
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somaliska”, sade hon och uttalade ordet /bʌs/, och fortsatte sedan: ”och det här är 

svenska, ’buss’. Hur skriver man på engelska igen?” frågade hon. Jag skrev bus och 

uttalade det /bʌs/. ”Aha… men varför skriver man så på [engelska] men uttalar det 

/bʌs/? Jag fattar inte.” Stavningen ställde ideligen till det för både henne och Soran 

som försökte finna något slags samband mellan skrift och uttal, fastän vi ständigt tog 

upp att engelska inte var transparent i det hänseendet.   

Cummins (1997) menar att både hänsyn skall tas till elevens tidigare 

erfarenheter samt att upplägget av undervisningen skall motivera eleverna till nytt 

lärande. Genom skuggningarna kunde konstateras att elevernas tidigare kunskaper i 

engelska, om de hade några, togs till vara och att eleverna kände att undervisningen 

var meningsfull. Undervisningen utgick från elevernas egna förutsättningar och alla 

var delaktiga (jfr Persson, 2007:23) samtidigt som jag bedömde att Eliza ställde höga 

krav på att eleverna aktivt deltog i undervisningen (jfr Lahdenperä, 2004).   

4.2.2 Skuggningar årskurs 9 

Ingen av de sju elever som ingick i denna grupp hade fått betyg i engelska. Det 

eleverna behövde var ordförråd, textförståelse, grammatik, att kunna tala fritt och att 

skriva en kortare uppsats. Eftersom Olsbu & Salkjelsvik (2008) menar att litteratur 

ger eleverna ett utökat ordförråd och en bättre förståelse för målspråket började vi 

med att gå igenom ett kompendium med lätta texter utan översättningar. Strategin 

var att eleverna skulle ”bada i språket” (jfr Sundell, 2001:42) och därför talade vi 

också nästan uteslutande engelska med dem. Eleverna ville dock ständigt ha orden de 

inte förstod översatta till svenska.  

Eftersom det gick knaggligt bad de om att få en grammatiklektion. Då de var 

obekanta med de grammatiska termerna på engelska blandades föreläsningen med 

svenska. För att undvika att engelskan ensidigt skulle jämföras med svenskan, som 

ofta är fallet i engelskundervisningen (jfr Jönsson, 2007:18), frågade jag också hur 

grammatiken fungerade på deras modersmål. Efter varje grammatiskt moment, allt i 

allt fyra, gjordes ett litet test. Vid rättningen av dessa var det väldigt svårt att läsa 

Nuris handstil. Då Nuri även läste engelska fort och fel fattade jag misstankar om att 

han kanske hade dyslexi, eftersom alla ovan nämnda problem kan kopplas samman 

med denna funktionsnedsättning (jfr Lindell & Lindell, 1996). Däremot menar 

Johansson & Madison (1998) att ovanstående symptom lika väl kan orsakas av 

emotionella störningar, varför Skolverket (2007) menar att modersmålsläraren bör 

delta i bedömningen av elevernas språkutveckling. Därför var jag angelägen om att 
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träffa Nuris modersmålslärare, Mohammed, som sedermera kunde bekräfta att Nuri 

inte hade dyslexi.  

De tio sista lektionerna arbetade vi parallellt med hemklassen men med 

översättningar till elevernas hemspråk om så behövdes. Den ordinarie 

engelskläraren, Eva, sade att hon visste att eleverna klarade achievement tests (jfr 

Tornberg, 2005) bra, men för att kunna bedöma och sätta ett så rättvist betyg som 

möjligt behövde hon nu även en uppsatsskrivning (jfr Björk, 2001; Skolverket, 

2011b). Eleverna fick slutligen göra samma prov som hemklassens fast i förenklad 

form. Vi ändrade översättningsövningarna så att de kunde översätta från engelska till 

”valfritt språk”. Rättningen av proven tog tid i och med att vi var tvungna att hitta 

lärare som kunde kurdiska och arabiska. Det visade sig då att alla förstått de engelska 

orden korrekt. Däremot var det väldigt svårt för dem att skriva en uppsats. ”Vi har för 

dåligt ordförråd och för lite grammatikkunskap”, förklarade eleverna. Enligt 

monitorhypotesen (Krashen, 1982) använder språkanvändaren det inlärda som ett 

filter vid producerandet av eget output, vilket kan vara en av anledningarna till ingen 

av elevernas uppsatser kunde sägas uppnå kriterierna för betyget E.  

Eftersom alla elever i årskurs 9 från början kände varandra hade de säkerligen 

redan uppnått performing-fasen, där deltagarna sägs prestera optimalt (jfr Tuckman, 

1965). Trots detta var det inte förrän nästsista lektionen, vilken jag återigen höll 

ensam, som flickorna frivilligt började prata engelska i klassen. Detta kan möjligtvis 

ha berott på att de blivit utsatta för immersion eller ”språkbad” (Sylvén, 2004), vilket 

gagnar flickors ordförråd mer än pojkars, eftersom pojkar i regel införskaffar sig mer 

engelskkunskaper under sin fritid än flickor. Fastän samtliga elevers kunskaps-

utveckling under de tolv veckor då studien pågick var imponerande, klarlade 

skuggningarna trots allt att elevernas engelskkunskaper var låga efter bedömningar 

gjorda av de båda inblandade engelsklärarna. 

4.3 Elevintervjuer 

4.3.1 Elevernas bakgrund   

  ”Det var krig i mitt hemland.” 

Soran 

Till att börja med är det viktigt att poängtera att det behövs en förtroendeingivande 

relation till eleverna om meningsfulla och personliga intervjuer skall genomföras, då 

det för många är både smärtsamt och skamfyllt att berätta om sin bakgrund och 
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familjesituation. Skolöverstyrelsen (1988) påpekar att upplevelser från hemlandet 

kan innebära krig och våld; inte alla respondenter i denna studie hade minnen från 

kriget, men de flesta kom ihåg våldsamheter från hemlandet. Nusrat från Somalia 

sade exempelvis att han utsatts för våldsamheter: ”Krig har jag inte upplevt, men jag 

blev rånad en gång när jag skulle gå till skolan”. Sofiya berättade: 

Jag var inte med i krig, men man kan säga att … kriget var [otroligt nära]. … Det 

jag kommer ihåg, det är att en kompis till mig och jag var på marknaden i 

Mogadishu och sen small det. När jag tittade, då hade ett av hennes ben 

försvunnit och det var blod. 

4.3.2 Elevernas skolbakgrund  

”Jag visste inte vad ’skola’ var förrän jag kom till Sverige.” 

