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Abstract

This thesis aims at examining the difficulties and challenges that a teacher in English is 
bound to face when working with newly arrived pupils, as well as at finding out how 
teacher training programs in Sweden prepare future English teachers for the inevitable 
encounter with newcomers. The study is conducted through qualitative semi-structured 
interviews with two teachers of English as well as two teacher students.
What emerges from the collected material is that newly arrived pupils find themselves 
in a very complicated situation. The fact that they are forced to learn English at the 
same time as they are trying to acquire the Swedish language, alongside the fact that 
they are to work with classmates that are significantly more experienced than they are in 
the acquisition of English, entails increased demands on teachers. The lack of resources 
allocated to this area by Swedish schools makes the teachers` task all the more 
complicated. Thus, English teachers are confronted with a particularly difficult task in 
regards to their encounter with newcomers. The study also shows that English teachers 
do not possess the skills that are deemed necessary to properly deal with the situation. 
In order to meet the newcomers` particular requirements, English teachers need to 
acquire a type of knowledge that today they lack, namely knowledge on multilingualism 
and third language acquisition, and thus develop a new set of skills. This means that 
teacher training programs need to be adjusted in order to provide future English teachers 
with a type of knowledge that teacher training programs currently do not offer their 
students.
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1 Inledning
Engelskundervisningen i Sverige har förändrats betydligt under de senaste åren. Medan 
det alltid har varit så att det i ett vanligt engelskklassrum finns elever som befinner sig 
på olika kunskapsnivåer och som lär sig på olika sätt, har förändringarna i det svenska 
samhället under de senaste åren medfört ytterligare utmaningar, inte minst därför att ett 
ytterst stort antal människor har invandrat till Sverige från många olika länder. Enligt 
Statistiska Centralbyrån rör det sig om fler än 62000 under 2016, vilket innebär en 
ökning med 5% jämfört med 2015 (www.scb.se, 2017-05-03). En sådan situation 
avspeglas även i skolan, som idag har blivit en mångkulturell mötesplats där olika delar 
av världen finns representerade (Lahdenperä, 2004). En fråga som blir intressant i ett 
sådant sammanhang handlar om vad det kan innebära för elever som har invandrat till 
Sverige under skolgången att dela klassrum och undervisningssituationer med elever 
som är födda i landet och har haft sin skolgång där. Särskilt intressant för blivande 
lärare i engelska är hur en sådan språklig situation påverkar inlärning av engelska bland 
nyanlända elever, med tanke på att de flesta av dessa kommer att lära sig det språket 
samtidigt som de lär sig svenska. Forskning visar att det inte är optimalt, ur ett 
sociokulturellt perspektiv, att lära sig två eller flera språk samtidigt, vare sig i 
pedagogiska eller sociala sammanhang (Hammaberg, 2001).

Skolverket (2016) skriver att nyanlända elever ska börja delta i den ordinarie 
undervisningen så snabbt som möjligt, även om många av dem kan ha behov av att det 
svenska språket anpassas till deras kunskapsnivå i den initiala perioden. Detta innebär 
att de ska få tillgång till en individuell planering och ett anpassat stöd för att sedan 
kunna delta i den reguljära undervisningen. Det viktigaste är att de ska lära sig att förstå, 
tala, läsa och skriva svenska så snabbt som möjligt för att kunna börja tillägna sig 
kunskaper i övriga ämnen genom att delta i den ordinarie undervisningen. Kunskaper i 
svenska anses med andra ord vara av avgörande betydelse för att de ska lyckas med 
andra studier. En annan faktor som spelar en viktig roll för den nyanlända elevens 
möjlighet att lyckas i skolan är att få hjälp och stöd hemma; det är med andra ord 
extremt viktigt att både föräldrarna och eleverna själva involveras i de beslut som fattas. 
Av denna anledning brukar ett möte anordnas, när en nyanländ elev skrivs in i den 
svenska skolan, där skolledarna, tillsammans med mentor och tolk, träffar familjen för 
att försöka få en bild av elevens sociala och kunskapsmässiga situation (Bergman & 
Thullberg, 2008). Mot bakgrund av detta är det av stort intresse att göra uppföljande 
studier för att undersöka hur det pedagogiska arbetet med sådana elever fungerar i 
praktiken.

