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Abstrakt  
Efter flera årtionden av invandring har den svenska skolan fler elever än någonsin som talar 

ett annat modersmål än svenska. Tyvärr visar också studier (Begler & Ahnborg, 2011; 

Torpsten, 2012, s. 77–78) att elever med annat modersmål inte lyckas lika bra som övriga 

elever i skolan. Därför är syftet med denna studie att undersöka, i ett svenskt sammanhang, 

dels vilka attityder nyanlända elever och deras lärare i engelska har till flerspråkighet och 

modersmålsundervisning, dels vilka förutsättningar de anser att nyanlända har för 

engelskinlärning, och varför, och dels vilka stödstrukturer som bör användas för att inkludera 

nyanlända i engelskundervisningen. Följaktligen har tretton nyanlända gymnasieelever 

respektive fem engelsklärare på gymnasienivå intervjuats. Elevernas och lärarnas svar 

indikerade att modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet är av låg 

prioritet, framför allt från elevernas sida, medan det också framkom att elevernas motivation 

för engelskämnet är mest avgörande för att de ska bli godkända i engelskämnet. Dessutom är 

det möjligt att koppla de inkluderande strategierna som studiens lärare och elever nämner till 

vilken potential de har att motivera eleverna till att lära sig engelska. Sammanfattat kan den 

modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet som erbjuds behöva 

granskas ytterligare och det kan finnas ett behov av att formulera strategier för hur 

flerspråkighetens potential kan utnyttjas av ordinarie engelsklärare i klassrummet. Dessutom 

kan studiestödets funktion respektive andra alternativa stödstrukturer behöva diskuteras.  

 

Nyckelord: 
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1. Introduktion 
Under tiden som lärarstudent har jag mött elever med utländsk bakgrund som har haft stora 

svårigheter med engelskämnet, vilket har gett upphov till en strävan hos mig efter mer 

kunskap om dessa elevers lärande. Därtill rör sig en av de största flyktingströmmarna i 

modern tid i huvudsak i riktning mot Europa, vilket kan komma att innebära avsevärt fler 

nyanlända elever i svenska skolor inom en snar framtid. Faktum kvarstår dock att betydande 

inflyttning till och bosättning i Sverige från olika delar av världen har pågått i flera decennier, 

vilket har resulterat i förändrad demografi i skolan och i att fler elever i det svenska 

skolsystemet än någonsin talar ett annat språk än svenska som modersmål (Statistiska 

Centralbyrån [SCB], 2013, s. 19–28).  

 

Amerikanska studier (t.ex. Brooks, Adams & Morita-Mullaney, 2010; López & Iribarren, 

2014) visar att elever med annat modersmål än engelska uppnår sämre skolresultat än övriga 

elever, där skulden läggs bl.a. på bristande fortbildning för lärare i anpassad undervisning för 

flerspråkiga elever i English as a Second Language (ESL). På liknande sätt framhävs i svensk 

debatt (Begler & Ahnborg, 2011; Torpsten, 2012, s. 77–78) att flerspråkiga elever i svenska 

skolor missgynnas, även här med låga skolresultat som följd, där ett orsakssamband tidigare 

har påvisats mellan otillräcklig och ineffektiv modersmålsundervisning och bristande 

förutsättningar att nå målen i skolundervisningen (Motion 2002/03: Ub325). 

 

Hur ska en likvärdig engelskundervisning utformas för att tillgodose såväl första- som 

andraspråkstalare av svenska? Forskning (t.ex. Brooks et al., 2010; Theoharis & O’Toole, 

2011; López & Iribarren, 2014) pekar på inkluderande undervisning, där det exempelvis kan 

finnas inslag av Content and Language Integrated Learning (CLIL), som en väg att gå för att 

skapa en jämlik språkundervisningssituation, dvs. ”inclusive services that benefit traditionally 

marginalized ELL [English Language Learner] students as well as their peers” (Theoharis & 

O’Toole, 2011, s. 681). Med andra ord, fördelen med alternativa och inkluderande 

undervisningsformer är att de inte bara gynnar flerspråkiga elever, utan alla elever oavsett 

bakgrund, behov och förmågor.  

 

Frågan är hur nyanlända elever upplever sin situation under engelsklektionerna i Sverige. På 

vilka sätt tillgodoser lärarna deras unika behov utifrån individuella förutsättningar, men även 

utifrån deras situation där svenskan, utgångsspråket, inte är deras modersmål? Dessa frågor 
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kommer jag att försöka besvara i detta examensarbete, utifrån ett antal elevers respektive 

lärares perspektiv. 

 

1.1  Studiens syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att kartlägga fem engelsklärares och tretton relativt nyanlända 

gymnasielevers attityder, erfarenheter och insikter om nyanländas lärande. Med andra ord är 

studiens främsta intention att bidra till perspektiv på nyanlända elevers förutsättningar 

respektive svårigheter för inlärning av engelska, liksom potentiella inkluderande 

stödstrukturer för att överbrygga eventuella svårigheter med engelskämnet. Ambitionen är att 

studiens resultat även ska kunna appliceras i en bredare kontext, nämligen på lärande i 

allmänhet och språkstudier i stort. 

 

I enlighet med ovanstående syfte, kommer jag att undersöka och besvara följande frågor i 

denna studie: 

1. Vilka attityder har lärarna till flerspråkighet, respektive eleverna och lärarna till 

modersmålsundervisning? Vilken betydelse anser de att modersmålsämnet har för 

inlärningen av andra ämnen?  

2. Vilka förutsättningar har nyanlända elever för engelskinlärning enligt studiens 

engelsklärare och elever? Vilka faktorer anser de ligga till grund för dessa förutsättningar? 

3. Vilka pedagogiska arbetssätt tillämpar studiens engelsklärare för att inkludera nyanlända i 

den svenska engelskundervisningen? Vilka åsikter har eleverna om den hjälp och det stöd 

som erbjuds? 

 

1.2 Några definitioner 

Inom ramen för denna studie ingår två begrepp som kan behöva förklaras mer ingående:  

 

Nyanlända: generellt sett räknas en individ som har fått i asyl i Sverige som nyanländ i upp 

till fyra år även om detta kan variera (Riksrevisionen, 2006, s. 16–17). Dock föreslås att 

elever ska räknas som nyanlända i skolan i upp till just fyra år (Proposition 2014/15:45). De 

nyanlända har i regel inte svenska som modersmål. 

 

Flerspråkighet: enligt Nationalencyklopedin (NE, 2015) innebär flerspråkighet ”användning 

eller behärskning av flera språk”. I uppslagsverkets beskrivning jämställs flerspråkighet med 
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tvåspråkighet, som båda anses vara lika komplicerade att definiera beroende på graden av 

kompetens i olika språk hos talaren i fråga. I och med denna studies fokus på nyanlända 

kommer den främst att beröra ”successiv tvåspråkighet”, där ett andra språk ”lärs in först 

sedan det första blivit etablerat” (ibid.).  

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som dels rör nyanlända elever i Sverige, dels 

flerspråkighet i stort och i en specifikt svensk kontext, dels inkluderingens innebörd för bl.a. 

engelskundervisningen och dels CLIL ur ett inkluderande perspektiv. Den presenterade 

forskningen är dessutom utgångspunkten för den här studiens empiriska undersökning och 

besvarandet av frågeställningarna i avsnitt 1.1.  

  

2.1 Nyanlända i 2000-talets svenska skola 

2.1.1 Nyanlända och skolintegration 

Både barn som är asylsökande och barn som har fått asyl är berättigade till att omgående få en 

skolplats, helst inom en månad. Därefter görs en bedömning, utifrån olika tester, av barnets 

kunskapsnivå och utifrån denna bedömning ska barnet sedan placeras i en lämplig årskurs 

(Bunar, 2015, s. 18). I vissa kommuners grundskolor förekommer s.k. förberedelseklasser 

(FK), där barnet lär sig tillsammans med andra nyanlända elever, och på gymnasienivå 

hamnar nyanlända elever först på den s.k. språkintroduktionen. Fördelarna med dessa 

förberedande skolformer är att eleverna får lära sig i en trygg miljö och att de får lära sig det 

svenska språket i sin egen takt (Nilsson Folke, 2015, s. 48–50), och de har oftast även gott om 

resurser runtomkring sig, exempelvis modersmålslärare, lärare utbildade i svenska som 

andraspråk och studiehandledning på modersmålet (Juvonen, 2015, s. 140). Kritiken mot detta 

förfarande (som även diskuteras i avsnitt 2.3.2) är dock att barnen riskerar att segregeras 

socialt från övriga elever, gå miste om möjligheten att lära sig svenska bland svenskfödda 

jämnåriga elever, hamna efter kunskapsmässigt och bli kvar längre i dessa skolformer än 

nödvändigt (Juvonen, 2015, s. 140–142; Nilsson Folke, 2015, s. 48–54).  

 

Pga. dessa risker förespråkar Juvonen (2015) direktintegration i en vanlig klass eftersom 

barnen förväntas lära sig svenska fortare bland svensktalande elever, integreras fortare socialt 

och inte hamna efter kunskapsmässigt i onödan (s. 140). Samtidigt visar Juvonens studie att 

risken är stor att barnen inte hänger med i undervisningen, särskilt i de högre åldrarna, och 
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därför till sist tappar motivationen och uppmärksamheten under lektionerna (s. 157). 

Tillgången till extra stöd kan också vara mer begränsad i ordinarie skolform, beroende på 

bristande kompetens hos ämneslärarna och liten tillgång till studiehandledning på 

modersmålet, vilket kan leda till stor press och extra arbetsbörda både för ämneslärarna och 

för lärarna i svenska som andraspråk (ibid. s. 167–168).  

 

Ytterligare faktorer som bör beaktas i samband med nyanlända elevers introduktion i den 

svenska skolan är att vissa elever saknar skolgång, medan några har en skolbakgrund som 

dock har varit präglad av en helt annorlunda skolkultur och kunskapssyn, och ofta är varken 

eleverna eller deras föräldrar insatta eller engagerade i det svenska skolsystemet (Jönsson, 

2007, s. 7). Författaren menar därför att det är mycket viktigt att ge utrymme för att förklara 

hur det svenska skolsystemet fungerar och vilka förväntningar som finns på elevernas 

respektive föräldrarnas insats (s. 9, 50–51), vilket i förlängningen innebär att kontakten med 

hemmet är extra viktig i de nyanländas fall.    

 

2.1.3 Svenska som andraspråk och modersmålsundervisning 
Elever med annat modersmål än svenska, både nyanlända de som är födda i Sverige, erbjuds 

undervisning i svenska som andraspråk. Orsaken är att andraspråksinlärning fungerar 

annorlunda än modersmålsinlärning (Krashen, 1982). Konkret är elever med svenska som 

modersmål väl förberedda med en grundläggande bas av språkkunskaper innan de börjar 

skolan, vartill sedan en utbyggnad av ordförråd, syntax m.m. adderas under skolåren 

(Jönsson, 2007, s. 46). Andraspråkselever däremot saknar delar av denna språkbas, vilket gör 

att de saknar en språklig grund för inlärning av ämnesstoffet i den svenska skolan och i 

undervisningen av det svenska språket (ibid. s. 27). Ämnet svenska som andraspråk syftar 

därför till att stärka elevernas kunskaper i det svenska språket för att skapa rimliga språkliga 

förutsättningar för deras utbildning i Sverige och för deras framtida yrkesliv (Torpsten, 2012, 

s. 80–81). 