Sofiya 

Varken Sofiya, Soran eller Sakariah, som alla kom till Sverige mellan år 2008 och 

2009, hade någon skolbakgrund från sina hemländer, och det var även Sofiya och 

Soran som hade det mest problematiskt med engelskan eftersom de nästan helt 

saknade kunskaper i ämnet. Sebastian och Niko hade däremot båda gått i svensk 

skola sedan årskurs 1 och Sarah sedan årskurs 2. Simon hann gå tre år i den syriska 

skolan och Nadiya fem år. Nasrin och Nuri gick fem respektive sex år i Irak, där de 

liksom Samir och Nadiya fick lära sig det arabiska alfabetet. Najma gick fem år i 

somalisk skola med engelsk kurslitteratur, medan Nusrat hann gå en termin i skolan i 

Somalia. Nathar beskrev sin ettåriga skolgång i den somaliska koranskolan på 

följande sätt: ”Det är mycket skillnad mellan den svenska skolan och [skolan] i 

Somalia. I Somalia läste läraren och sedan skulle du kunna det utantill nästa dag. Om 

du inte kunde [det] slog läraren dig.”  

Hedin (2001) skriver att det i många muslimska länder förmedlas kunskap som 

skall reproduceras; även övriga elever med skolbakgrund vittnade om att skolan såg 

annorlunda ut i hemländerna: ”Man fick bara en bok, och innan terminen var slut 

skulle man kunna den boken utantill”, berättade exempelvis Nasrin.   

4.3.3 Elevernas engelskundervisning i hemlandet 

”Det var dålig undervisning i engelska och ingen ’spoken English’.” 

Nasrin 

Fastän eleverna Samir, Nasrin, Najma, Nadiya, Nathar, Nuri och Nusrat haft 

engelskundervisning i sina respektive hemländer var de alla överens om att den var 
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mycket enklare där än här i Sverige. Nasrin och Nuri gick båda i skolan i Irak, där de 

började med engelska i årskurs 4. De hann få två respektive tre års undervisning i 

ämnet, men Nasrin sade att ”undervisningen var dålig med bara grammatik”, och 

Nuri menade att man ”inte fick skriva så mycket”. Samir sade att han lärt sig engelska 

redan från ettan i Syrien, men att ”engelskan var ganska lätt”, och Nadiya berättade 

att de bara ”skulle förstå texter på engelska … men vi lärde oss inte prata”. Nusrat 

hann lära sig lite engelska under det halvår han gick i skolan i Somalia och även 

Nathar läste engelska i koranskolan, där det annars bara undervisades på arabiska. 

Fastän Najma hade valt en engelsk skola berättade hon att detta bara innebar att 

kurslitteraturen var på engelska i alla ämnen, vilken lärarna översatte till somaliska 

så att eleverna skulle förstå texterna: ”Vi pratade aldrig engelska, inte ens när vi hade 

engelska som ämne.”  

4.3.4 Elevernas tankar om det engelska språket 

 ”När jag kom hit kunde jag inte svenska, då pratade jag bara engelska, 

men när jag lärde mig svenska glömde jag bort all engelska.”  

Najma 

Alla elever berättade att engelska inte förekom i medier på samma sätt som i Sverige i 

deras hemländer, men de hade redan i sina respektive hemland förstått att engelska 

var ett internationellt språk: ”Engelska är viktigare än svenska egentligen”, 

konstaterade Najma. Hon var också den enda av de fem flickorna som hävdade att 

hon använt engelska utanför skolan. Samtliga pojkar berättade däremot att de använt 

sig av språket på fritiden; de hade alla pratat engelska till exempel på resor eller med 

turister i Sverige. Osäkerhet – eller i Sofiyas fall: total avsaknad av engelskkunskaper 

– var anledningen till att flickorna inte gjorde detsamma. Sylvén (2004) skriver att 

pojkar tillförskaffar sig kunskaper i engelska på fritiden i större utsträckning än vad 

flickor gör, vilket även kunde bekräftas av respondenterna i den här studien: 

pojkarna tittade mycket mer på engelska filmer och surfade mer på engelska sajter på 

Internet än flickorna. 

Nusrat menade att han trots hög motivation till att lära sig engelska kände att 

”det blir för mycket ibland”, vilket speglade samtliga elevers tankar. Krashens (1982) 

affektiva filtrets hypotes innebär att inläraren inte är mottaglig för att lära sig ett 

språk om han eller hon exempelvis är stressad. Samtidigt menade Nasrin och Najma 

att de måste fokusera på svenska eftersom alla andra ämnen kräver kunskap i 

svenska språket: bara ett ämne krävde engelskkunskaper – engelskämnet.  
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4.3.5 Elevernas tankar kring svenska skolan samt modersmålsundervisning 

  ”Om man inte hänger med från början förstår man ingenting 

sedan. Därför är första steget det viktigaste.” 

    Nusrat 

Trots att alla elever kände sig trygga i skolan svarade Nathar som enda elev att han 

inte kände sig delaktig i undervisningen – vilket enligt Persson (2007) alla elever i 

skolan bör göra – eftersom han inte förstod allt som sades. Hyltenstam (2007) 

skriver att det är ”omöjligt för ett barn att skaffa sig kunskap via ett språk som barnet 

inte behärskar” (s. 58). Om Nasrin haft samma kunskaper i svenska som i kurdiska 

bedömde hon att skolan i Sverige skulle vara mycket lättare för henne än vad den var 

i Irak.  

Undervisningen i modersmålet är viktig för att eleverna skall kunna skaffa sig 

en god kunskapsutveckling, skriver Skolinspektionen (2009); de tio elever som deltog 

i modersmålsundervisning (Sebastian, Soran och Niko hade valt bort den av olika 

anledningar) hade betygen väl godkänt eller mycket väl godkänt i detta ämne. Alltså 

hade elevernas bristande språkförmåga i engelska ingenting att göra med bristande 

tankeförmåga (jfr Lahdenperä, 2004), vilket även påvisar betydelsen av att få adekvat 

studiehandledning på modersmålet även i engelskämnet. Dessvärre hade 

studiehandledningen tagits bort helt och hållet för eleverna, trots att Cummins (1997) 

menar att det är viktigt att hänsyn tas till elevernas tidigare kunskaper och språk så 

att de förstår innehållet i undervisningen.   

4.3.6 Elevernas tankar kring engelskundervisningen i Sverige 

”Vi ska sitta i en liten grupp där vi inte skäms.” 