2 Syfte och frågeställningar
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka svårigheter och utmaningar som väntar en lärare 
i engelska i mötet med nyanlända elever både ur ett ämnesmässigt och ur ett 
pedagogiskt perspektiv. Studien kommer att besvara följande frågeställningar:
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1) Vilka ämnesmässiga och pedagogiska utmaningar väntar den lärare som ska 
undervisa nyanlända elever i engelska?
2) Vilket stöd kan läraren förvänta sig av skolan i mötet med nyanlända elever?
3) På vilket sätt förbereder ämneslärarutbildningen blivande engelsklärare för mötet 
med nyanlända elever?

3 Metod och material

3.1 Metodval och datainsamling
Den valda metoden för att genomföra studien är att intervjua två erfarna lärare i 
engelska och två blivande gymnasielärare i ämnet som har haft möjligheten att arbeta 
med nyanlända elever under sin avslutande, långa VFU-period. Intervjuerna är 
kvalitativa och semi-strukturerade. De är inriktade på vilka utmaningar en lärare i 
engelska kan förvänta sig möta i arbetet med nyanlända elever, både ur ett 
ämnesmässigt och ett pedagogiskt perspektiv. Att intervjuerna är semi-strukturerade 
innebär att de i vardera fallet utgår ifrån en specifik mall med öppna frågor som sedan 
kan modifieras och utvecklas beroende på respondenten och dennes bakgrund samt i 
förhållande till miljön och situationen (Patel & Davidson, 2003). Varje intervju består 
av ett antal färdiga frågor, men möjligheten finns för både intervjuaren och 
respondenten att förhålla sig ganska fritt till dessa. Respondenten har därigenom 
möjlighet att utveckla sina egna tankar och åsikter i vissa frågor och svaren kan följas 
upp av intervjuaren med lämpliga följdfrågor, vilka kan bidra till att förtydliga och öka 
förståelsen för området som ska studeras. 

Studien utgår ifrån ett fenomenografiskt tänkande, vilket innebär att det material som 
samlas in genom intervjuerna kommer att kategoriseras i olika fenomen för att sedan 
analyseras. Intervjuerna kommer att transkriberas och sedan genomgå en kvalitativ 
innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005). Analysprocessen kommer att påbörjas genom 
upprepade genomläsningar av de transkriberade intervjuerna i syfte att bilda bekantskap 
med insamlade data och att skapa ett helhetsintryck. Därefter kommer betydelsefulla 
meningar och fraser att plockas ut, kodas och grupperas i olika kategorier som avspeglar 
det centrala innehållet i intervjuerna. Därigenom kommer det manifesta innehållet i 
intervjuerna att identifieras. Slutligen kommer relationerna mellan de valda kategorierna 
att analyseras i syfte att undersöka hur olika uppfattningar förhåller sig till varandra och 
till ämnesområdet.

3.2 Urval
Som nämndes ovan kommer undersökningen att genomföras med hjälp av intervjuer 
med två erfarna lärare i engelska och två blivande engelsklärare. Respondenterna 
kommer inte att få ta del av intervjufrågorna i förhand, utan kommer att möta frågorna 
för första gången vid intervjutillfället. De har blivit utvalda enligt den så kallade 