 

Parallellt med undervisning i svenska som andraspråk har alla elever med annat modersmål än 

svenska rätt till modersmålsundervisning. Dock sker denna undervisning som ett enskilt 

språkämne huvudsakligen utanför skoltid och ordinarie undervisning och är dessutom en 

tillvalskurs på gymnasienivå (Torpsten, 2012, s. 85; Andersson, Lyrenäs & Sidenhag, 2015, s. 

109). I en rapport från Skolverket förklarar Jönsson (2007) i punktform att motiveringen 

bakom modersmålsundervisning är att  
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1. Kognitiv och språklig utveckling är beroende av varandra; 2. Andraspråket är beroende av 

förstaspråket; 3. Språk stöder varandra; 4. En viktig förutsättning för språkinlärning/språk-

utveckling är meningsfull språkanvändning; 5. Språkutveckling och kunskapsutveckling 

överlappar. (ibid. s. 46) 

 

Det bör poängteras att nyanlända elever har gått igenom samma process som de svenska 

eleverna fast i sitt modersmål, dvs. byggt en språkbas med en eventuell utbyggnad, under 

barndomen och den eventuella skoltiden i sitt hemland. Dessa tidigare språkkunskaper, från 

hemmet och de olika ämnesområdena, kan utgöra en oerhörd resurs för eleverna i inlärningen, 

såvida de får chans att vidareutveckla både första- och andraspråket simultant (ibid. s. 46–47).   

 

2.1.3 Attityder till flerspråkighet 

Trots att vissa studier visar tendenser till alltmer positiva attityder mot flerspråkighet bland 

lärare (Juvonen, 2015, s. 163), pekar ett flertal andra studier (Brooks et al., 2010, s. 148–149; 

Theoharis & O’Toole, 2011, s. 652; Torpsten, 2012, s. 76; Juvonen, 2015, s. 164; Nilsson 

Folke, 2015, s. 63, 73) på att särskilt ämneslärare, både i Sverige och internationellt, delvis 

associerar flerspråkighet med problematik. Orsakerna till detta är givetvis mångfacetterade. 

Till exempel kan modersmålet uppfattas vara en tillflykt för eleverna i det nya 

skolsammanhanget, vilket även bedöms ha negativ inverkan på elevernas inlärning av det nya 

språket, exempelvis svenskan (Nilsson Folke, 2015, s. 63). Därtill kan brister i språklig 

kompetens betraktas utifrån olika perspektiv. Exempelvis kan modersmålet anses vara ett 

problem (Ruíz, 1984 och Crawford, 2004 citerade i Theoharis & O’Toole, 2011, s. 652) och 

därför exkluderas eleverna från ordinarie undervisning med motiveringen att de först måste 

uppnå en önskvärd språknivå i undervisningsspråket (Theoharis & O’Toole, 2011, s. 652).  

 

Två studier härleder bristande intresse för modersmålsundervisning hos eleverna från negativa 

attityder gentemot ämnet på samhällsnivå. Haglund (2005) konstaterar att ett exkluderande 

fokus på det svenska språket och svensk kultur kan påverka de flerspråkiga eleverna negativt 

(s. 191–192). Därtill beskriver Sahaf (1994) massmedias negativa inverkan och modersmålens 

låga status i jämförelse med svenskan, vilket gjorde att eleverna i hans studie blev tveksamma 

till modersmålsundervisningen (s. 134–135). Eftersom forskning (Jönsson, 2007, s. 46) har 

påvisat de positiva effekterna av modersmålsundervisning är det dock mycket viktigt att de 

nyanlända eleverna erbjuds chansen till och förstår vikten av att delta i den. 
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I förlängningen anser Europeiska Kommissionen (2007) att nyckeln till alla språkstudier är 

motivation och att satsade resurser på att motivera flerspråkiga invandrarelever till 

modersmålsundervisning kan resultera i ökade språkresurser både i utbildningsväsendet och i 

handelskontakter med hemländerna (s. 8–10, 13). Kommissionen menar att de främsta 

förutsättningarna för motivation för språkinlärning är att skolan erbjuder 

 

qualified, highly motivated teachers, as well as […] a sufficient number of teaching hours per week 

and small-size classes. Creating innovative learning environments, with the right mix of individual 

and collaborative learning, will further reflective learning, strengthen learner autonomy, and 

promote the development of different learning strategies, which are known to be key elements in 

the development of language competence and in supporting motivation for language learning. (s. 9) 

 

Rapporten nämner också andra praktiska vägar till motiverade språkelever, nämligen 

språkinlärning genom olika typer av undervisande medier, och då helst audiovisuella medier 

med undertexter, för ökad förståelse för värdet av andra kulturer och deras språk (s. 11–12).   

 

2.2 Tidigare forskning om tredjespråksinlärning 

2.2.1 Engelska som andra, tredje, fjärde, femte, etc. språk? 
Givetvis existerar det likheter mellan andra- och tredjespråksinlärning men Cenoz (2000) 

understryker att inlärningsprocessen rörande ett tredje (fjärde, femte, etc.) språk är långt mer 

komplicerad (s. 40). Orsakerna, enligt Bouvy (2000), är att kunskaperna i första- och 

andraspråket initialt kan ha en negativ inverkan på inlärningen av ett tredje språk men i 

förlängningen, hävdar hon, är effekten av flerspråkighet positiv (s. 152, 155–156). Inom 

ramen för denna studie om nyanlända kan det konstateras att engelskan utgör de flesta 

nyanlända elevers tredje språk men det är även möjligt att det är det andra, fjärde, femte, 

sjätte, etc. språk som de har blivit exponerade för. Dock kommer flerspråkigheten i denna 

studie delvis att beskrivas utifrån teorier kring tredjespråksinlärning, eftersom engelskan i en 

svensk kontext, i teorin, kan förväntas vara det tredje språket efter modersmålet och svenskan.   

 

2.2.2 Engelska och tredjespråksinlärning 

Under några få årtionden har det engelska språket uppnått en stark status i Sverige men även i 

övriga Europa och i stora delar av världen (Hoffman, 2000). Goda kunskaper i det engelska 

språket anses alltså vara av största vikt och dessutom hävdar författaren att undertexter i 
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media, vanligt förekommande i bl.a. Norden, är en viktig faktor för goda engelskkunskaper 

(ibid. s. 8). Därtill har ett samband påvisats mellan elevernas modersmål och deras förmåga 

att lära sig det engelska språket – konkret menas att talare av germanska språk har lättare för 

att uppnå en god kunskapsnivå än de som talar andra språk pga. att även engelskan är ett 

germanskt språk (Balke-Aurell & Lindblad, 1982, s. 127; Mägiste, 1984, s. 421).  

 

Största andelen immigranter i Sverige år 2010 härstammade från utomeuropeiska länder, i 

synnerhet från Mellanöstern (SCB, 2013, s. 22–23), och därmed talar majoriteten av dessa 

invandrare språk som är avlägsna släktingar till, eller inte alls besläktade med, de germanska 

språken (Ethnologue, u.å.). Om ovan nämnda teori angående vikten av släktskap mellan språk 

stämmer, borde rimligen de flesta av dagens nyanlända elever ha annorlunda förutsättningar 

för att lära sig engelska jämfört med svenskfödda elever.  

 

Trots dessa elevers förmodade sämre förutsättningar för att lära sig engelska kan det finnas ett 

positivt samband mellan elevers kunskapsnivå i modersmålet och motsvarande kunskapsnivå i 

övriga språk (Cummins, 2001; Cenoz, 2000). På så sätt bör ett grundligt akademiskt ordförråd 

i modersmålet gynna inlärningen av ett andra eller tredje språk, eftersom det blir lättare att 

relatera till ny kunskap på målspråket när det redan finns motsvarande tidigare kunskaper på 

modersmålet (Cummins, 2001, s. 183). Enligt Cenoz (2000) råder det dock delade meningar 

mellan olika forskare om de positiva effekterna av tvåspråkighet på inlärningen av ett tredje 

språk (s. 44–45). Majoriteten av jämförande studier mellan en- och tvåspråkiga elever (t.ex. 

Bild & Swain, 1989, s. 269; Cenoz & Valencia, 1994, s. 204) visar nämligen att elever som 

talar fler än ett språk utvecklas kognitivt snabbare och lyckas bättre med sina språkstudier än 

elever som bara talar ett språk, medan några få studier rörande immigrerade elever (t.ex. 

Balke-Aurell & Lindblad, 1983, s. 125-126; Sanders & Meijers, 1995, s. 74–75) faktiskt 

framhäver att det inte alls existerar några anmärkningsvärda skillnader mellan deras prestation 

i språkinlärningen och de infödda elevernas. 

 

2.3 Inkludering 

2.3.1 Definition 
Inkludering är ett mycket brett begrepp som grundar sig i UNESCOs ambition om Education 

For All (EFA) (2015); kortfattat innebär EFA att alla barn oavsett kön, etnicitet, 

socioekonomisk status, olika typer av funktionsnedsättningar eller övriga 
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inlärningssvårigheter ska erbjudas likvärdiga möjligheter till kvalitativ utbildning. Denna 

ambition återspeglas tydligt även i de svenska läroplanerna (Skolverket, 2010; Skolverket, 

2011a; Skolverket, 2011b), bl.a. i formuleringarna av de olika diskrimineringsgrunderna. 

Ordagrant bör  

 
hänsyn […] tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika 

vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 

Skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning (Skolverket, 2011b, s. 6).  

 

Trots att forskning kring inkludering har fokuserat mycket på elever med 

funktionsnedsättning, innefattar inte inkluderande pedagogik enbart denna målgrupp utan i 

förlängningen varje enskild elev. Timmons och Alur (2009) problematiserar en alltför snäv 

avgränsning av begreppet och menar att det både handlar om barn med funktionsnedsättning 

och övriga barn och understryker samtidigt att inkluderande reformer bör ske på både individ- 

och samhällsnivå (s. xx). Ytterligare en beskrivning av inkluderande pedagogik är att det i 

förlängningen bör vara en filosofi, i skolans värld, som verkar för social rättvisa, demokrati, 

mänskliga rättigheter och mångfald (Udvari-Solner, 1997 och Sapon-Shevin, 2003 citerade i 

Theoharis & O’Toole, 2011, s. 649).  

 

2.3.2 Det inkluderande språkklassrummet 
I avsnitt 2.1.2 konstaterades det att modersmålsundervisning sker utanför ordinarie 

undervisning och utanför skoltid (Andersson et al., 2015, s. 109). Forskning (Brooks et al., 

2010, s. 147–148; Rojas Tejada, Cruz del Pino, Tatar & Jiménez Sayáns, 2011, s. 287; 

Theoharis & O’Toole, 2011, s. 675; López & Irribarren, 2014, s. 109–110) ger dock väldigt 

lite stöd till segregering av elever i behov av särskilt stöd, i synnerhet nyanlända, såsom 

undervisning avskild från övriga skolan, utanför det ordinarie klassrummet eller utanför 

skoltid. Tvärtemot påvisas att inkludering av t.ex. nyanlända elever bland de ordinarie 

eleverna kan skapa ett gynnsamt inlärningsklimat med förutsättningar för eleverna ”att lära 

tillsammans” (min övers. ”learning together”; Rojas Tejada et al., 2011, s. 294). Dock 

påpekar Rojas Tejada et al. att förutsättningen för att skapa ett sådant klassrum är samarbete 

mellan lärare över gränserna, t.ex. genom samundervisning av två lärare i samma elevgrupp. 