Nadiya 

Samtliga elever tyckte att engelska var det svåraste ämnet i skolan men alla tyckte 

ändå att det var bra att deras lärare nästan uteslutande talade engelska under 

lektionerna, vilket gjorde att de ”badade i språket” (jfr Sundell, 2001). Nadiya 

menade att ”om vi lärde oss engelska som vi lär oss svenska (jfr CLIL, Sylvén, 2004) 

skulle inlärningen gå mycket snabbare, men eftersom vi bara läser under lektionerna 

lär vi oss ingenting”. Eleverna i årskurs 6 tyckte att det var bra att ha boken Reading 

English (Aastad, 2008) eftersom boken utökade deras ordförråd utan att några 

svenskkunskaper behövdes.  
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Chapelle & Hunston (2010) förespråkar att ord skall nötas in över en längre tid, 

vilket eleverna inte fick tillfälle till; Najma sade nämligen att ”när vi lärt oss nya ord 

använder vi dem inte och då glömmer jag bort dem”. Nuri, liksom de övriga 

respondenterna, tyckte förvånansvärt nog att det var bra att ”engelska är översatt till 

svenska … för att vi lär oss svenska samtidigt då också”. 

Samtliga elever hävdade att de bara pluggade engelska då de var tvungna till det 

inför läxor och prov, men både Nathar och Sebastian menade att alla skulle kunna 

höja sitt betyg i engelska om de bara pluggade mer. Nuri tyckte däremot att 

kunskapsbedömningen i engelska var orättvist eftersom ”vi har läst engelska mycket 

mindre än våra klasskamrater”. Trots att engelskundervisningen syftar till att 

eleverna utvecklar ”tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer” (Lgr 

11, 2011:30) berättade Nadiya uppgivet att ”det [inte] spelar … någon roll hur mycket 

tid jag lägger ner på engelska, jag får ändå IG”. Detta grundade hon på att hon vid 

provtillfällena inte hade tillräckliga kunskaper för att kunna skriva en uppsats 

eftersom hon ”inte har något ordförråd” och för att hon ville ”skriva korrekt, och då 

är det grammatiken som gäller och då behöver man tänka jättemycket, och vi hinner 

inte skriva färdigt” (jfr monitorhypotesen, Krashen, 1982).   

4.3.7 Elevernas möjligheter att få hjälp med engelskan 

 ”Min mamma sätter upp lappar på kylskåpet att jag ska göra läxorna … 

men hon kan inte hjälpa mig med dem.”  

Nuri 

Bergman & Thullberg (2008) skriver att forskning har visat att stöd hemifrån ofta är 

avgörande för elevernas möjlighet att lyckas i skolan. Av de tretton elever som ingick i 

studien var det bara Sebastian, Samir och Niko som sade sig kunna få hjälp av 

föräldrarna i engelska. Samtliga elever i årskurs 9 samt Sarah och Sofiya berättade 

visserligen att de gick till läxverkstaden som anordnades på skolan, men att de oftast 

prioriterade andra ämnen: ”Ofta har vi inte tid att plugga engelska”, svarade Nadiya.  

De flesta använde sig av ”Google översättning”, där de först översatte det 

engelska ordet till sitt modersmål och sedan gjorde de ytterligare en kontroll åt det 

andra hållet för att vara riktigt säkra på att de förstått rätt. Detta verkar stämma väl 

överens med Chapelle & Hunstons (2010) påstående om att översättning till 

modersmålet är ett effektivt sätt att lära sig nya ord på. 
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4.3.8 Elevernas svårigheter i engelskämnet 

”Just nu är svenska viktigare för oss att lära sig.” 

Nasrin 

Det som genomgående var jobbigast med engelskämnet var att eleverna var tvungna 

att fokusera på svenska. Niko, Nuri och Nathar ansåg dessutom att relationen till 

lärarna var avgörande för dem för att hänga med på lektionerna.  

Skolverket (2011b) betonar att de nationella proven i engelska har i uppgift att 

ge eleverna ett så adekvat och rättvist betyg som möjligt. I dessa ingår uppsats-

skrivningar, vilka Björk (2001) menar ger en helhetsbild av elevernas kunskaper i 

engelska. Det var just att skriva uppsatser som samtliga elever i studien ansåg vara 

svårast eftersom de varken hade det ordförråd eller den grammatiska färdighet som 

krävdes för att producera en egen text. Niko tyckte också att läsförståelsen var svår, 

medan Sakariah ansåg att hörförståelsen var besvärlig. Sofiya hade stora problem 

med engelskan på grund av hon precis lärt sig läsa, skriva och ljuda ord både på 

svenska och somaliska; därför begrep hon heller inte hur stavningen hörde ihop med 

det engelska uttalet. 

Ingen av de deltagande eleverna hade dock några förslag på hur man skulle 

kunna ändra undervisningen så att den var mer anpassad till deras nivå. 

4.4 Lärarintervjuer 

4.4.1 Engelsklärare 

”Jag tror inte vi möter dem på den nivå de är [på] när de skickas in i hemklasserna.” 

Elin 

”Om de hade hamnat i England hade de bara haft engelska att kämpa med.” 

Eliza 

”Betygskriterierna kan ju inte vara rimliga.” 

Eva 

Eva hade, precis som Hedin (2004) skriver, reflekterat över att många av de 

nyanlända eleverna hade svårt att klara av den svenska skolan eftersom de inte fått 

lära sig att producera egna alster, vilket är nödvändigt för att klara kunskapsmålen i 

det svenska skolsystemet (jfr Lgr 11,2011). Hon menade också att eleverna ofta gav 

upp när de märkte hur pass långt före dem deras klasskamrater låg kunskapsmässigt, 
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då de svenskfödda eleverna både fått engelsk input genom media sedan barnsben och 

redan börjat med engelska i lågstadiet. Detta gjorde att de nyanlända eleverna blev 

stressade (jfr det affektiva filtrets hypotes, Krashen, 1982), trodde hon. Elin tolkade 

det dock som rimligt att eleverna skulle klara gränsen för betyget E i engelska (jfr 

Lgr11, 2011) förutsatt att de fick mer tid till att tillägna sig språket, eftersom många av 

de nyanlända eleverna trots allt var väldigt studiemotiverade. Ett stort problem var 

dock att grammatiken bara var anpassad till elever med svenska som modersmål (jfr 

Jönsson, 2007). ”Sedan lägger de ju självklart mer krut på att lära sig svenska. Deras 

arbetsbelastning är stor och då har de inte lika mycket kraft att lägga på engelska”, 

sade Eva. Eliza ansåg att det viktigaste i engelskämnet var att bygga upp ett 

ordförråd. 