7

bekvämlighetsprincipen. I syfte att garantera deras anonymitet ges respondenterna 
fingerade namn: de två intervjuade engelsklärarna betecknas Katarina och Hanna, 
medan de två intervjuade lärarstudenterna betecknas Stefan och Emilia. Här kommer en 
kort presentation baserad på den inledande frågan i intervjun där respondenterna 
kortfattat får berätta om sin bakgrund och utbildning.
- Katarina har arbetat som engelsklärare i 20 år. Hon har har haft hand om både 
praktiska och teoretiska program samt både vuxna och ungdomar. Dessutom har hon 
jobbat mycket med individuell undervisning på högskolenivå. Hon arbetar på den skola 
där hon jobbar idag sedan 2003.
- Hanna har arbetat som engelsklärare i 26 år. Hon har varit verksam i många olika 
städer i Sverige och under några år även i England. Förutom engelska undervisar hon i 
franska och spanska.
- Stefan är blivande lärare i engelska och historia. Han kommer att bli färdig lärare i juni 
2018. Han har haft sin VFU-period mellan augusti och november 2017, där han hade 
möjlighet att arbeta med nyanlända elever. Han hade aldrig jobbat med sådana elever 
förut.
- Emilia är blivande lärare i engelska och svenska som andraspråk. Hon kommer att bli 
färdig lärare i juni 2018. Hon har haft sin VFU-period mellan augusti och november 
2017, där hon hade möjlighet att arbeta med nyanlända elever, och har även haft 
möjlighet att jobba med flerspråkiga elever i sitt halvtidsjob som lärare i svenska som 
andraspråk.

3.3 Studiens begränsningar
Studien kommer att genomföras genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med 
endast två engelsklärare och två lärarstudenter, vilket leder till att viss reservation till 
resultatet bör vidtas beträffande studiens generaliserbarhet. Resultatet kunde med andra 
ord ha sett annorlunda ut om de intervjuade personerna hade arbetat på en annan skola 
eller studerat på ett annat universitet med potentiella märkbara skillnader vad gäller 
miljö, resurser, möjligheter och begränsningar. Även valet av att inte låta 
intervjupersonerna ta del av intervjufrågorna på förhand kan leda till både positiva och 
negativa konsekvenser. Att låta intervjupersonerna ta del av frågorna i förväg kan skapa 
bättre förutsättningar för att få genomtänkta svar; i så fall kan spontaniteten i svaren 
ifrågasättas. Den valda metoden kan alltså leda till mindre uttömmande svar, till förmån 
för mer autentiska sådana. 

De resultat som framkommer av studien bör ses med de ovannämnda begränsningarna i 
åtanke. 

3.4 Etiska ställningstagande
Enligt Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
(Vetenskapsrådet, 2002) finns det tre viktiga etiska ställningstagande som är av stor 
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betydelse för respondenternas rättigheter och som forskaren därför alltid bör ta hänsyn 
till vid genomförandet av intervjuer. Enligt Vetenskapsrådet ska forskaren alltid delge 
respondenterna information om undersökningen, om samtycke och om konfidentialitet. 
Informationskravet kommer att uppfyllas genom att de intervjuade personerna 
informeras om undersökningen och dess syfte. Samtyckeskravet kommer att uppfyllas 
genom att meddela respondenterna att deltagandet i intervjuerna är frivilligt och att 
intervjun kan avbrytas när som helst. I enlighet med konfidentialitetskravet kommer 
respondenterna att upplysas om att informationen inte ska spridas till utomstående och 
att alla uppgifter ska behandlas anonymt. Dessutom kommer respondenterna att 
informeras om att svaren enbart ska användas i denna studie och inte för andra syften.

4 Bakgrund

4.1 Definition av begreppet nyanländ
Ordet nyanländ beskriver, enligt Migrationsverkets definition, en person "som är 
mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av 
flyktingskäl eller andra skyddsskäl" (migrationsverket.se). Bunar (2010) utvecklar 
definitionen genom att redogöra för tre faktorer som måste finnas med för att en elev 
ska betraktas som nyanländ. Personen i fråga måste ha kommit till Sverige strax innan 
eller under sin skoltid. Dessutom måste eleven ha ett annat modersmål än svenska, 
vilket innebär att hen är i färd med att tillägna sig det svenska språket. Detta är kopplat 
till den tredje faktor som Bunar tar upp, nämligen att en nyanländ person inte behärskar 
svenska. Enligt Migrationsverket betraktas en person som nyanländ under den tid som 
han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år 
(migrationsverket.se).