Theoharis & O’Toole (2011) visar att en lärande gemenskap också kan skapas genom 

samarbete mellan ämneslärare och modersmålslärare, där eleverna får möjlighet att relatera 
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sitt modersmål till målspråket dagligen tack vare att lärarna växlar mellan olika språk i 

undervisningen och att det förekommer flera, mer eller mindre flerspråkigt kompetenta, 

pedagoger i klassrummet (s. 675).  

  

Thomas och Collier (1997) har utvecklat Prism-modellen (s. 42–44) för att förklara de fyra 

viktigaste komponenterna till framgångsrik integrering av elever med annat modersmål än 

engelska i en engelskspråkig skolmiljö, vilket även är applicerbart på tredjespråksinlärning. 

För det första förklarar författarna att det sociokulturella klimatet är en betydande faktor, 

vilket innefattar alltifrån inre motivation på individnivå till diskriminerande 

samhällsstrukturer. För det andra menar de att det allra mest avgörande för dessa elevers 

akademiska utveckling är att de fortsätter att utveckla sitt modersmål till en nivå jämförbar 

med de jämnåriga engelsktalande elevernas kunskaper i engelska. För det tredje anser Thomas 

och Collier att det är mycket viktigt att de nyanlända eleverna fortsätter att ta del av 

akademiskt innehåll simultant med inlärningen av engelskan för att inte missgynnas 

kunskapsmässigt. För det fjärde är den akademiska utvecklingen dessutom sammankopplad 

med elevernas kognitiva utveckling, vilket innebär att eleverna behöver få kognitivt 

stimulerande skoluppgifter trots att deras språknivå (i engelskan) är låg. 

 

2.3.3 Inkluderande engelskundervisning 
Brooks et al. (2010) beskriver ett amerikanskt projekt där gränserna mellan nyanlända elever 

och ordinarie elever suddades ut genom ett nära samarbete mellan andraspråkslärare och 

ämneslärare för att stärka elevernas akademiska språkutveckling. Konkret innebar detta 

projekt att lärarna i ESL blev inkluderade i lärargemenskapen på ett nytt sätt, vilket i sin tur 

resulterade i att även de nyanlända eleverna blev mer effektivt integrerade, socialt och 

kulturellt, i skolan och den nya situationen bedömdes vara fördelaktig för elevernas 

språkinlärning (ibid. s. 149–150). Trots att nyanlända elever i ett svenskt sammanhang 

förmodligen lär sig engelskan som ett tredje språk (sett i förhållande till deras modersmål och 

svenskan), är det möjligt att till viss mån relatera andraspråksinlärning till 

tredjespråksinlärning (se även Cenoz, 2000, s. 39–40); med andra ord skulle ett ökat 

samarbete mellan olika lärare, såsom ämneslärare, andraspråkslärare och modersmålslärare, 

kunna utgöra ett betydande stöd för nyanlända elevers språkutveckling, även i engelskämnet.  

 

I en annan studie om individanpassad undervisning i Sverige (Hagenfors Rafail, 2012) 

utformade dels lärarna uppgifter för de nyanlända som berörde deras personliga intressen; 
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dels hade de upprättat nivågrupperingar för att exempelvis kunna hjälpa nyanlända på 

nybörjarnivå i engelska i en enskild grupp (s. 19), vilket visserligen är tvärtemot vad ett antal 

forskare rekommenderar (Brooks et al., 2010; Rojas Tejada et al., 2011; Theoharis & 

O’Toole, 2011; Lopez & Irribarren, 2014) men upplevdes framgångsrikt i sammanhanget. 

Trots att Hagenfors Rafail (2012), i likhet med Brooks et al. (2010, s. 149–150), betonar 

samarbete mellan lärare, pekade hennes studie på avsaknad av samarbete med 

modersmålslärare och bristande tillgång till studiehandledning (s. 27). 

 

Avslutningsvis anser Kelly (2014) att sociokulturellt lärande är den bästa strategin till 

inkluderande engelskinlärning för elever med annat modersmål än engelska. Specifikt anser 

han att ”such a pedagogical approach would require teachers to choose appropriate learning 

tasks of relevance and interest to the students, enabling them to engage, explore, explain, 

elaborate and evaluate the particular task, and participate fully in the learning process” (s. 

871). Med andra ord kan ett interaktivt arbetssätt, baserat på engagerande frågeställningar 

som ska undersökas successivt genom diskussioner och samarbete, särskilt bidra till att de 

flerspråkiga elevernas kunskaper i målspråket förbättras.  

 

2.3.4 Inkluderande Content and Language Integrated Learning 
Cenoz (2009) definierar Content and Language Integrated Learning (CLIL) som ”a context in 

which an additional language (in many cases a third or fourth language) is used as a medium 

in the teaching of content. It does not give preference for content or language” (s. 4). Med 

andra ord innebär detta arbetssätt att ämnesinnehållet lärs genom ett främmande språk, ofta 

engelska, samtidigt som språkkunskaperna stärks. Fördelarna med CLIL anses vara dels att 

eleverna blir exponerade för målspråket på ett mycket mer omfattande sätt när detta 

främmande språk och dess formalia integreras med ett annat skolämne (ibid. s. 121–122) och 

dels att det är fördelaktigt för elevernas mentala språkprocesser, samt bidrar till ökad 

medvetenhet om den egna kulturen och andras (Temirova & Westall, 2015, s. 218). 

Ytterligare en fördel är att de ämnesmaterial som används i CLIL-undervisning är mer 

konkreta än det annars relativt abstrakta innehållet i material för ren språkundervisning, vilket 

potentiellt skapar meningsfullt lärande och motivation (Burns, 1999, citerad i Temirova & 

Westall, 2015, s. 218).  

 

Cenoz (2009) förklarar även att CLIL är särskilt användbart i de länder och sammanhang där 

tredjespråkselever sällan stöter på det främmande språket utanför skolans väggar (s. 112–
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115). I Sverige är visserligen de flesta elever influerade av engelska via TV, internet och 

filmer (se även Hoffman, 2000, s. 8) men på grund av det faktum att många nyanlända elever 

talar ett främmande modersmål hemma (SCB, 2013, s. 19), medan svenska talas i skolan och i 

samhället i övrigt, kan inslag av CLIL i engelskundervisningen bidra positivt till dessa elevers 

språkutveckling (se även Anders, 2011, s. 30). Förutsättningarna är att de har en god grund att 

stå på i modersmålet och i svenskan (se Cummins, 2001, s. 183; Torpsten, 2010, s. 88), samt 

att undervisningen utformas med goda stödstrukturer, exempelvis individualiserade uppgifter, 

samarbete mellan starka och svaga elever, gruppuppgifter eller valmöjlighet att använda 

första- eller andraspråket som ett stöd (Roiha, 2014, s. 8–9).    

 

Överlag är det nödvändigt att CLIL-aktiviteter, i alla sammanhang, utformas noggrant utifrån 

elevernas olika lärstilar och behov: aktiviteterna, undervisningen och bedömningen behöver ta 

sig både visuella, auditiva, kinestetiska och även interaktiva uttryck för att tydliggöra 

undervisningsinnehållet (Gustafsson et al., 2011). Därtill är det önskvärt att undervisande 

lärare betraktar flerspråkigheten i klassrummet som en tillgång för inlärningen av det aktuella 

målspråket och den specifika diskursen som är nödvändig för inlärningen av övriga ämnen i 

fokus (Meyer, Coyle, Halbach, Schuck & Ting, 2015, s. 42–43, 52–53).  

 

2.4 Tidigare svensk forskning om nyanlända och engelskundervisning 
Nyanländas situation i engelskundervisningen, där engelskan kan väntas utgöra minst det 

tredje språket, verkar fortfarande vara ett relativt outforskat område och i synnerhet när det 

gäller elever som läser på gymnasienivå. Det har med andra ord varit utmanande att hitta 

relevant forskning i ämnet. Tre relevanta studier skrivna av högskolestudenter påträffades 

dock, utöver de studier som tidigare har nämnts.  

 

Trots att de har något skiftande fokus presenterar alla tre studier förklaringar till nyanländas 

svårigheter i engelskämnet. Anders (2011) skriver exempelvis att några komplicerande 

faktorer var avsaknad av skolbakgrund, reproducerande engelskinlärning i hemlandet, 

bristande grundkunskaper i engelskämnet, otillräckligt stöd hemifrån och nedprioritering av 

engelskämnet från elevernas sida till förmån för svenskan (s. 18–26). I en annan studie (Bruce 

Loeb, 2014) anser författaren att ouppnåeliga kunskapsmål i engelskämnet och negativ 

överföring från modersmålet, som dominerade elevernas fritid, till engelskan skapar problem 

för de nyanländas inlärning (s. 18–20). Enligt Ljunggren (2014) finns det ytterligare tre hinder 

som begränsar nyanländas engelskinlärning, nämligen dels att eleverna riskerar att hamna 
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långt efter i engelskan när de tvingas skjuta upp engelskstudierna, dels att inlärningsprocessen 

av engelskan kan bli påfrestande pga. att språket lärs in via svenskan och dels att elevernas 

förväntningar på den svenska skolan kan skilja sig markant från verkligheten (s. 30–33).  

 

De föreslagna lösningarna till problemen nämnda i Anders (2011) studie var till exempel ett 

samarbete mellan olika pedagoger, däribland modersmålsläraren, liksom ett mer frekvent 

språkbad i det engelska språket, eller samundervisning med minst två pedagoger samtidigt i 

klassrummet (s. 29–30). Vidare drog Bruce Loeb (2014) slutsatsen, med ovan nämnda 

faktorer i åtanke, att kursplanerna är i behov av omstrukturering för att kunna anpassas till en 

uppnåelig kunskapsnivå för de nyanlända eleverna (s. 21), medan Ljunggren (2014) hävdar att 

lagstiftningen gällande nyanländas utbildning behöver ändras men också att det krävs både 

mer personalresurser och mer anpassad undervisning för de nyanländas räkning (s. 35). 

 

3. Material och metod 
3.1 Metodval 
I ett tidigt skede bedömde jag att intervjuer allra bäst skulle kunna spegla situationen för 

nyanlända i engelskundervisningen, eftersom både personliga intervjuer och gruppintervjuer 

kan utgöra en rik källa till information om deltagarnas åsikter respektive erfarenheter i ämnet 

(se Denscombe, 2009, s. 233). Med ambition om att få med både lärar- och elevperspektivet 

valde jag att bjuda in till personliga lärarintervjuer, medan eleverna skulle intervjuas i grupper 

om tre till fyra personer, av praktiska och tidsmässiga skäl. Både frågorna i de personliga 

lärarintervjuerna och i gruppintervjuerna med eleverna var semi-strukturerade, nämligen 

förbestämda frågor som skulle ge utrymme för relativt djupgående och utvecklade svar men 

även spontana följdfrågor från min sida; därmed gavs deltagarna möjligheten att svara helt 

fritt men även utifrån sina egna perspektiv, eftersom autentiska svar eftersträvades (se 

Denscombe, 2009, s. 234–235).  