Eliza menade vidare att strukturen var viktig; istället för att lasta över allt 

ansvar på eleverna borde lärarna organisera deras lärande eftersom de från sina 

hemländer var vana vid att lärarna gav dem direktiv (jfr Hedin, 2001). Elin sade 

uppgivet att ”eleverna behöver stöd hemifrån, [men] det är många av de nyanlända 

elevernas föräldrar som inte har någon engelskkunskap alls”; därför ansåg Eliza att 

dessa elever borde ha rätt till fortsatt studiehandledning på modersmålet (jfr 

Skolverket, 2007). Hon tyckte också att det var oerhört viktigt att anpassa 

undervisningen och möta eleverna där de är (jfr Cummins, 1997), men tillade att ”det 

finns det inga resurser till”. Just därför menade hon att det var viktigt att relationen 

mellan skolan och modersmålslärarna förbättrades, då modersmålslärarna var en 

viktig resurs i medlingen mellan skolan och föräldrarna (jfr Elmerot, 2008). Elin 

menade att lärarna visst skall ”ha förväntningar på [de nyanlända eleverna] utan att 

kräva det omöjliga” (jfr Lahdenperä, 2004), men att de inte kunde lägga sig på en 

alltför låg nivå eftersom de var tvungna att följa kunskapskraven som listas i 

läroplanerna i Lgr 11 (2011). Eva berättade: ”Jag skulle vilja att de nyanlända eleverna 

fick bedömas på en lättare nivå, men det får jag ju inte” (jfr SFS 2011:878, 7 kap. 15§). 

Lahdenperä (2004) skriver att nya metoder bör utvecklas för att hjälpa eleverna 

i deras skolgång; Eliza ansåg därför att Skolverket skulle sätta upp nya mål för elever 

som inte klarade av målen i engelska på grund av att de inte hade haft en 

skolbakgrund motsvarande den svenska. ”Framgångsrikt skulle vara att börja om 

från början med dessa elever”, ansåg Elin. ”Om två pedagoger samarbetade i 

klassrummet skulle [de] kunna jobba i olika nivåer”, resonerade Eva, för ”det är 

jobbigt att se hur dessa elever jobbar och jobbar och sedan ändå inte får godkänt”. 
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Hon avslutade med att säga: ”Samma förutsättningar tycker jag inte att nyanlända 

har. … det är så hemskt att trycka ner folk … för det här är ju grymt.”  

4.4.2 Modersmålsläraren i kurdiska  

 ”Studiehandledning är bara till för att hjälpa eleverna med svenskan.” 

Mohammed 

Nasrin och Nuri hade båda Mohammed som modersmålslärare. De hade båda 

betyget mycket väl godkänt i kurdiska. Mohammed hade även varit studiehandledare 

för eleverna, men studiehandledningen hade tagits bort för dem från och med 

terminen då studien genomfördes, trots att det enligt Collier (1987) torde ta dem 6-8 

år att tillägna sig svenskan så pass bra att det fungerar som ett verktyg för 

kunskapsinhämtande. Dock upplyste Mohammed mig om att studiehandledaren inte 

hjälpte till med problem eleverna hade i engelskan: ”Vi kan inte så bra engelska som 

krävs för att hjälpa dem med det i årskurs 9”. Lahdenperä (2004) skriver att 

modersmålslärare borde få undervisning i engelska så att de skall kunna stötta sina 

elever även i detta ämne. 

Mohammed menade att den största anledningen till att hans elever 

misslyckades i engelska var att de inte hade tillägnat sig språket i samma 

utsträckning som sina svenska klasskamrater. Dessutom uppstod ett glapp i deras 

engelskkunskaper eftersom flykten från hemlandet inneburit att deras undervisning 

avbrutits mellan ett till två år. När eleverna sedan kom till Sverige ”måste de läsa 

svenska först, vilket [betydde] att det [uppstod] en lucka på ytterligare ett år”. Ofta 

förekom det dessutom att eleverna hade en ”tyst period” (Granger, 2004) när de lärde 

sig svenska som andraspråk, vilken även kunde påverka engelskan, spekulerade 

Mohammed. Ytterligare en lucka trodde han kunde uppstå då de nyanlända eleverna 

inte längre fick engelskan översatt till sitt eget modersmål, vilket säkerligen även 

bidrog till att eleverna hann glömma sina redan förvärvade engelskkunskaper. 

”Kunskapen värderas också olika”, fortsatte han, och menade att det var fakta utan 

eget tänkande som dominerade i Irak (jfr Hedin, 2001).  

Dessvärre hade modersmålslärarna inga regelbundna möten med ämneslärarna 

i elevernas hemskolor, vilket Mohammed saknade: ”Vi vill ha bättre återkoppling till 

skolan och vi vill gärna ha modersmålsundervisning under den reguljära skoltiden.”   
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4.4.3 Specialpedagog 

 ”Jag tycker inte det är rimligt att dessa elever ska bedömas efter samma 

kriterier som elever som har läst engelska i många år.” 

Pia 

För de nyanlända eleverna var det väldigt svårt att uppnå samma mål i engelska som 

deras klasskamrater som behärskade svenska, bedömde Pia. För att lära sig ett 

främmande språk behövde läraren och eleverna ha ett gemensamt språk för att 

kunna diskutera grammatik, strukturer, ord, med mera. ”Den stora utmaningen är att 

alla är så olika”, ansåg hon, och även om ”man skulle önska att man skulle kunna 

sätta individuella mål [skulle bedömningarna] bli … väldigt flytande, och då blir det 

inte någon gemensam linje”. Den mest framgångsrika metoden som Pia kände till var 

”språkbad” (jfr Sundell, 2001). Annars funderade hon på att man skulle kunna göra 

en sva-variant för dessa elever i engelska:  

Svenska och sva-bedömningen är väldigt lika varandra, det är inte jättemycket 

som skiljer. … Numera ingår alla sva-elever i den ordinarie svenskan och gör 

samma saker som i den vanliga svenskan, men de ska bedömas enligt sva-

kriterierna. Betygen är dessutom likvärdiga när de söker till gymnasiet och de kan 

även byta till vanliga svenskan när de hunnit ikapp sina klasskamrater i ämnet.  

Pia föreslog därför att man borde införa en liknande lösning i engelskämnet, där de 

nyanlända eleverna borde få möjlighet att inkluderas och delta i den reguljära 

engelskundervisningen, men enligt en för dem anpassad kursplan. 

4.5 Analys av kursböckerna 

Reading English (Aastad, 2008) är en läsebok för årskurs 3 och 4. Texterna är enkla 

med förklarande bilder och innehåller fraser och uttryck hämtade från elevernas nära 

verklighet. Inga svenskkunskaper behövs för att läsa boken, dock finns en engelsk-

svensk ordlista i slutet av boken.  