Skolverket (2012) definierar nyanlända elever som "elever som inte har svenska som 
modersmål och inte heller behärskar det svenska språket och som anländer nära 
skolstarten eller under sin skoltid i grundskolan, gymnasieskolan eller motsvarande 
skolformer”. Skolverket preciserar vidare att, för att kunna ge sådana elever så bra 
förutsättningar som möjligt att integreras, utvecklas och nå de nationella målen i den 
svenska skolan, ställs krav på en god beredskap och kunskap hos både kommuner och 
skolor.

4.2 Nyanlända elevers problematik i skolan
Enligt Skolverket (2013) brukar nyanlända elever, det vill säga de elever som har flyttat 
till Sverige under sin skoltid, ha stora svårigheter att nå samma skolresultat som 
klasskamrater som är födda och uppvuxna i Sverige. Detta trots det faktum att alla 
elever, enligt styrdokumentet (2011), ska ges möjlighet till "utveckling och lärande 
utifrån sina egna förutsättningar" samt till "att känna delaktighet och gemenskap i en 
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inkluderande miljö". Lahdenperä (2004) förklarar hur ett sådant inkluderande synsätt 
förutsätter en ny mångkulturell syn på kunskap, undervisning, inlärning och bedömning. 
Hans slutsats är att nya metoder måste utvecklas i syfte att förbättra de nyanlända 
elevernas möjligheter att nå goda skolresultat. Enligt forskare finns det många faktorer 
som kan påverka de nyanlända elevernas skolresultat, i synnerhet psykosociala och 
kulturella faktorer. I detta avseende är det viktigt att nämna Cummins teori om 
språksinlärning (1997); Cummins förklarar att, för att den flerspråkiga eleven inte ska 
tappa motivationen till nytt lärande, måste innehållet och upplägget av undervisningen 
kännas meningsfulla och relevanta. Detta innebär att läraren, i sin planering av 
undervisningen, bör ta hänsyn till den nyanlända elevens tidigare kunskaper och 
erfarenheter samt till hennes egen kultur och språk. Något som är särskilt viktigt att en 
lärare tar hänsyn till i mötet med nyanlända elever är det faktum att de värderingar och 
kunskaper som dessa elever bär med sig från hemlandet kan skilja sig betydligt från de 
som betraktas som norm i den svenska skolan. Med detta i åtanke är det klart att de 
nyanlända eleverna kan visa sig ha en helt annan väg till tillägnandet av nya kunskaper 
än jämnåriga kamrater som har haft sin skolgång i Sverige; den lärare som arbetar med 
nyanlända elever bör med andra ord utveckla ett förhållningssätt som är mångkulturellt 
och etnografiskt, vilket förutsätter förmåga att se den egna kulturen i ett 
utifrånperspektiv (Byram & Flemming, 1998). Lyckas läraren med det, utvecklar hen 
sin medvetenhet om den nyanlända elevens värderingar och kunskaper och sin 
förståelse för de förväntningar som eleven har på skolan. 

En faktor som spelar en avgörande roll för nyanlända elevers svårigheter med att nå bra 
skolresultat är naturligtvis inlärningen av det svenska språket. Hyltenstam (2007) 
påpekar att skolan, när han utförde sin studie om nyanländas problematik i skolan, inte 
hade lyckats ge elever med utländsk bakgrund en lika god utbildning som de infödda i 
landet. Enligt honom hänger minoritetselevers läs- och skrivsvårigheter ihop med ett 
begränsat ordförråd i svenska. Man måste helt enkelt behärska språket för att 
inlärningen av övriga ämneskunskaper ska ske framgångsrikt; det är omöjligt för 
nyanlända elever att skaffa sig kunskaper genom ett språk de inte behärskar.