 

3.2 Urval 
Urvalsprocessen utvecklade sig delvis enligt snöbollsprincipen (se Denscombe, 2009, s. 38), 

eftersom intresserade lärare på eget bevåg försökte involvera andra lärare på samma skola 

med ett eventuellt intresse för undersökningen. Dock var detta inte min ursprungliga 

intention, eftersom urvalsmetoden snarare bedömdes hamna någonstans mittemellan ett 

slumpmässigt och ett systematiskt urval (se Denscombe, 2009, s. 33), med tanke på att alla 



	 13	

gymnasieskolor i staden i fråga inkluderades systematiskt medan deltagandet var upp till 

lärarnas egna personliga intresse för ämnet och möjlighet att erbjuda tillgång till intresserade 

elever med relevans för studien. Själva inbjudan och missivbrevet (se bilaga I) skickades först 

till varje gymnasieskolas administrativa avdelning, med en önskan om att detta skulle 

vidarebefordras till varje enskild engelsklärare. Initialt krävdes endast att lärarna hade viss 

erfarenhet av att undervisa nyanlända elever i engelska i någon gymnasial skolform, medan 

eleverna skulle ha vistats i Sverige i maximalt sex år och även undervisats i engelska i 

åtminstone ett halvår i svensk skola. Orsaken till denna tidsbegränsning, som egentligen inte 

ryms inom begreppet nyanländ (se även Riksrevisionen, 2006, s. 16–17), var att jag ville öka 

chanserna att få intervjua elever med perspektiv på övergången från förberedande skolformer 

till ordinarie gymnasieskola (se även avsnitt 2.1.1).  

 

I slutändan visade sig intresset vara relativt stort, eftersom fem engelsklärare på gymnasienivå 

ganska snart tackade ja till inbjudan och fyra av dessa lärare dessutom kunde erbjuda tider för 

gruppintervjuer av totalt tretton nyanlända elever. I den här delen av urvalsprocessen fick 

lärarna full frihet att välja vilka elever som skulle tillfrågas för gruppintervju (enligt 

ovanstående krav), och eftersom jag valde att inte undersöka vilka kriterier de utgick ifrån, är 

det oklart om deras urval baserades på bekvämlighet eller subjektivitet (se Denscombe, 2009, 

s. 37, 39), elevernas prestation i engelska eller någon annan faktor. I slutändan intervjuades 

totalt fyra kvinnliga engelsklärare i varierande åldrar, en medelålders manlig engelsklärare, 

samt sju killar respektive sex tjejer i åldrarna 16–19 år, från två olika gymnasieskolor i samma 

stad, under perioden november – december 2015. Eleverna hade dessutom vistats i maximalt 

tre år i Sverige och motsvarade därför de officiella kriterierna för att vara ”nyanlända” (se 

avsnitt 1.2).  

 

3.3 Genomförande 

3.3.1 Gruppintervjuer 

Fyra elevgrupper på totalt tretton nyanlända gymnasieelever intervjuades samma dag som 

deras respektive engelsklärare intervjuades. Innan varje gruppintervju fick eleverna fylla i ett 

formulär med bakgrundsfrågor och orsaken var att jag önskade spara tid. Specifikt berörde 

intervjufrågorna tre huvudområden: elevernas akademiska bakgrund, deras erfarenheter av 

engelskundervisning och vilka stödstrukturer, inom och utanför klassrummet, som lärarna 

erbjuder för att främja engelskinlärningen (se bilaga III). Alla gruppintervjuer utom en (se 
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avsnitt 3.6) dokumenterades med hjälp av anteckningar, en diktafon och en videokamera. 

 

3.3.2 Enskilda intervjuer 
Lärarna intervjuades enskilt, trots att en eller två gruppintervjuer eventuellt hade varit 

möjliga. Ämnena som berördes var givetvis snarlika de ovan nämnda, nämligen lärarnas 

erfarenhet av undervisning av nyanlända, deras åsikter kring bl.a. flerspråkighet, 

modersmålsundervisning och direktintegrering, deras erfarenhet av vilka faktorer som spelar 

in i nyanländas engelskinlärning och med vilka stödstrukturer lärarna inkluderar eleverna (se 

bilaga II). Jag valde att inte använda mig av orden inkludering respektive CLIL utan talade 

istället om fenomenen på ett mer omskrivande sätt, eftersom jag ville undvika att lärarna 

fastnade vid dessa begrepp ifall de inte upplevde sig insatta i dem. Alla lärarintervjuer 

dokumenterades med hjälp av anteckningar och en diktafon.  

 

3.4 Presentation av deltagarna och deras bakgrund 
Alla deltagare i intervjun har tilldelats ett fingerat namn, såväl lärare som elever, för att 

förenkla läsningen. Även skolorna har benämnts utifrån de typer av gymnasieprogram som 

huvudsakligen erbjuds där: P-skolan står således för en gymnasieskola med enbart praktiska 

program, medan T-skolan främst erbjuder teoretiska men även praktiska program. Nedan 

följer bakgrundsinformation om studiens engelsklärare och deras nyanlända elever.  

    

3.4.1 P-skolan 
3.4.1.1 Elever 
Namn Ålder Ursprung Skolår i 

hemland 
Modersmål Lärare Program 

Mohammed 16 Somalia 4 Somaliska Marlene Praktiskt 
Malik 16 Syrien 7 Syrianska, 

arabiska 
Marlene Praktiskt 

Murad 16 Syrien 8 Syrianska, 
arabiska 

Marlene Praktiskt 

 
3.4.1.2 Lärare 
Namn Ålder Undervisning av 

nyanlända elever 
Ämnen Program 

Marlene 30 2,5 år Engelska och svenska 
som andraspråk 

Praktiskt 

 
 
 
 



	 15	

3.4.2 T-skolan 
3.4.2.1 Elever 
Namn Ålder Ursprung Skolår i 

hemland 
Modersmål Lärare Program 

Samir 17  Kongo 5 Swahili Susanne Språkintroduktion 
Safia 16  Syrien 9 Armeniska, 

arabiska 
Susanne Språkintroduktion 

Sultan 19  Syrien 12 Arabiska Susanne Språkintroduktion 
Shabnam 17  Afghanistan 9 Dari, 

persiska 
Susanne Språkintroduktion 

Isra 18 Thailand 8 Thai Ingrid Introduktionsprogr. 
Iris 18 Irak 6 Keldanska, 

arabiska 
Ingrid Introduktionsprogr. 

Ikram 17 Afghanistan 4 Dari, 
persiska 

Ingrid Introduktionsprogr. 

Dalil 19 Afghanistan 6 Dari, 
Persiska 

Denise Praktiskt  

Davoud 18  Somalia 9 Somaliska Denise Praktiskt  
Davila 17 Vitryssland 8 Ryska Denise Praktiskt  
 
3.4.2.2 Lärare 
Namn Ålder Undervisning av 

nyanlända elever 
Ämnen Program 

Susanne 62 6,5 år Svenska, engelska, 
samhällskunskap, 
svenska som andraspråk 

Språkintroduktion 

Ingrid 49 5 år Psykologi och engelska Introduktionsprogram 
Tomas 44 4,5 år Engelska, tyska och 

spanska 
Teoretiskt  

Denise 36 7 år Psykologi och engelska Praktiskt 
  

3.5 Analysmetod  
Eftersom intervjuer är en kvalitativ insamlingsmetod har intervjusvaren analyserats utifrån 

Denscombes (2009) fyra principer för kvalitativt material. För det första utgör intervjusvaren, 

med reservation för studiens begränsade storlek, grunden för diskussionen och slutsatserna i 

denna studie. I denna typ av studie är nämligen attityder, åsikter och erfarenheter i fokus för 

analysen, eftersom intervjuerna inte har kombinerats med någon annan slags metod. För det 

andra har de inspelade intervjusvaren granskats med noggrannhet. Konkret har jag lyssnat 

upprepade gånger på ljudinspelningarna och filminspelningarna, med stöd av anteckningar 

som skrevs under respektive intervju. Därefter har jag sammanfattat elevernas respektive 

lärarnas svar på de olika frågorna för att slutligen placera ut svaren under respektive 

frågeställning, vilka utgör huvudrubrikerna i resultat/analysavsnittet. Relevanta citat har 

dessutom först valts ut från anteckningarna och sedan kontrollerats ytterligare i 
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inspelningarna. För det tredje har jag strävat efter att undvika ”obefogade fördomar” (ibid. s. 

368), dvs. personliga vinklingar utifrån tidigare kunskaper om det studerade området. 

Objektivitet är egentligen givet i vetenskapliga studier men det är också nödvändigt att vara 

medveten om att mina förutfattade meningar om ämnet skulle kunna påverka analysen av 

intervjusvaren i denna studie, för att undvika övertolkning av resultaten till förmån för en 

personlig teori. Slutligen och för det fjärde har Denscombes ”repetitiva process” (ibid. s. 368) 

respekterats, eftersom de studerade begreppen, såsom flerspråkighet och inkludering, har 

problematiserats ur olika vinklar (tidigare forskning, lärarnas respektive elevernas perspektiv) 

igenom hela uppsatsen. Således bör det finnas en röd tråd i uppsatsen, vilket innebär att 

huvudbegreppen nyanlända, flerspråkighet, inkludering, CLIL, etc. återkommer i de olika 

delarna av uppsatsen.  

 

3.6 Metodkritik 

Under intervjuerna observerades ett fåtal faktorer som kan ha påverkat deltagarnas, då främst 

elevernas, svar på intervjufrågorna och därmed resultatens reliabilitet (se Stukát, 2005, s. 

125–126). Till exempel kan intervjudeltagarna från P-skolan ha haft en negativ inverkan på 

varandra, eftersom två av eleverna verkade känna varandra ganska väl och ogärna utvecklade 

sina korta svar på frågorna. Brist på motivation till att bli intervjuade noterade jag även hos 

Denises grupp på T-skolan, eftersom dessa elever i stort sett gav minsta möjliga respons och 

knappt interagerade med varandra. Detta kan givetvis ha berott på bristande intresse för 

intervjufrågorna eller ha som grund att de av någon anledning inte kände tillräckligt stort 

förtroende för mig (se intervjueffekten; Denscombe, 2009, s. 244–247) och därför inte 

upplevde ett engagemang för intervjun. En ytterligare faktor som möjligen kan ha påverkat 

elevernas svar var kamerans närvaro, vilken kan ha fått vissa deltagare att känna sig 

obekväma.  

 

En annan aspekt som är värd att diskuteras är studiens generaliserbarhet. Trots att totalt 18 

personer deltog i denna studie är dess resultat alltför begränsade för att kunna generaliseras 

till ett större sammanhang, såsom på nationell nivå. Därför är det lämpligare att använda 

termen relaterbarhet (se Stukát, 2005, s. 129–130) för att beskriva dessa elevers och lärares 

svar i förhållande till övriga nyanlända gymnasieelever respektive engelsklärare på 

gymnasienivå i Sverige. Resultaten kan med andra ord inte generaliseras på övriga svenska 

gymnasieskolor, nyanlända gymnasieelever och engelsklärare men däremot utgöra en 

indikation på hur en del av verkligheten i den svenska skolan ser ut för de nyanlända, i en 
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liknande situation.  