What’s up? 6, Textbook (Cowle et al., 2005a) för årskurs 6 börjar med ett antal 

glosor översatta till svenska i början av varje kapitel. I slutet av boken finns det 

dessutom bildordlistor där eleverna visuellt kan lära sig vad sakerna heter på 

engelska. För att förstå minigrammatiken i slutet av boken bedömer jag dock att 

svenskkunskaper behövs, då denna är skriven på svenska och engelskan jämförs 

uteslutande med svenskan, vilket Jönsson (2007) ju menar utesluter nyanlända 

elever från hemklassens engelskundervisning.  
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I What’s up? 6, Workbook (Cowle et al, 2005b) förklaras alla övningar på 

svenska. Av 136 övningar skulle dock 61 av dem klaras av utan några 

svenskkunskaper alls. Samma sak skulle kunna ha gällt i 14 av grammatikdelens 26 

övningar om inte instruktionerna varit på svenska.   

What’s up? 9, Textbook (Cowle et al, 2007) innehåller textkapitel, realia, en 

minigrammatik och en engelsk-svensk styckeordlista i slutet av boken. Kapitlen 

inleds med en vocabulary, där engelska glosor översätts till svenska. Annars behövs 

egentligen inga svenskkunskaper för att arbeta med boken. I grammatikdelen jämförs 

dock engelska grammatiska fenomen ideligen med svenskan samtidigt som 

förklaringarna är på svenska.  

I What’s up? 9, Workbook (Cowle et al, 2005c) förklaras övningarna på 

engelska och många av uppgifterna består i att hitta engelska synonymer. Dock 

kräver 74 av de 128 övningarna i boken någon slags kunskap i svenska. I 

minigrammatiken höjs kravet på svenskkunskaper, då alla förklaringar här är skrivna 

på svenska. 38 av de 54 övningarna i denna del skulle man dock teoretiskt sett kunna 

klara utan svenskkunskaper, medan resterande 16 är rena översättningsövningar från 

svenska till engelska eller tvärtom.  

5 Diskussion 
”Det vore konstigt om dessa elever inte hade problem med engelska.”  

Elin 

Även om det naturligtvis fanns nyanlända elever med icke-muslimsk bakgrund i 

skolan som behövde extrastöd i engelska hade samtliga elever i just den här studien 

flytt från ett muslimskt land. Orsakerna till deras svårigheter i engelska visade sig 

vara så komplexa att de inte endast kunde förklaras med att de hade problem med 

själva språket. Tre av eleverna hade exempelvis ingen skolbakgrund alls, och de som 

fått undervisning i sina hemländer berättade att kunskap där skulle läras in utan 

eftertanke (jfr Hedin, 2001). Enligt Eliza och Mohammed kunde dessa kulturella 

skillnader ställa till problem för eleverna, då Lgr 11 (2011:13) värdesätter kreativitet 

och kritiskt tänkande mer än reproduktion. Mohammed sade vidare att de nyanlända 

eleverna tappat skoltid då de flytt från sina hemländer. Uppbrottet från hemlandet 

kan även komma att påverka de nyanlända eleverna känslomässigt under en lång tid 
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(Skolöverstyrelsen, 1988), och Johansson & Madison (1998) menar att emotionella 

störningar dessutom kan orsaka läs- och skrivsvårigheter.  

De elever som haft engelskundervisning i sina hemländer berättade att denna 

inte var av samma kvalitet som i Sverige. Det största språkliga hindret för de 

nyanlända eleverna kan därmed sammanfattas med att de saknade den 

grundläggande grammatik och det ordförråd som deras svenska jämlikar hade hunnit 

tillägna sig. Detta kunde leda till att den ”tysta perioden” (Granger, 2004) uppstod 

även i engelskan, spekulerade Mohammed. Det skall i detta sammanhang även 

påminnas både om Krashens (1982) inputshypotes, där han betonar vikten av att inte 

lägga den språkliga inputen på en alltför avancerad nivå, och hans affektiva filter, 

som kan blockera inlärningen av ett språk. Bergman & Thullberg (2008) menar 

dessutom att elevernas möjlighet att få hjälp av föräldrarna är avgörande för hur de 

lyckas i skolan, men endast tre av de tretton elever som intervjuades sade sig kunna 

få hjälp med engelskan hemma.   

Lahdenperä (2004) menar att det är viktigt att ställa realistiska krav på 

nyanlända elevers kunskaper. För att förstå de nyanländas problem att uppnå målen i 

engelska måste därför även hänsyn tas till det faktum att viss kunskap i svenska trots 

allt krävs i engelskundervisningen (jfr avsnitt 4.5; Jönsson, 2007:18). Chapelle & 

Hunston (2010) anser att översättning till modersmålet är ett effektivt sätt att lära sig 

ett nytt språk, men för de nyanlända eleverna betydde detta alltså att engelska ord 

och engelsk grammatik i kursböckerna enbart översattes till ytterligare ett nytt språk 

– nämligen svenska. Eleverna i årskurs 9 uttryckte emellertid att det var bra med 

översättningar till svenska, eftersom de på så vis lärde sig fler svenska ord. Med tanke 

på att Skolverket (2007) skriver att kunskaper i svenska är avgörande för de 

nyanlända elevernas fortsatta skolutbildning är deras resonemang inte alls 

anmärkningsvärt. Pia framhärdade också att det vid vissa grammatiska genomgångar 

är viktigt att ha ett gemensamt språk som arbetsredskap, vilket i Sverige automatiskt 

innebär det svenska språket.  

Chapelle & Hunston (2010) anser vidare att elever behöver få tid till att 

reflektera och memorera ord och grammatiska strukturer för att inlärningen skall bli 

så effektiv som möjligt; Eva menade att många av de nyanlända eleverna var så pass 

studiemotiverade att allt de egentligen behövde var mer tid och extra stöd för att 

hinna ikapp sina klasskamrater. Eleverna själva påpekade att de, trots hög motivation 
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att lära sig språket, av strategiska skäl fokuserade på andra ämnen, då det bara var ett 

ämne som krävde engelskkunskaper – nämligen engelska.  