4.3 Organisation och studiemål
En annan aspekt som är relevant vad gäller nyanlända elevers möjlighet att lyckas inom 
det svenska skolsystemet är hur skolan är organiserad till exempel när det gäller 
behörighetskrav och kursplaner. Skolan har att gå efter riktlinjer från regeringen som 
gäller vid mottagandet av nyanlända elever.

Enligt Skolverket (2012) ska varje nyanländ elev "så snabbt som möjligt delta i reguljär 
undervisning genom ett anpassat stöd och individuell planering som utgår från elevens 
resurser och behov.” (Skolverket, 2012:9). Skolverkets rapport förklarar vidare hur det 
kan finnas många svårigheter med att uppnå sådana mål: brister i kartläggning av 
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elevernas kunskaper kan till exempel leda till svårigheter med att anpassa 
undervisningen efter deras individuella behov, medan svårigheter vad gäller 
undervisningen i olika språkämnen kan uppstå på grund av elevernas varierande 
förutsättningar. Undervisningen i engelska ska enligt gymnasiets kursplaner bedrivas på 
målspråket, vilket rimligen innebär att Skolverket inte anser det nödvändigt att behärska 
svenska för att följa med i undervisningen. Samtidigt nämner rapporten att svenskan ska 
används i hög grad i högstadieundervisning av engelska, både som undervisningsspråk 
och som språk man utgår ifrån och gör jämförelser med. Detta leder till att nyanlända 
elever har sämre förutsättningar för att kunna följa med i den reguljära 
engelskundervisningen.

Ämnet engelska bär med sig ytterligare svårigheter för nyanlända elever, särskilt för 
dem som anländer under skolans senare år. Ämnet introduceras tidigt i den svenska 
skolan och i årskurs 9 ställs höga krav på kunskaper i ämnet, som dessutom har stor 
betydelse vad gäller behörighet till gymnasiet då det är ett kärnämne. Detta innebär att 
alla elever, oavsett bakgrund, måste utveckla både svenska och engelska till 
förhållandevis höga nivåer för att uppnå de nationella målen. På grund av dessa och 
liknande tänkbara problem bedömer Skolverket (2012) att det finns ett behov för 
kommuner och skolor att få allmänna råd för hur nyanlända elever ska tas emot så att 
målen kan uppnås. Dessa allmänna råd, som finns sammanställda av Skolverket (2014), 
behandlar hur man bör gå tillväga vid introduktionen och mottagandet av nyanlända 
elever, samt hur den individuella planeringen, undervisningen och uppföljningen bör se 
ut för att tillgodose elevernas individuella behov på bästa möjliga sätt. Det som framgår 
av Skolverkets Allmänna råd är vikten av gemensamma och tydliga riktlinjer och 
rutiner som skolor och kommuner bör följa. Efter mottagandet bör skolan göra en 
grundlig kartläggning av den nyanlända elevens kunskaper i modersmålet, svenska och 
andra ämnen, för att sedan kunna anpassa undervisningen efter personens individuella 
behov och förutsättningar så att eleven ges möjlighet att utvecklas. 