 

Rent praktiska utmaningar som uppstod under intervjuerna var dels det faktum att den lånade 

kameran slutade fungera mitt under en intervju och dels att en elevgrupp inte godkände att bli 

filmad. Det första problemet löstes enkelt med ett byte av kamera som därefter fungerade 

alldeles utmärkt under resten av intervjuerna. Det andra problemet krävde en kompromiss och 

den gruppintervjun (Marlenes grupp, P-skolan) spelades in med enbart ljudupptagning och 

frågan är om detta förfarande kan ha påverkat tillförlitligheten (reliabiliteten) hos svaren. Det 

bör även tilläggas att Susannes grupp föredrog att bli intervjuade på engelska men det 

fungerade mycket bra eftersom elevernas engelskkunskaper var goda.  

 

Slutligen bör det kommenteras att lärarna som deltog i studien genomgående upplevdes 

mycket positiva till ämnet och uttryckte ett genuint intresse för sina elever. Även om detta 

givetvis är positivt kan det också innebära att studiens resultat är något ensidiga och inte fullt 

representativa för olika ståndpunkter, dvs. både negativa och positiva åsikter.   

 

3.7 Etiska aspekter 
I inbjudan till studien, missivbrevet (se bilaga I), beskrevs dels bakgrunden till och dels syftet 

med studien liksom information om praktiska detaljer. Till exempel påtalades att de 

personliga lärarintervjuerna förväntades kräva ca 30 min och gruppintervjuerna med eleverna 

max 60 min. Dessutom förtydligades frivilligheten respektive anonymiteten i deltagandet, 

gällande både lärare och elever (se även Stukát, 2005, s. 131-132). I samband med respons 

från intresserade lärare informerades även dessa potentiella deltagare, med respekt för 

informationskravet (Stukát, 2005, s. 131), om att de enskilda intervjuerna skulle spelas in med 

ljudupptagning, medan jag önskade filma gruppintervjuerna för att lättare kunna skilja 

deltagarna åt, eftersom det bedömdes vara svårt, om inte omöjligt, att dokumentera 

intervjuerna med enbart anteckningar (se även Denscombe, 2009, s. 367). Både muntligt och i 

skrift underströk jag dessutom ett flertal gånger, i synnerhet för eleverna, att allt insamlat 

material skulle användas enbart för forskningssyften (se även Stúkat, 2005, s. 132). Dessutom 

var alla deltagande elever äldre än 15 år och därmed krävdes inget intyg från föräldrar eller 

andra vårdnadshavare (se även Stukát, 2005, s. 131).  
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4. Resultat och analys 

4.1 Resultat och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att besvara tre frågeställningar med underfrågor (se avsnitt 1.1). 

Följaktligen organiseras resultaten som svar på respektive frågeställning, dvs. varje fråga med 

underfråga utgör en av huvudrubrikerna i detta avsnitt.  

 

4.1.1 Vilka attityder har lärarna till flerspråkighet, respektive eleverna och 
lärarna till modersmålsundervisning? Vilken betydelse anser de att 
modersmålsämnet har för inlärningen av andra ämnen?  
 

”Vi kan redan arabiska, vad ska vi lära oss mer?” – Murad 

”De har ju fått lära sig från att de var små att olika saker finns i olika språk” – Ingrid 

 

4.1.1.1 Flerspråkighet 

Alla fem lärare beskrev flerspråkighet i positiva termer. Till exempel förklarade Susanne 

respektive Ingrid att flerspråkighet är något positivt och dessutom så naturligt för många 

elever och att de sedan länge är vana att göra jämförelser mellan olika språk. Susanne ansåg 

även att eleverna har lättare för att lära sig språk ju fler språk de kunde, medan Marlene 

påpekade att ”eleverna man möter kan bli förvirrade i stunden av sin flerspråkighet” men 

underströk att förvirringen brukar minska med tiden.  

 

Vissa studier (t.ex. Bild & Swain, 1989; Cenoz & Valencia, 1994) bekräftar visserligen 

Susannes och Marlenes påståenden om flerspråkighetens positiva påverkan på inlärningen av 

nya språk men andra studier (t.ex. Balke-Aurell & Lindblad, 1983; Sanders & Meijers, 1995) 

verkar motsäga denna teori. Dock menar Bouvy (2000) att negativ överföring från 

modersmålet vanligast förekommer i ett tidigt skede och avtar successivt, vilket styrker 

Marlenes uppfattning om att elevernas förmåga att skilja mellan sina olika språk förbättras 

över tid. Om Bouvys (2000) teori stämmer skulle nyanlända elevers eventuella språkliga 

tillkortakommanden (se avsnitt 1) i exempelvis engelskämnet kunna bero på helt andra 

orsaker än det faktum att de behärskar flera olika språk.    

 

4.1.1.2 Modersmålsundervisning 

Alla elever hade vid någon tidpunkt deltagit i modersmålsundervisning men enbart 

Mohammed på P-skolan hade valt att fortsätta läsa sitt modersmål somaliska, eftersom han 
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ville bli ännu bättre på det. Marlene förklarade att en av orsakerna till det bristande 

deltagandet var att ansvaret vilade ganska tungt på eleverna att anmäla sig i till 

modersmålsundervisningen självmant tid, vilket Dalil hade missat. Förutom denna bidragande 

faktor förstod inte alla elever i studien poängen med att fortsätta att lägga sin tid på dessa 

lektioner, vilket Murad påpekade i citatet ovan och menade att han helt enkelt inte behövde 

modersmålsundervisningen längre. En annan viktig aspekt var variationen av elevernas 

upplevda kunskapsnivå i modersmålet. Å ena sidan ansåg Shabnam, Davila, Isra och Ikram att 

deras kunskapsnivå på modersmålet var så pass bra att det utgjorde ett stöd i studierna, medan 

Iris hade förbättrat sina kunskaper i arabiska tack vare tidigare modersmålsundervisning och 

påpekade att ”det är grunden” för allt lärande. Å andra sidan upplevde Dalil, Davoud och 

Safia att deras kunskaper i modersmålet var otillräckliga. Till exempel berättade Safia att hon 

har armeniska som modersmål men studierna i hemlandet hade varit på arabiska och 

dessutom hade hon läst engelska samtidigt. Därför upplevde hon att hon inte kunde något av 

de tre språken tillräckligt bra men valde numera ändå att främst använda sig av engelskan.  

 

I linje med elevernas svar uttryckte lärarna flera farhågor kring modersmålsundervisningen, 

bl.a. det faktum att få av deras elever ville engagera sig i att utveckla modersmålet trots att 

alla fem lärare aktivt uppmuntrade sina elever till detta. Susanne, Marlene och Tomas nämnde 

bristande tillgång till lärare respektive undervisning utanför skoltid som två orsaker. Tomas 

menade att modersmålet därför kunde upplevas som ”en börda” för eleverna istället för ”en 

tillgång”. I övrigt förklarade han att eleverna som regel uppmuntrades till att fortsätta att 

utveckla sitt modersmål ordentligt eftersom de annars riskerade att sakna ett utgångsspråk. 

 

Haglunds (2005) respektive Sahafs (1994) studier visar att negativa attityder kan vara 

avgörande för huruvida eleverna väljer att vidareutveckla sitt modersmål eller inte. Attityder 

kan också komma till uttryck genom skolans prioriteringar: exempelvis kan P-skolans 

förläggande av modersmålsundervisning på helt annan plats och utanför ordinarie skoltid 

eventuellt ha signalerat att modersmålet inte var lika viktigt som andra språk. En sådan 

problematik togs även upp i Anders (2011) studie. Därtill menar Thomas och Collier (1997) 

att den fortsatta utvecklingen av modersmålet är nödvändig för akademisk framgång, vilket 

både Tomas och Iris gav uttryck för, men trots detta läste inte Iris arabiska vid tidpunkten för 

intervjuerna. Frågan är vilken innebörd bristande kunskaper och språkförvirring, likt den 

Safia beskrev, har för elevernas språkliga och akademiska utveckling, eftersom forskning 

(Jönsson, 2007) visar att modersmålet är ett ovärderligt stöd för inlärningen. 
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4.1.2 Vilka förutsättningar har nyanlända elever för engelskinlärning enligt 
studiens engelsklärare och elever? Vilka faktorer anser de ligga till grund för 
dessa förutsättningar? 
                          ”Jag blandar ihop två språk” – Shabnam 

                   ”Det handlar nånstans om att vilja ha hjälp” – Marlene  

 

4.1.2.1 De nyanländas förutsättningar för engelskinlärning    

Under intervjuerna rapporterades likartade upplevelser av engelskundervisning och bl.a. kan 

konstateras att skolbakgrunden är delvis avgörande för grundkunskaperna i engelska. Således 

hade varken Dalil, Ikram eller Iris, som alla hade en något begränsad skolbakgrund, läst 

engelska innan de kom till Sverige. En annan utmaning enligt flera informanter var att de 

upplevde att svenska och engelska är så lika varandra. Exempelvis menade Murad att 

”språken är nästan samma” och denna uppfattning delades av hela Susannes grupp, som ansåg 

att det är svårt att hålla isär språken. Dessutom hävdade Iris att det är komplicerat att lära sig 

engelska i Sverige eftersom hon tvingas tänka på tre språk samtidigt på engelsklektionerna. 

Bortsett från dessa utmaningar ansåg både Murad och Safia att kvalitén på 

engelskundervisningen i Sverige är bättre än i deras hemländer, eftersom de hade upplevt att 

undervisningen där huvudsakligen bestod av grammatik.  

 

Lärarna berörde både positiva och negativa aspekter gällande de nyanlända elevernas 

förutsättningar för att lära sig engelska. Till exempel ansåg Susanne att nivåuppdelade 

grupper fungerade bra på språkintroduktionen, eftersom hennes elever hade spridda 

förkunskaper i engelskämnet, där vissa elever aldrig hade läst engelska medan andra hade 

gjort det länge. Denise tillade att elevernas förutsättningar för engelskinlärning ofta var 

sammankopplade med deras kunskapsnivå i modersmålet. Vidare hävdade Marlene och 

Tomas att de hade observerat att många elever från Mellanöstern mest hade reproducerande 

förkunskaper, såsom i engelsk grammatik, medan Susanne ansåg att detta skulle kunna skapa 

problem för eleverna eftersom det svenska skolsystemet förväntar sig produktion. Ingrid å sin 

sida konstaterade att hennes elever har lättare för att uttrycka sig i tal än i skrift, medan både 

hon, Denise och Tomas påpekade att skrivandet är allra mest utmanande för nyanlända elever, 

vilket enligt Tomas kan kopplas till det faktum att ”antingen så är de ju analfabeter eller så 

har de ett annat alfabet”.  