Pia sade att lärarna visserligen måste ha någon slags gemensam linje i sina 

bedömningar, men hon liksom övriga informanter tyckte att gemensamma mål i 

engelska kan verka orimliga om man begrundar de problem nyanlända elever de facto 

konfronteras med i den svenska skolan. Cummins (1997) skriver också att hänsyn till 

elevens tidigare kunskaper och erfarenheter bör tas, men Elin menade att 

engelsklärarna inte kunde möta eleverna på deras nivå på grund av kunskapskraven 

som ställs i läroplanerna: för att få ett visst betyg måste varje elev uppfylla de 

kriterier som krävs för detta betyg (SFS 2011:878). Alla ovanstående faktorer 

omöjliggör elevernas möjlighet att på kort tid kunna uppnå målen i engelskämnet, 

även om det förefaller vara den officiella förväntningen.    

Fastän samtliga elever som ingick i studien ansåg att de skulle kunna få ett 

bättre betyg om de bara pluggade mer, mäktade de inte med att lägga ner mer tid på 

engelska än vad de trodde läxförhören eller proven krävde. Att plugga inför prov ger 

dock bara höga poäng på achievement tests och inte proficiency tests (jfr Tornberg, 

2005); skuggningarna i årskurs 9 och läraren Eva bekräftade att eleverna klarade de 

förra bra men misslyckades med de senare, där både uppsatsskrivning – vilken enligt 

Björk (2001) ger eleverna tillfälle att visa vilka kunskaper de har i ämnet – och de 

nationella proven ingår. De senare syftar visserligen till att stödja lärarna så att de 

kan ge eleverna ett så rättvist betyg som möjligt (Skolverket, 2011b), men frågan är 

om de verkligen är rättvisa med tanke på att de nyanlända eleverna först och främst 

skall lära sig tala, läsa och skriva på svenska (jfr Skolverket, 2007). Därmed blir 

frustrationen stor när de konfronteras med engelskan. Sofiya demonstrerade hur 

förvirrande detta var – hon ville ju så gärna veta hur varje bokstav skulle uttalas.  

Vad kan då skolan göra för att hjälpa de nyanlända eleverna att uppnå målen i 

engelska? Persson (2007) skriver att alla elever skall känna delaktighet och 

gemenskap i skolan och tre av eleverna i studien betonade också vikten av att ha en 

god relation med läraren för att lyckas i studierna. Elmeroth (2008) skriver att 

modersmålslärarna utgör en viktig länk mellan skolan och hemmet. Ett samarbete 

mellan skolans personal och modersmålslärarna, vilket Mohammed saknade, torde 

alltså underlätta de nyanländas utbildning: Nuris typiska tecken på dyslexi (jfr 

Lindell & Lindell, 1996) kunde exempelvis snabbt avskrivas genom samtal med 

modersmålsläraren. Dessutom anser Lahdenperä (2004) att modersmålslärarna bör 



 

30  
 

erbjudas utbildning i engelska, vilket skulle innebära att de skulle kunna hjälpa sina 

elever även i detta ämne. Eleverna skulle därmed besparas tid att få engelskan 

översatt till sitt eget modersmål. Under skuggningarna utfördes också ett prov för 

eleverna i årskurs 9 där de fick möjlighet att översätta ord från engelska till valfritt 

språk. Detta innebar visserligen lite merarbete, eftersom lärare som behärskade 

elevernas modersmål måste bli inblandade, men det visade sig att eleverna hade 

förstått de engelska orden, vilket naturligtvis är det som är intressant vid rättningen 

av prov.  

Nadiya och Najma menade att om de hade haft engelska i andra ämnen, så som 

i CLIL-skolor (Sylvén, 2004), skulle engelskinlärningen gå mycket snabbare. Därför 

ansåg de, liksom engelsklärarna och Pia, att ett så kallat ”språkbad” var det 

effektivaste sättet att öka på engelskkunskaperna. Exemplet från skuggningarna i 

årskurs 6 visar också att språkval svensk-engelska effektivt kan användas som 

extrastöd i engelskämnet för nyanlända elever. Skolinspektionen (2010) skriver till 

exempel att sociokulturellt lärande är en viktig ingrediens för en lyckad 

engelskundervisning, och Olsbu & Salskjevik (2008) menar att skönlitteraturläsning 

ökar inlärararens förståelse för målspråket och dess användare. I båda grupperna 

togs denna aspekt av språkinlärningen tillvara, och läsningen var dessutom ett 

populärt inslag i undervisningen enligt eleverna.  

Skulle rent utav kursplanen för engelska kunna anpassas bättre för nyanlända 

elever? Eliza önskade just att Skolverket lade ett nytt förslag om att ändra målen för 

elever i svårigheter med engelskan. I motsats till Mourad (2004) menade Pia att stora 

undervisningsgrupper inte skulle behöva innebära något hinder för de nyanlända 

eleverna, förutsatt att extrastöd sätts in i hemklassen. Därmed skulle eleverna inte 

exkluderas från densamma. Eva ville också att två pedagoger skulle finnas i 

klassrummet så att man skulle kunna jobba i olika nivåer i hemklassrummet. Pia 

föreslog att man skulle kunna införa ett liknande arbetssätt i engelskan som i svenska 

som andraspråk. En sådan kurs skulle innebära att eleverna skulle få språket 

anpassat till sin kunskapsnivå, med fortsatt studiehandledning på modersmålet 

samtidigt som de får ”möjlighet att känna delaktighet och gemenskap i en 

inkluderande miljö” (Persson, 2007:23), resonerade hon. Detta anser jag också vara 

den bästa lösningen på problematiken runt dessa elever, eftersom de då skulle få 

samma möjlighet som andra elever att söka in till gymnasiet, samtidigt som tillfälle 

skulle ges att byta till vanlig engelska – precis som sva-eleverna kan byta till vanlig 
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svenska idag. Detta borde för övrigt vara varje nyanländ elevs rätt eftersom skolan 

skall ”främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Lgr 11, 2011:8).  

6 Avslutande reflektion 
”Skulle eleverna kunna få delta i den reguljära engelskundervisningen men med 

lättare kunskapskrav?” 

Pia 

Vygotskijs (1986) proximala utvecklingszoner tycks för nyanlända elevers engelsk-

inlärning istället ha kommit att bli distala utvecklingszoner, det vill säga belägna 

långt bort från den utgångspunkt där de befinner sig. ”Hur skulle du själv klara dig 

om du sattes i en somalisk skola och lärarna skulle kräva av dig att du skulle [förstå 

ett främmande språk som lärs ut] efter bara en kort tid?”, frågade Eliza mig. Ja, hur 

skulle det vara? Denna sorts fråga är viktig att ställa sig så att man utvecklar ett 

etnografiskt förhållningssätt (Byram & Fleming, 1998). Vilby (2007) hävdar att FN:s 

globala stadgar vilar på ett västerländskt tankesätt. Det är alltså inte givet att alla 

kulturer har liknande synsätt, även om vi i den svenska skolan gärna vill tro det.  