Skolinspektionen publicerade år 2015 en uppföljning av Allmänna råd för utbildning av 
nyanlända elever i syfte att undersöka huruvida verksamheten levde upp till de 
nationella målen så som de formulerades av Skolverket. Av den granskningen framgår 
det att skolorna uppvisade brister på flera punkter. En allvarlig anmärkning man gjorde 
var att mottagande och introduktion varierade vädligt mycket i kvalitet. Eleverna blev 
på vissa håll tvungna att vänta flera månader innan de ens fick komma till skolan. 
Tydliga mål och riktlinjer saknades uppenbarligen i många kommuner. Dessutom fann 
man tillkortakommanden vad gällde kartläggningen av elevernas kunskaper; enligt 
Skolverkets Allmänna råd skulle den täcka både språk och andra ämnen, men 
granskningen visade att den ofta begränsades till en kartläggning av kunskaper i 
svenska och matematik. 
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Ytterligare en aspekt som tas upp i Skolinspektionens granskning gäller den 
individanpassning som Skolverkets Allmänna råd förespråkar. Det man fann var att 
skolans rutiner i vanliga fall hade lett till att alla nyanlända elever fick samma 
undervisning i någon form av förberedelseklass, oavsett vilka individuella behov och 
förutsättningar som hade kommit fram vid kartläggningen. Det vanligaste var att alla 
nyanlända elever erbjöds introduktionsklasser för invandrare, där de läste svenska som 
andraspråk vid sidan av skolans övriga ämnen, som oftast var begränsade till matematik 
och engelska. En förklaring till detta är, enligt Skolinspektionen, att lärarna ansåg att de 
nyanlända eleverna inte kunde tillägna sig kunskaper i skolans andra ämnen om de inte 
först hade goda kunskaper i det svenska språket. En annan anledning till att eleverna 
inte fick undervisning i skolans övriga ämnen kan ha varit brist på 
modersmålshandledning, något som, enligt Skolverkets Allmänna råd, är en viktig 
förutsättning för att nyanlända elever ska kunna utveckla sina kunskaper.  En 
oroväckande slutledning som kan dras av granskningen var, enligt Skolinspektionen, att 
de flesta skolor saknade kompetens för undervisning av nyanlända elever och för 
främjande av flerspråkighet i alla ämnen. De skolor som uppvisade de bästa resultaten i 
undersökningen karakteriserades av en positiv inställning till elevernas flerspråkighet 
och kulturella bakgrund.

De brister som Skolinspektionen fann är med stor sannolikhet lika relevanta idag som 
de var när granskningen utfördes. Risken att det svenska skolsystemet inte ännu har 
lyckats åtgärda sådana brister är stor, i synnerhet med tanke på att så många nyanlända 
har kommit till Sverige på en gång och i många fall till skolor och kommuner utan 
tidigare erfarenheter på området.

4.4 Engelska enligt läroplanen
I Sverige erbjuds engelska som obligatoriskt ämne i alla gymnasieskolor. Engelska 
omger oss på många olika områden i vardagen, till exempel när vi tittar på tv, lyssnar på 
musik eller surfar på internet. Engelska spelar en avgörande roll även som handelsspråk 
för många svenska företag och som studiespråk för våra högskoleutbildningar. Det är 
med andra ord ingen överraskning att engelska har blivit ett obligatoriskt ämne i de 
svenska skolorna. Engelska är ett av de tre så kallade kärnämnena i Sverige, vilket 
innebär att en elev måste bli godkänd i engelska för att kunna studera på 
gymnasieprogrammen. En sådan status ger det engelska språket högre prioritet jämfört 
med övriga ämnen i skolan. 

Ämnet engelska beskrivs i läroplanen (Skolverket, 2011, ss. 1-2) som viktig för att öka 
"individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i 
ett globaliserat studie- och arbetsliv". Dessutom kan kunskaper i engelska "ge nya 
perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika 
sätt att leva". Det finns, enligt läroplanen, tre övergripande områden som ingår i ämnet 
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engelska i skolan, nämligen målspråket, omvärldskunskaper och tilltro till den egna 
språkförmågan (Skolverket, 2011). Att eleverna ska lära sig målspråket innebär, enligt 
läroplanen, att de ska "ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och 
meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga". Med 
kommunikativ förmåga menar man en förmåga som innefattar reception, som innebär 
"att förstå talat språk och texter", samt produktion och interaktion, som innebär "att 
formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till 
olika situationer, syften och mottagare". Att eleverna ska lära sig omvärldskunskaper 
innebär att de ska "ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor 
och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska 
används". Att eleverna ska lära sig tilltro till den egna språkförmågan innebär att 
undervisningen ska "bidra till att eleverna utvecklar språklig medvetenhet och 
kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen". Läroplanen betonar 
vikten av att undervisningen ska "i allt väsentligt bedrivas på engelska".