 

Tidigare undersökningar (Jönsson, 2007; Anders, 2011) pekar på att avsaknad av skolgång 
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innan ankomsten till Sverige, som i Dalils, Ikrams och Iris fall, kan påverka elevernas 

prestation i engelskämnet väsentligt, medan Cummins (2001) förklarar, i likhet med Denise, 

att det finns ett tydligt samband mellan elevernas tidigare akademiska språkkunskaper på 

modersmålet och deras förmåga att tillägna sig nytt ämnesstoff på ett andra eller ett tredje 

språk. Vidare är svenskan nära besläktad med engelskan, eftersom båda är germanska språk 

(Ethnologue, u.å.), vilket förklarar varför Murad och Susannes elever upplevde att svenska 

och engelska är så lika varandra. Dessutom är Iris påstående om tredjespråksinlärning 

förmodligen korrekt, med tanke på vad Cenoz (2000) säger om processen att lära sig ett tredje 

språk är mer komplex än när det gäller det andra språket. Slutligen observerade både Jönsson 

(2007), Anders (2011) och Ljunggren (2014) att de nyanlända i deras respektive studier inte 

bara hade skiftande skolbakgrund utan också att många var vana vid exempelvis 

reproducerande skoluppgifter, och detta faktum kan försätta eleverna i en orättvis situation i 

samband med bedömning i Sverige, enligt Susanne i min studie.    

 

4.1.2.3 Bakomliggande faktorer 

Vissa elever ansåg att de inte hade lyckats i engelskämnet och gav flera olika förklaringar till 

detta. Enligt Malik gick det inte bra för honom i engelskämnet men han hävdade samtidigt att 

han inte orkade bry sig om detta faktum längre, medan Murad inte heller upplevde att han 

presterade bra och uttryckte att ”man känner sig dum i huvudet”. Ytterligare elever som ansåg 

att de var svaga i ämnet var Dalil, som förklarade att detta berodde på att han inte hade läst 

engelska tidigare och tillade att ”man lär sig när man är barn bäst”, och Davila, som upplevde 

att hon hade förlorat mycket tid i Sverige och därför stannat upp i inlärningen av engelskan. 

Andra elever ansåg att det gick bra för dem, exempelvis Davoud och Samir, som båda 

förklarade att det berodde på att de under flera år hade fått undervisning i alla ämnen på 

engelska. Ingrids tre elever berättade att det gick bättre för dem än tidigare och de menade att 

detta berodde på att Ingrid förklarade bättre än tidigare lärare, hjälpte dem och brydde sig om 

dem. Safia och Sultan ansåg till och med att deras engelskundervisning var för enkel och 

efterfrågade mer avancerat ämnesinnehåll, eftersom de enligt utsago verkligen var 

intresserade av att lära sig bättre engelska.   

 

Enligt lärarna är elevernas förkunskaper, motivation och graden av stöd hemifrån de allra 

mest avgörande faktorerna för engelskinlärning. Tomas nämnde exempelvis att en av hans 

elever hade god studiebakgrund från hemlandet, vilket också speglades i hennes goda 

studieresultat i Sverige; Susanne påpekade dock att hon hade mött elever med lång 
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studiebakgrund ”som ändå inte kan prata engelska”. Gällande motivation ansåg Marlene, 

Ingrid och Denise att alla lärare borde göra sitt bästa för att upprätta alla tänkbara 

stödstrukturer men att det i slutändan är upp till eleven att lägga ner mycket tid och engagera 

sig för att lära sig målspråket. Slutligen konstaterade Susanne, Tomas och Denise att 

förväntningarna hemifrån kan vara avgörande för elevernas insats i engelskan. Tomas och 

Denise förklarade nämligen att vissa föräldrar inte förstod syftet bakom skolgången och de 

nämnde situationer där i synnerhet tjejer hade förväntats försaka studierna för att ta hand om 

syskon eller till och med giftas bort.  

 

Generellt indikerade elevernas svar, i linje med lärarnas, att motivation är en mycket viktig 

bidragande orsak till deras studieframgång. Exempelvis hade Davila, Malik och Murad 

förlorat motivationen för engelskan dels för att svenskinlärningen krävde så mycket tid och 

dels för att lektionsuppgifterna var för svåra för dem.1 Elever i samma situation som Safia och 

Sultan, å andra sidan, skulle kunna tappa motivationen med tiden ifall de inte får tillgång till 

svårare uppgifter i engelskan. Forskning (Thomas & Collier, 1997; Europeiska 

Kommissionen, 2007) visar nämligen att motivation kan vara en avgörande faktor för 

elevernas prestation, i synnerhet i språkämnen, samtidigt som motivationen kan minska när 

eleverna ska tillägna sig kunskaper långt över sin förmåga (Juvonen, 2015), vilket bl.a. Dalil 

hade upplevt. Faktum är att Samir och Davoud upplevde en motivation för engelskan 

eftersom de hade fördjupat sig så pass i språket under sin tid på engelskspråkiga skolor att de 

nu, enligt egen utsago, behärskade språket ganska väl. Således skulle denna småskaliga studie 

kunna indikera att det finns ett samband mellan elevernas faktiska kunskapsnivå, hur 

undervisningen utformas för deras räkning och huruvida undervisningssituationen motiverar 

dem till att anstränga sig (se även Europeiska Kommissionen, 2007, s. 9), eftersom Marlene 

menade att det i slutändan, alla stödstrukturer till trots, ”handlar nånstans om att vilja ha 

hjälp”. 

 
 
 
 
 
 

																																																								
1 Mohammed, Murad och Malik hade alla dispens i engelska, dvs. de läste grundskoleengelska 
eftersom de saknade vissa grundkunskaper i ämnet. Dock läste de kursen tillsammans med andra 
elever som läste engelska 5 på gymnasienivå.    
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4.1.3 Vilka pedagogiska arbetssätt tillämpar studiens engelsklärare för att 
inkludera nyanlända i den svenska engelskundervisningen? Vilka åsikter har 
eleverna om den hjälp och det stöd som erbjuds? 
 

”Lätt material men på en nivå där de tycker att det är intressant” – Denise 

”Om man vill, man kan” – Malik  

 

4.1.3.1 Studiestöd/Inkludering enligt lärarna 

Lärarna nämnde ett flertal strategier för att upprätta olika typer av hjälp och stöd i 

klassrummet, med andra ord inkluderande arbetssätt och material, men de vanligast 

förekommande förslagen var kontinuerlig feedback, mindre undervisningsgrupper och 

anpassade arbetsuppgifter. Både Tomas, Marlene och Denise förklarade att en av deras 

strategier var att ge olika typer av feedback till eleverna, såväl skriftlig som muntlig, för att de 

steg för steg skulle få en uppfattning om sin egen inlärningsprocess men även för att hjälpa 

dem att bli medvetna om vad de redan kan. En annan strategi, enligt Denise, Susanne och 

Ingrid, var att skapa mindre undervisningsgrupper, dvs. antingen minskade klasser eller 

tillgång till stöd i mindre grupper. Denise förtydligade att det finns mer tid för diskussioner 

och mer ingående förklaringar i små grupper, vilket enligt henne är särskilt fördelaktigt för 

nyanlända elever, medan Ingrid betonade att goda relationer med eleverna är avgörande för 

”att de vill komma till klassrummet” och enklast att etablera i mindre grupper. Den tredje 

strategin som nämndes var anpassning av arbetsuppgifter. Till exempel berättade Denise att 

hon föredrog att dela upp de olika lektionsuppgifterna i kortare moment för att alla elever 

skulle ha möjlighet att hänga med i undervisningen, medan Ingrid berättade att alla hennes 

elever brukade få ett eget individanpassat häfte utifrån deras kunskapsnivå men även att hon 

ansträngde sig för att anpassa de olika uppgifterna efter elevernas intressen. Marlene beskrev 

en annan typ av anpassning, nämligen att hon, trots tidsbrist, var mån om att försöka anpassa 

uppgifterna med ett enklare språk och genom att kontinuerligt hjälpa eleverna att sätta upp 

delmål för varje större uppgift.  

  

Gemensamt för alla lärare var vidare att de ansåg att resurserna till stöttande 

studiehandledning var bristfälliga, av olika orsaker. Tomas nämnde att handledarna i många 

fall inte hade möjlighet att förklara ämnesinnehållet eftersom de inte var insatta i ämnena i 

fråga och dessutom ibland kunde sämre svenska än eleverna; dock ansträngde sig Ingrid för 

att översiktligt sätta sig in i de olika språkens grammatik för att kunna göra jämförelser med 

exempelvis engelskan. Susanne och Ingrid förklarade att en annan bidragande faktor till 
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begränsad studiehandledning var att skolan saknade ekonomiska resurser till att köpa in 

tillräckligt med timmar för elevernas räkning men de ansåg å andra sidan att de flesta av deras 

elever inte var i behov av sådan hjälp. Slutligen nämnde Marlene att det varken förekom 

modersmålsundervisning eller studiehandledning inom P-skolans lokaler utan det var 

elevernas eget ansvar att ta sig till dessa aktiviteter ett par kilometer därifrån. Hon efterlyste 

också mer resurser för att möjliggöra ett samarbete mellan modersmålslärare, 

andraspråkslärare och ämneslärare på lektionstid och menade att det är en förutsättning för 

bättre inkludering av nyanlända i ordinarie gymnasiekurser.  

 

I några tidigare studier drar författarna liknande slutsatser som informanterna ovan. Till 

exempel visar Kelly (2014) att sociokulturellt lärande, vilket bl. a innebär att eleven blir 

medveten om hela sin inlärningsprocess (exempelvis genom kontinuerlig feedback), är 

fördelaktigt för nyanlända elevers språkinlärning, medan Europeiska Kommissionen (2007) 

menar att små klasser är en förutsättning för motiverande språkundervisning. Vidare uppger 

Hagenfors Rafail (2012) att lärarna i hennes studie också utformade individualiserade 

uppgifter med hänsyn till elevernas intressen, i likhet med Denise och Marlene. Slutligen 

understryker Meyer et al. (2015) att flerspråkigheten i klassrummet kan utgöra en resurs för 

inlärningen av ett visst ämnesinnehåll, exempelvis engelskämnet, vilket är ett tankesätt som 

Ingrid har anammat.  

 

4.1.3.2 Studiestöd/Inkludering enligt eleverna  

Under intervjuerna framkom att hjälp och stöd i engelskämnet fanns tillgänglig, i de flesta 

fall, både hemma och i skolan. Iris, Ikram, Marlenes grupp och Davoud uppgav alla att de 

hade syskon som skulle kunna hjälpa dem med engelskan om de behövde hjälp, medan Dalil 

och Davila förklarade att de inte hade tillgång till sådan hjälp hemma. De enda elever som 

ansåg att de kunde be sina föräldrar om hjälp var Safia och Sultan, eftersom deras föräldrar 

var intresserade av och hade läst engelska. Alla elever menade att skolan och engelskläraren 

däremot kunde erbjuda den hjälp som de behövde men enbart Mohammed uppgav att han 

hade tillgång till studiehandledning hos sin modersmålslärare. 

 

Eleverna nämnde vidare en rad olika alternativ när det gällde hjälp och stöd i engelskan. 

Exempelvis förklarade Dalil att T-skolan höll på att upprätta ett stödprogram där starkare 

elever skulle hjälpa svagare elever efter skoltid, bl.a. med engelskan, medan Davila påpekade 

att det förmodligen var möjligt att ta hjälp av specialpedagogen och då även i klassrummet på 
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lektionstid. Ett annat alternativ var att gå till studiehjälpen, enligt Mohammed, Malik, Ingrids 

grupp, Dalil och Davila, men alla uppgav att de inte utnyttjade denna möjlighet och Malik 

förklarade att orsaken var att de ”palla[de] inte och ha en till lektion”. Oavhängigt av om 

läraren och skolan erbjöd stöd ansåg flera elever (Marlenes grupp, Davoud, Samir, Safia) att 

deras eget engagemang och motivation var det allra viktigaste för att de skulle lyckas med 

engelskan eller, med Davouds ord, ”det är upp till dig om du tar hjälpen seriös”.  