Betänker man att cirka 14 000 nyanlända elever skolades in i svenska skolor 

enbart år 2006 (Skolverket, 2007) är problematiken kring engelskinlärningen för 

nyanlända elever högaktuell en lång tid framöver, inte minst eftersom Bergman & 

Thullberg (2008) menar att elevernas möjligheter att lyckas med sina studier kan 

kopplas samman med föräldrarnas möjlighet att hjälpa dem. Därmed kommer deras 

barn i sin tur sannolikt också stöta på problem eftersom föräldrarna inte kan hjälpa 

dem med engelskan hemma. Eftersom jag inte fann någon forskning som belyste de 

nyanländas problem i detta ämne hoppas jag att mer forskning kommer att bedrivas 

med fokus på just denna problematik. Det skulle till exempel vara intressant att 

undersöka om den ser annorlunda ut hos elever med en icke-muslimsk bakgrund, 

eller om antalet syskon och i vilken ordning i syskonskaran de nyanlända befinner sig 

har någon betydelse – vilket inte kunde styrkas i denna studie.  

Med tanke på att Persson (2007) skriver att alla elever ”skall få känna 

delaktighet och gemenskap i en inkluderande miljö” (s. 23) är det min förhoppning 

att denna studie väckt sådant intresse att den bidrar till en diskussion och åtminstone 

ett övervägande att införa den nya kursplan i engelska som Pia föreslog – där 

eleverna liksom i sva-undervisningen inkluderas i hemklassen men bedöms enligt för 
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dem anpassade kriterier. Engelska är trots allt ett kärnämne, men problemen som 

nyanlända har i ämnet verkar ha hamnat i skymundan. Mycken forskning har istället 

bara fokuserat på andraspråksinlärningen i svenska. Där har det dock framkommit 

att många skolor först lär ut svenska enligt kursplanen för sfi, eftersom den är mer 

anpassad till elevernas nivå än sva-kriterierna (Skolinspektionen, 2009). Kanske är 

det därför till och med berättigat att införa en introduktionskurs för nyanlända elever 

där de lär sig engelska från grunden. För att citera Elin: ”Varför inte införa ämnet 

’engelska för nybörjare’?”   
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Bilaga 1 
Dubbellogg 

Händelse:     
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Gemensam reflektion med XXX XXX: 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor 

Intervjufrågor nyanlända elever 

Bakgrund 

1. När kom Du till Sverige? 

2. Vet Du varför Ni flyttade till Sverige? 

3. Hur många är Ni i Din familj? 

4. Om Du har syskon, var i syskonskaran är Du? 

5. Hur ser Din familjesituation ut idag? Hur bor Du, etc.? 

6. Vad arbetar Dina föräldrar/vårdnadshavare med? 

7. Gick Du i skolan i Ditt hemland? Hur länge? 

8. Kunde Du läsa och skriva på Ditt hemspråk innan Du kom till Sverige? Om ja, 

lärde Du Dig det latinska alfabetet då? 

9. Hade Ni engelska i skolan? Hur lärdes det i sådant fall ut? Fick Ni läsa, skriva, 

lyssna på, tala engelska? 

Svenska skolan 

1. Hur fungerar det för Dig i den svenska skolan? 

2. Vilka likheter och skillnader finns jämfört med skolan i Ditt hemland (om Du 

gått i skola där)? 

3. Har Du eller har Du haft studiehandledning på Ditt modersmål/stödperson? 

4. Har Du modersmålsundervisning? Hur uppskattar Du att Du ligger till där 

kunskapsmässigt? 

5. Har Du lätt att hänga med under lektionerna i Din hemklass? Är det lätt eller 

svårt med svenskan? 

6. Vilka ämnen är lätta respektive svåra för Dig? Vad tror Du det beror på? 

7. Får Du hjälp av modersmålsläraren i ämnen som Du har svårt med i den 

vanliga undervisningen/går Du till läxverkstad? 

8. Känner Du Dig trygg och delaktig i Din hemklass? 

9. Har Du franska/spanska/tyska eller svenska-engelska som tillval? 

Engelska 

1. Tycker Du/Dina föräldrar att engelska är ett viktigt ämne? Varför/varför inte? 

2. Hur uppskattar Du själv Dina kunskaper i engelska: IG/G/VG/MVG? 

3. Vad är lättast respektive svårast med engelskan? 

4. Kan Du få hjälp med engelskan hemma av någon?  

5. Hur gör Du om Du inte förstår engelskan? 

6. Hur mycket pluggar Du engelska per vecka tror Du? Hur mycket pluggar Du 

andra ämnen? 

7. Påminner Dina föräldrar/målsmän Dig om att göra engelskläxor/läxor?  

8. Avspeglar sig Dina ansträngningar i betyget i engelska anser Du? 
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9. Har Du lätt/svårt att läsa, skriva och uttrycka Dig på engelska? Hur är det med 

svenskan?  

10. Hur ser situationen ut för Dig idag; t ex vad tycker Du Din engelsklärare/skola 

gör bra/dåligt för att Du ska uppnå målen i engelska? (Böcker, material, 

kulturaspekter, anpassning, stöd/studiehandledning, tempo, undervisning i 

hemklassen/liten grupp, mm, jämfört med hur engelskundervisningen såg ut i 

Ditt hemland?) 

Socialt 

1. Vilket språk brukar Du tala mest på Din fritid (med kompisar, föräldrar, 

syskon)? 

2. Brukar Du se på TV där de talar engelska?  

3. Har Du /haft/ användning av Dina engelskkunskaper på Din fritid (resor, 

mm)? 

4. Använder Du några engelska uttryck när Du pratar med Dina kompisar (t ex 

övar tillsammans med kompisar)? 

Framtid 

1. Tycker Du att målen i engelska är rimliga? (Känner Du till dem?) 

2. Tror Du att Du kommer nå Dina mål i engelska? Varför/varför inte? 

3. Hur bör undervisningen anpassas/läggas upp på bästa sätt anser Du? 

4. Skulle Du föredra att ha ’vanlig’ engelskundervisning med hemklassen, 

undervisning utanför lektionstid i form av eget arbete, läxhjälp på modersmål, 

hemma framför datorn i form av handledning över Internet på modersmål, 

mm? 

5. Vad skulle enligt Dig vara den bästa hjälpen för att utvecklas, förstå och bli 

nyfiken i Din engelskundervisning? 

6. Vad har varit bra/mindre bra i Din engelskutbildning? 

7. Skulle du vilja ändra på kursplanen för att engelskan är mer anpassad till dina 

förutsättningar? 
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Intervjufrågor engelsklärare 
1. Hur fungerar undervisningen för eleven/eleverna hos Dig? 