Att undervisa helt på engelska innebär att öka inflödet, vilket i sin tur bidrar till att 
stimulera eleverna att själva prata mer engelska samtidigt som de förses med verkliga 
situationer som skapar viktiga tillfällen för att träna kommunikativa strategier. Sådana 
strategier ska kunna hjälpa eleverna att bli mer självständiga i sin språkinlärning, vilket 
anses vara mycket positivt för elevernas språkutveckling. Genom att bli mer språkligt 
medvetna förmodas eleverna lära sig bättre både i och utanför undervisningen. En annan 
viktig aspekt som tas upp i läroplanen är att undervisningen ska stimulera flerspråkighet 
och mångkultur. Kunskaper i flera språk kan underlätta inlärningen av ytterligare språk 
genom att förse eleverna med strategier för ordinlärning och metaspråkskunskap. 
Undervisningen ska även "dra nytta av omvärlden som en resurs för lärande". 

5 Teorier och forskning om språkinlärning

5.1 Främmande språk, andraspråk, tredjespråk
En viktig åtskillnad som görs inom forskning och utbildning vad gäller språkinlärning 
är den mellan inlärning av ett andraspråk och inlärning av ett främmande språk. I båda 
fallen handlar det om att lära sig ett nytt språk efter att ens första språk redan har 
etablerats (Håkansson, 2012). Stora skillnader finns dock angående hur 
inlärningsprocessen sker. Ett andraspråk kan definieras som ett språk som man lär sig 
efter modersmålet i den miljö där språket talas, till exempel vid invandring. Nyanlända 
elever lär sig svenska i Sverige, vilket innebär att de exponeras för språket även utanför 
klassrummet genom att möta det i vardagen, utan någon form av undervisning. Ett 
främmande språk kan däremot definieras som ett språk som man lär sig i en miljö där 
språket inte normalt talas. Engelska har vanligtvis definierats som ett obligatoriskt 
främmande språk i svenska skolor, men under de senaste åren har ett sådant synsätt 
debatterats. En del forskare menar att engelska bör räknas som andraspråk i Sverige 
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snarare än som ett främmande språk med tanke på att man exponeras så mycket för det i 
samhället utanför klassrumsundervisningen (Hyltenstam, 2004). Hur man än ser på den 
saken, påpekar Läroplan för gymnasieskolan (2011) att "engelska språket omger oss i 
vardagen", vilket antyder att om man lever i Sverige måste man vara beredd på att det 
finns två språk som omger en i den vardagliga miljön utanför skolan, nämligen svenska 
och engelska.

5.2 Engelska som tredjespråk
Medan inlärning av ett andraspråk delar många av sina egenskaper med inlärning av ett 
främmande språk, har man konstaterat att det också finns vissa viktiga skillnader. 
Kunskaperna utvecklas gradvis när det gäller ett andraspråk, vilket innebär att 
tillägnandet av nya kunskaper är mindre krävande än vad som är fallet med ett 
främmande språk, där inlärningen är en mer medveten process (Yule, 2010). Som 
nämndes ovan, måste svenska ses som ett andraspråk för nyanlända, medan engelska 
inte är det riktigt på samma sätt, samtidigt som det är allestädes närvarande i det 
svenska samhället och därför nödvändigt att lära sig. Detta är särskilt relevant för 
nyanlända elever som nyligen har flyttat till Sverige, då det betyder att många av dem 
måste försöka tillägna sig två språk samtidigt. För dessa elever  kan engelska betraktas 
som ett tredjespråk, då det är svenskan som är andraspråket. Vad innebär då detta för en 
nyanländ elevs språkinlärning? 