 

Elevernas svar indikerar sammanfattningsvis att stöd hemifrån i engelskämnet inte är en 

självklarhet för nyanlända elever och att de ofta saknar vilja att ta emot stöd i ämnet. I 

Jönssons studie (2007) framkommer att många föräldrar till nyanlända inte är insatta i det 

svenska skolsystemet och därtill förklarar Anders (2011), i likhet med Tomas, Denise och 

Susanne (se avsnitt 4.2.2.3), att vissa föräldrar inte anser att skolgång är viktigt av olika skäl. 

Detta skulle kunna grunda sig i att föräldrarna själva har begränsad eller ingen utbildning, 

vilket var fallet med Shabnams mamma, medan andra föräldrar, såsom Safias och Sultans, 

kunde stötta sina barn i exempelvis engelskämnet eftersom de själva var välutbildade. Trots 

att alla elever uppgav att de kunde få hjälp och extra stöd under och efter skoltid, hade dock 

bara Mohammed studiehandledning på modersmålet och dessutom deltog ingen på 

studiestödet för engelskans räkning, vilket bl.a. kan tyda på att de saknade den motivation för 

språkinlärning som Thomas och Collier (1997) hävdar är en förutsättning för framgång.  

 

4.1.3.3 Ämnesintegrering/CLIL 

Tomas, Marlene, Ingrid och Denise hade viss erfarenhet av ämnesintegrering men enbart de 

två förstnämnda utnyttjade detta i undervisning där nyanlända deltog. Exempelvis menade 

Tomas att fördelarna med detta arbetssätt är att det kan hjälpa eleverna att skapa sig en 

helhetsbild av och se ett samband mellan flera olika ämnen. Marlene ansåg att eleverna 

dessutom blev extra motiverade när hon kopplade engelskan till de praktiska programämnena, 

eftersom dessa ämnen var mest intressanta enligt eleverna. Susanne eller Ingrid arbetade dock 

inte ämnesintegrerande med sina nyanlända elever, vilket enligt Ingrid bl.a. berodde på att 

eleverna hade individuella scheman och Susanne förklarade att gruppsammansättningarna på 

språkintroduktionen varierade så mycket att det helt enkelt var svårt att genomföra sådana 

projekt. 

 

När det kommer till eleverna uppgav alla utom Samir och Davoud att de inte hade deltagit i 

ämnesintegrerade undervisning i engelskan. Samir berättade att han hade läst alla skolämnen 
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på engelska under flera års tid i hemlandet, vilket praktiskt taget hade utgjort hans andraspråk, 

medan Davoud också hade bott utomlands och studerat på engelska innan han kom till 

Sverige. Fördelarna med att studera på engelska var enligt Davoud att hans språkutveckling 

hade exploderat, medan Samir ansåg att den största fördelen med att läsa andra ämnen på 

engelska var att det skapade förutsättningar för att lära sig nya ord.   

 

Flera aspekter som informanterna nämnde förekommer i tidigare forskning, medan det även 

kan konstateras att CLIL inte är självklart i engelskundervisning för nyanlända. Å ena sidan 

ansåg till exempel Marlene att integrering med specifika programämnen även motiverade 

eleverna till att lära sig engelska, och i liknande ordalag förklarar Burns (2009, citerad i 

Temirova & Westall, 2015, s. 218) att CLIL kan skapa motivation för språkinlärning. 

Dessutom menar Cenoz (2009) att eleverna kan få mer helhetliga kunskaper i det engelska 

språket tack vare denna typ av språkbad, vilket både Samir och Davoud hade upplevt då de 

studerade på engelska. Å andra sidan hade vissa lärare begränsad erfarenhet av CLIL, 

eftersom varken Ingrid eller Susanne hade haft möjlighet att arbeta ämnesintegrerande på 

grund av spridda scheman och elevgrupper. Dock menar Cenoz (2009) att flerspråkiga elever 

kan dra nytta av CLIL-aktiviteter i de sammanhang där andra språk, exempelvis modersmålet 

och svenskan, är viktigare i hemmet respektive i skolundervisningen. Därför skulle CLIL, 

utifrån denna begränsade studie, kunna betraktas som en för lite utprövad möjlighet i 

sammanhanget engelskundervisning för nyanlända elever på gymnasienivå i Sverige eller för 

tredjespråkselever i liknande sammanhang.  

 

5. Sammanfattande diskussion 
Den här studien är visserligen begränsad i omfattning, och därmed är resultaten endast 

relaterbara till liknande skolsammanhang (se avsnitt 3.6), men intervjusvaren ger dock en 

indikation på hur verkligheten ser ut för nyanlända i den svenska engelskundervisningen och 

det är möjligt att främst dra fyra slutsatser. För det första visar resultaten att 

modersmålsundervisning och studiehandledning inte alltid är av högsta prioritet från vare sig 

skolornas eller elevernas sida. För det andra kan det urskiljas i framför allt elevernas, men 

även i lärarnas, svar att brist på motivation är den viktigaste faktorn till varför många elever 

inte lyckas med engelskan. För det tredje bör därför inkluderande arbetsformer och 

stödstrukturer först och främst utformas på ett sådant sätt att de har potential att motivera 

varje elev så mycket som möjligt till att vilja ta del av dessa resurser. För det fjärde indikerar 



	 27	

intervjusvaren att CLIL i regel inte är ett frekvent förekommande inslag i 

engelskundervisning för nyanlända. Nedan ska jag kort förtydliga och diskutera var och en av 

dessa fyra slutsatser och relatera dem till praktiska utvecklingsmöjligheter och/eller eventuell 

vidare forskning.  

 

För det första visar denna studie att vissa skolor nedprioriterar modersmålsundervisning 

respektive studiehandledning genom att erbjuda undervisning i lokaler långt ifrån skolan och 

utanför ordinarie schematid samt studiehandledare som egentligen inte kan hjälpa eleverna, 

varför endast en av tretton elever hade valt att fortsätta med modersmålsundervisning och 

studiehandledning. Kortsiktigt kan detta innebära att eleverna förlorar möjligheten till ett väl 

utvecklat utgångsspråk, vilket är grunden och förutsättningen för övriga språkstudier, 

exempelvis i det engelska språket (se Cummins, 2001, s. 183). Dessutom menar Europeiska 

Kommissionen (2007) att med långsiktiga investeringar i flerspråkiga elevers 

modersmålutbildning kan dessa elever komma att utgöra särskilt attraktiva resurser på den 

framtida och ännu mer internationaliserade arbetsmarknaden (s. 10, 13). Om denna studie 

tyder på en allmän trend av bortprioriterad utbildning i modersmålet bland flerspråkiga elever 

skulle det kunna finnas en risk att den framtida svenska och globala arbetsmarknaden går 

miste om många flerspråkigt kompetenta elever. Med detta i åtanke skulle det kunna vara 

relevant, från exempelvis Utbildningsdepartementets, Skolverkets eller Skolinspektionens 

sida (se Motion 2002/03: Ub325), att på nytt utvärdera den nuvarande utformningen av 

modersmålsundervisningen respektive studiehandledningen på modersmålet. En sådan 

utvärdering skulle syfta till att fastställa huruvida dessa undervisningsformer motiverar de 

flerspråkiga eleverna till att vilja fördjupa sig i sitt modersmål och vilka eventuella åtgärder 

som skulle behöva vidtas.  

 

För det andra återkom informanterna genomgående till motivation som en bidragande faktor 

till framgång i engelskämnet. En lärare (Ingrid) beskrev en relevant strategi som enligt henne 

har potential att engagera eleverna: hon försökte nämligen att utnyttja elevernas flerspråkighet 

som en resurs (se även Meyer et al., 2015, s. 42–43, 52–53) genom att diskutera och göra 

jämförelser mellan språk och därigenom knyta an till elevernas förkunskaper (se även Kelly, 

2014, s. 871). Eftersom tidigare forskning (Theoharis & O’Toole, 2011, s. 675; Anders, 2011, 

s. 29–30) visar att samarbete mellan flera olika pedagoger inom samma klassrum kan skapa 

förutsättningar för jämförelser mellan elevernas olika språk, kan det alltså vara önskvärt för 

framtida forskning att undersöka och utvärdera olika former av samundervisning respektive 
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samarbete mellan olika pedagoger (exempelvis modersmålslärare, lärare i svenska som 

andraspråk, etc.) i förberedande (t.ex. språkintroduktionen), men även i ordinarie, skolformer.  

 

För det tredje beskrev lärarna många värdefulla stödstrukturer för de nyanländas räkning; 

dock uppgav eleverna att studiestödstimmarna var deras främsta möjlighet till extra hjälp med 

engelskämnet och de saknade intresse för utnyttja denna resurs. Detta fenomen skulle kunna 

betraktas ur flera synvinklar: antingen saknade studiens elever motivation för språkinlärning 

(se även Europeiska Kommissionen, 2007, s. 8–10) eller så berodde deras ointresse på att 

extra stödlektioner utanför ordinarie lektionstid inte är ett optimalt tillvägagångssätt för att 

motivera eleverna till att söka hjälp (se även Brooks et al., 2010, s. 147–148; Rojas Tejada et 

al., 2011, s. 147–148; Theoharis & O’Toole, 2011, s. 675; Lopez & Irribarren, 2014, s. 109–

110). Baserat på dessa perspektiv skulle således vidare forskning i ämnet kunna undersöka 

fördelarna och nackdelarna med studiestöd och samtidigt formulera alternativa mer 

inkluderande stödstrukturer, förslagsvis på lektionstid i engelskan, som eventuellt skulle 

kunna ersätta studiestödstimmarnas funktion.  

 

För det fjärde utnyttjar inte alla engelsklärare möjligheten med ämnesintegrering, dvs. CLIL, 

när de undervisar nyanlända elever. Cenoz (2009) anser att i synnerhet tredjespråkselever kan 

utvecklas positivt i engelskämnet genom språkbad (s. 121–122; se även Anders, 2011, s. 30), 

och kopplingen mellan målspråket och andra konkreta ämnesområden kan också vara 

motiverande för dessa elever (se även Burns, 1999, citerad i Temirova & Westall, 2015, s. 

218). Trots att de ämnesintegrerade materialen kan vara engagerande krävs givetvis också 

olika typer av anpassning för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig innehållet (Roiha, 2014, 

s. 8–9). Vissa lärare i denna studie hade visserligen erfarenhet av CLIL och pekade på att 

ämnesinnehållet kan intressera eleverna, men om deras svar skulle vara representativa för fler 

skolor och lärare, skulle det kunna innebära att ämnesintegrerade material i 

engelskundervisningen för nyanlända inte är gängse praxis på svenska gymnasieskolor. 

Således kan det vara av intresse för vidare studier att fördjupa sig i effekterna av CLIL på de 

nyanlända elevernas kunskapsutveckling, liksom hur ämnesintegrerade material och arbetssätt 

bör utformas för att vara så inkluderande som möjligt.    