2. Bedömer Du nyanlända elevernas prestationer annorlunda jämfört med andra 

elevers och i sådant fall hur? 

3. Hur ser Du till att möta elevernas behov? Anpassas undervisningen?  

4. Anser Du att målen i engelska är rimliga för nyanlända elever? Varför/varför 

inte? Vad anser Du skulle vara rimligt? 

5. Vad tror Du är den största anledningen till att nyanlända elever i så stor 

utsträckning misslyckas med att få betyg i engelska? 

6. Hur skulle kursplanen för engelska kunna anpassas bättre för nyanlända 

elever? 

 

 
 
 
 
 
Intervjufrågor modersmålslärare 

1. Hur fungerar undervisningen för eleven/eleverna hos Dig? 

2. Är eleven/eleverna litterata, eller har Du märkt några andra problem hos 

eleverna? 

3. Kan Du engelska så att Du kan hjälpa eleven/eleverna med läxor eller 

svårigheter att förstå engelska? 

4. Vad tror Du är den största anledningen till att nyanlända elever i så stor 

utsträckning misslyckas med att få betyg i engelska? 

 

 
 
 
 
 
Intervjufrågor specialpedagog 

1. Hur ser Du på de nyanlända elevernas situation i utbildningen i stort? 

2. Vad tror Du är den största anledningen till att nyanlända elever i så stor 

utsträckning misslyckas med att få betyg i engelska? 

3. Hur ser Du till att möta elevernas behov?  

4. Anser Du att målen i engelska är rimliga för nyanlända elever? 

5. Vilka insatser anser Du är mest framgångsrika för att de nyanlända eleverna 

ska uppnå målen i engelska? 

6. Hur skulle kursplanen för engelska kunna anpassas bättre för nyanlända 

elever? 
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Bilaga 3 
Analys av kurslitteratur: 

Aastad, E.K. (2008). Reading English. Lund: Studentlitteratur. 

Cowle, A., Gustafsson, J. & Widlund, K-E. (2005a). What’s up? 6, Textbook. 

Stockholm: Bonnier Utbildning. 

Cowle, A., Gustafsson, J. & Widlund, K-E. (2005b). What’s up? 6, Workbook. 

Stockholm: Bonnier Utbildning. 

Cowle, A., Gustafsson, J. & Österberg, E. (2007). What’s up? 9, Textbook. Stockholm: 

Bonnier Utbildning. 

Cowle, A., Gustafsson, J. & Östeberg, E. (2005c). What’s up? 9, Workbook. 

Stockholm: Bonnier Utbildning. 

Antal kapitel: 

Utformningen av ordlistor: 

Glosor: 

Kulturaspekter: 

Övriga språk: 

 

  Engelskkunskaper  Svenskkunskaper 
Grammatikdel: 

Förklaringar 

 

Jämförelser 

 

Övningar 

 

Övningsboken:  

Instruktioner 

 

Översättningar 
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Bilaga 4 
Missivbrev 

Till målsmän med barn i årskurs 6 på XXX skola 

 

Hej! 

Jag heter Jörgen Anders och går lärarutbildningen på Mälardalens Högskola. I 
skrivande stund gör jag mitt examensarbete i moderna språk, och i min forskning har 
jag valt att problematisera nyanlända elevers svårigheter att nå målen i engelska.  

Eleverna kommer att informeras om studiens syfte och jag kommer delta i elevernas 
engelskundervisning, både som lärare, deltagare och observatör. Denna metod kallas 
för skuggning. Fördelen med skuggning är att jag förhoppningsvis både hinner skapa 
en god relation med Ert barn samtidigt som jag kan dra mig undan för att bara 
observera hur de agerar i klassrumssituationerna. Genom att skapa en god relation 
med Ert barn hoppas jag att Ert barn vid intervjutillfället hunnit få ett sådant 
förtroende för mig så att de vågar öppna upp och ärligt svara på de frågor som jag 
ämnar ställa till dem. Innan intervjuerna kommer jag upplysa Ert barn om att han 
eller hon inte behöver svara på frågor som de finner är för känsliga. Jag planerar 
också intervjua tre engelsklärare, en modersmålslärare i kurdiska samt en 
specialpedagog för att tillgodogöra mig deras syn på engelskundervisningen samt 
kraven eleverna ställs inför när de skall inhämta kunskaper i ämnet. Samtliga 
intervjufrågor hittar ni längst bak i detta brev. Dessutom kommer jag gå igenom den 
kurslitteratur som de har som bas i engelska för att analysera hur mycket 
svenskkunskaper eleverna måste ha för att tillgodogöra sig innehållet i denna. 

Studien skall bli ett underlag för min examensuppsats. Därför skulle jag vara oerhört 
tacksam om Ni skulle låta Era barn få delta genom att jag utför skuggningar och Era 
barn deltar i intervjuer. Deltagandet i studien är naturligtvis frivilligt men 
betydelsefullt för undersökningens kvalitet och trovärdighet. Såväl skuggningarna 
som intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen 
kommer att kunna spåra vem som skuggats eller vem som intervjuats. Resultatet av 
studien kommer inte heller att användas i kommersiellt syfte. Under enkätfrågorna 
och intervjuerna har eleverna rätt att avbryta dessa närhelst de vill. Likaledes har Ni 
som målsmän rätt att i efterhand och inom rimlig tid, dock senast 22:a december, 
välja att Era barns intervjuer inte skall ingå i studien.  

Vill Ni ta del av studien när denna är sammanställd och klar, var vänlig fyll i Er 
mailadress på nästa sida så skickar jag Er den i början på nästa år.  

 

 

 

Jag är väldigt tacksam för Era barns medverkan i denna forskning. 

Om Du har några frågor är Du alltid välkommen att kontakta mig på e-mail: 
xxxx@xxxx.se  eller YYYYY ZZZ på email: xxxxx@xxxxx.se. 

mailto:xxxx@xxxx.se
mailto:xxxxx@xxxxx.se
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     Jag tillåter mitt barn att delta i intervjufrågorna och skuggningarna. 

     Jag tillåter inte att mitt barn deltar i studien. 

Datum_____________________________________________ 

Barnets namn________________________________________  

Klass________ 

 

     Jag vill ta del av studien och önskar få den skickad till mig på följande  
     e-mailadress: 

 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämnas till respektive engelsklärare eller skickas till: 

XXX YYY, ZZZ skola 

Gatuadress 

Postkod  ORT 

 

 

 

 

 

 