 

Avslutningsvis kan konstateras, med reservation för studiens storlek, och om vi bortser från 

att de har ett annat modersmål än svenska, att de nyanlända elevernas behov inte verkar skilja 

sig markant från övriga elevers behov; således är behovet av anpassning, variation och 
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motiverande arbetsformer lika viktigt för alla elevers framgång i skolan. I förlängningen är 

det precis vad inkludering handlar om, nämligen alla elevers likvärdiga möjlighet att lyckas i 

skolan och visa för sin omgivning att, 

”Om man vill, man kan” (Malik). 
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Bilagor:	
I.	Missivbrev	

	
	
	
	
	

Institutionen	för	utbildning,		
kultur	och	kommunikation		

	
En	 studie	 med	 fokus	 på	 relativt	 nyanlända	 elever	 och	 deras	 situation	 i	 den	
svenska	 engelskundervisningen,	 utifrån	 elevernas	 respektive	 engelsklärarnas	
perspektiv	
	
Jag	 heter	 Mathilda	 Backlund	 och	 är	 lärarstudent	 i	 ämnena	 spanska	 och	 engelska	 på	
Mälardalens	högskola	med	inriktning	mot	gymnasiet.	Jag	är	just	nu	i	färd	med	att	skriva	
mitt	andra	och	sista	examensarbete	 i	engelska.	 Intresset	 för	mitt	ämne,	de	nyanländas	
situation	 i	 engelskundervisningen,	 väcktes	under	en	 tidigare	VFU-period	på	en	 svensk	
gymnasieskola	 där	 elevernas	 språkliga	 och	 kulturella	 bakgrund	 var	mycket	 blandad.	 I	
och	 med	 den	 nuvarande	 flyktingsituationen	 upplever	 jag	 att	 det	 har	 blivit	 än	 mer	
angeläget	att	bidra	till	ökad	kunskap	om	nyanländas	lärande.		
	
Studier	visar	att	elever	med	annat	modersmål	än	svenska	presterar	sämre	i	den	svenska	
skolan,	 statistiskt	 sett,	 än	 övriga	 elever.	 Orsakerna	 bakom	 problemen	 är	 givetvis	 lika	
många	som	antalet	elever	och	därtill	finns	det	många	frågetecken	kring	hur	trenden	ska	
kunna	 vändas.	 Mot	 denna	 bakgrund	 syftar	 denna	 studie	 till	 att	 erbjuda	 insikter	 i	
potentiella	 lösningar	 på	 problematiken,	 genom	 att	 undersöka	 hur	 nyanlända	 elever	
upplever	 sin	 första	 tid	 i	 engelskundervisningen	 i	 den	 svenska	 skolan	 respektive	 vilka	
pedagogiska	tillvägagångssätt	som	engelsklärare	tillämpar	i	sammanhanget.		
	
Detta	brev	är	således	en	inbjudan	till	engelsklärare	med	erfarenhet	av	undervisning	av	
relativt	nyanlända	elever	att	delta	i	personliga	intervjuer.	Dessutom	utgör	det	också	en	
förfrågan	om	huruvida	det	skulle	vara	möjligt	att	(grupp)intervjua	elever,	som	är	15	år	
och	 äldre	 och	 som	 har	 levt	 i	 Sverige	 i	 högst	 6	 år,	 om	 deras	 erfarenheter	 av	
engelskundervisning	 i	 den	 svenska	 grund-	 och/eller	 gymnasieskolan.	 De	 personliga	
intervjuerna	med	lärarna	beräknas	ta	ca	30	minuter	och	gruppintervjuernas	omfattning	
beräknas	 till	maximalt	60	minuter.	Deltagandet	är	givetvis	både	 frivilligt	och	anonymt	
och	i	sammanställningen	av	resultaten	kommer	inga	svar	att	kunna	kopplas	till	specifika	
individer	eller	skolor.		
	
Det	vore	en	oerhörd	förmån	att	få	intervjua	dig	och	eventuellt	även	dina	elever.	Stort	
tack	på	förhand!	J	Vid	intresse	eller	frågor,	vänligen	hör	av	dig	till	
xxxxxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx!	
	
Varma	hälsningar,	
Mathilda	Backlund	
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Min	handledare	för	detta	projekt	är	Thorsten	Schröter2	och	om	du	har	vidare	funderingar	är	du	även	
välkommen	att	kontakta	honom	via	xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx.	
	

II.	Intervjufrågor	
Namn:	
Ålder:	
Sysselsättningsgrad:		
Antal	år	i	yrket:	
Antal	skolor	du	har	jobbat	på:	
Undervisningsämnen:	
Program:	
	

1. Hur	länge	har	du	undervisat	nyanlända	elever?	Vilka	specifika	utmaningar	finns	
med	att	undervisa	dem	och	hur	bemöter	du	dessa?	

2. Hur	ser	du	på	flerspråkighet	i	skolan?	Fördelar?	Nackdelar?	
3. Hur	ser	du	på	ämnet	svenska	som	andraspråk	och	dess	roll	i	skolan?	
4. Hur	ser	du	på	modersmålsundervisning	och	dess	roll	i	skolan?	
5. Förberedelseklass	/	språkintroduktion	versus	direktintegrering:	Vad	föredrar	du	

och	varför?	
	

6. Har	du	vetskap	om	vid	vilket	skede	som	engelskan	introduceras	i	undervisningen	
för	nyanlända	elever	på	din	skola?	Om	ja,	när	och	hur?	

7. Vilka	färdigheter	i	engelskämnet	upplever	du	att	nyanlända	elever,	i	största	
allmänhet,	har	lättast	för?	Vilka	färdigheter	har	de	svårast	för?	

8. I	de	fall	då	nyanlända	lyckas	med	engelskan,	vilka	faktorer	anser	du	främst	spelar	
in	för	att	de	ska	klara	av	ämnet?	

9. I	de	fall	då	nyanlända	misslyckas	med	engelskan,	vilka	är	enligt	dig	de	viktigaste	
faktorerna	till	att	de	inte	klarar	av	undervisningen?	

	
10. Utifrån	ditt	pedagogiska	synsätt:	Vilka	är	de	bästa	pedagogiska	strategierna	för	

att	stötta	nyanlända	elever	i	inlärningen	av	engelska?	
11. Hur	anser	du	att	eventuell	specialundervisning	och	särskilt	stöd	för	nyanlända	

elever	bör	utformas	för	att	hjälpa	dem	med	engelskämnet?	Finns	det	möjlighet	
för	eleverna	att	få	studiehandledning	på	sitt	modersmål?	Sker	samarbete	mellan	
olika	lärare?	

12. Ifall	du	undervisar	både	relativt	nyanlända	och	övriga	elever	i	samma	klassrum,	
vilka	stödstrukturer	använder	du	i	undervisningen	av	engelskämnet	för	att	ge	
stöd	åt	ALLA	elever	i	klassrummet	när	det	gäller	de	olika	färdigheterna?	
(1.	Läsförståelse,	2.	Hörförståelse,	3.	Tal,	4.	Skrivande,	5.	Ordförråd,	6.	
Grammatik)	

13. 	Ifall	du	undervisar	enbart	nyanlända	elever	för	tillfället,	vilka	strategier	
rekommenderar	du	att	engelsklärare	i	nationella	program	tillämpar	för	att	ge	det	
allra	bästa	stödet	i	de	olika	färdigheterna	för	såväl	nyanlända	som	övriga	elever	
inom	ramen	för	samma	klassrum?	(1.	Läsförståelse,	2.	Hörförståelse,	3.	Tal,	4.	
Skrivande,	5.	Ordförråd,	6.	Grammatik?)	

14. Vilka	typer	av	hjälpmedel	och	stödverktyg	har	nyanlända	elever	tillgång	till?	Hur	
arbetar	ni	med	dem?	

																																																								
2	Initialt var Thorsten Schröter min handledare för projektet men i ett tidigt skede tog Gustav 
Bockgård över den rollen. 	
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15. Arbetar	du	med	att	integrera	engelskundervisningen	med	andra	ämnen	och	i	så	

fall	hur?	(Oavsett	svar)	Vilka	fördelar	respektive	nackdelar	ser	du	med	detta	
arbetssätt	för	de	nyanlända	elevers	del?	Innebar	det	någon	form	av	
lärarsamarbete?	

	
III.	Gruppintervjufrågor	
	
BAKGRUNDSFRÅGOR	[besvarade	av	varje	elev	på	handskrivet	formulär]	
a)	Kön:	
b)	Ålder:		
c)	Hemland:	
d)	Språk	du	kan:			
e)	Antal	år	i	skolan	i	hemlandet:		
g)	Anledning	till	flytt:	
h)	Antal	år	i	Sverige	och	i	svensk	skola:		
j)	Gymnasieprogram:	
k)	Undervisning	i	”Svenska	som	andraspråk”:	
l)	Undervisning	i	modersmål:		
	

1. Vad	är	de	största	skillnaderna	mellan	den	svenska	skolan	och	skolan	i	ditt	
hemland?		

2. Vad	tycker	du	om	den	svenska	skolan?	Vad	är	bra	och	vad	är	dåligt?	
3. Ifall	du	har	modersmålsundervisning,	hur	går	det	för	dig?	Kan	du	ditt	modersmål	

så	pass	bra	att	det	blir	ett	stöd	när	du	ska	lära	dig	olika	ämnen	på	svenska?	
	

4. Hur	länge	har	du	läst	engelska	i	skolan?	Vad	är	lätt	och	vad	är	svårt?	Är	det	svårt	
att	lära	sig	engelska	på	svenska?		

5. Hur	lär	du	dig	engelska	allra	bäst?	Genom	att	läsa,	lyssna,	prata	eller	skriva	på	
engelska?	

6. Hur	går	det	för	dig	i	engelskämnet?	Varför	är	det	så	tror	du?	
	

7. Om	du	behöver	hjälp	med	engelskan,	vilka	kan	du	få	hjälp	av?	(föräldrar/skolan)		
8. Får	du	någon	extra	hjälp	för	att	klara	av	engelskan?	Om	ja,	får	du	hjälp	

tillsammans	med	resten	av	din	klass	eller	i	ett	annat	klassrum?	
9. Tycker	du	att	den	hjälp	eller	extra	hjälp	med	engelskan	du	får	av	engelskläraren	

eller	annan	lärare	gör	att	du	lär	dig	bättre?	Varför	tycker	du	så?	
10. Har	du	tillgång	till	någon	typ	av	hjälpmedel	i	skolan,	digitalt	(dator/ipad/etc.)	

eller	inte	digitalt?	Hur	hjälper	detta	dig	att	lära	dig	bättre?	Hur	hjälper	detta	dig	
att	lära	dig	bättre?	

11. Vad	tycker	dina	lärare	om	att	du	använder	ditt	modersmål	på	
engelsklektionerna?	Kan	du	få	hjälp	med	engelskan	på	ditt	modersmål?	

12. Tror	du	att	det	skulle	det	vara	lättare	att	lära	sig	engelska	i	Sverige	om	din	
engelsklärare	kunde	mer	om	ditt	modersmål?	Varför	tycker	du	så?	

	
13. Har	du	någon	gång	fått	lära	dig	om	något	annat	ämne,	historia,	samhällskunskap	

eller	liknande,	på	engelska?	Tyckte	du	att	det	var	lätt	eller	svårt?	
14. Tror	du	att	det	hjälpte	dig	att	bli	bättre	på	engelska?	I	så	fall	på	vilket	sätt?	

 