Man kan säga att inlärning av ett tredje språk är en mer komplex process än inlärning av 
ett andraspråk (Cenoz, Hufeisen & Jessner, 2001). Vid sidan av alla individuella och 
samhälleliga faktorer som påverkar andraspråksinlärningen, är inlärning av ett 
tredjespråk starkt påverkad av inlärning av andraspråket. De processer som styr 
språkinlärningen är likadana, men det faktum att ytterligare ett språk är inblandat i 
processen gör det hela mycket mer komplicerat (Clyne, 1997). Inlärare av ett 
tredjespråk tillägnar sig nya kunskaper med utgångspunkt i tidigare språkliga kunskaper 
och erfarenheter; i detta avseende har de tillgång till strategier och kompetenser som 
inlärare av ett andraspråk saknar (Cenoz & Jessner, 2000). De har redan lärt sig, eller är 
i färd med att lära sig, ett andraspråk. De kunskaper och erfarenheter om inlärning detta 
ger dem kommer med stor sannolikhet att påverka tredjespråksinlärningen. 

Green (1986) tydliggör på vilket sätt flerspråkiga inlärare av ett tredjespråk kontrollerar 
sina olika språk under inlärningsprocessen. Med utgångspunkt i sina studier om 
kodväxling föreslår han att de olika språk som är inblandade inte "stängs av" när de inte 
används, utan aktiveras i olika grad beroende på den kommunikativa situationen. Det 
språk som i specifika situationer har den högsta aktiveringsgraden är det som styr 
kommunikationen, medan de andra språken lagras i minnet och interagerar med det 
aktiverade språket. Grosjean (2001) utvecklar Greens modell och förklarar vidare hur en 
flerspråkig individ har förmåga att välja vilka språk som ska aktiveras vid ett specifikt 
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tillfälle. I en kommunikativ situation hemma med familjen behöver den flerspråkiga 
talaren kanske endast aktivera modersmålet, medan det i andra situationer, till exempel i 
skolan, kan bli aktuellt att aktivera både svenska och engelska. Sällsynta är däremot de 
kommunikativa situationer då en trespråkig talare behöver aktivera alla sina tre språk 
samtidigt, åtminstone i Sverige, där den största delen av befolkningen pratar antigen 
svenska eller engelska. 

5.3 Tredjespråksinlärning
Det faktum att inlärare av ett tredje språk har tidigare erfarenheter av hur 
språkinlärningsprocessen går till är en avgörande skillnad mellan andraspråksinlärning 
och tredjespråksinlärning. Jessner (2008) hänvisar till den modell som utvecklades av 
den tyska språkforskaren Hufeisen (1998) i syfte att undersöka vad som särskiljer 
inlärning av ett andraspråk och inlärning av ett tredjespråk. Hufeisens modell ger vid 
handen att de faktorer som påverkar inlärning av ett nytt språk är gemensamma för både 
andraspråks- och tredjespråksinlärning. Jessner identifierar dessa som neurofysiologiska 
faktorer, det vill säga allmänna förutsättningar för språkinlärningen som inlärarens 
ålder, samt yttre faktorer, det vill säga typen och mängden av input inläraren blir utsatt 
för. Dessa två typer av faktorer spelar en liknande roll vid andraspråks- respektive 
tredjesprålsinlärning. Det finns emellertid också en rad ytterligare faktorer som har ett 
mycket mer avgörande inflytande på inlärning av ett tredjespråk än på 
andraspråksinlärning. Dessa är sådana kognitiva faktorer som uppstår på grund av att 
tredjespråksinlärare har lingvistiska kompetenser som andra språkinlärare saknar, vilket 
leder till en ökad språklig medvetenhet om hur olika språk är uppbyggda. Därmed 
utvecklas olika strategier som med stor sannolikhet kommer att överföras till och 
underlätta inlärningsprocessen vid mötet med ett ytterligare språk. Tredjespråksinlärare 
har dessutom kunnat utveckla sin egen inlärningsstil, vilket ökar medvetenheten om  hur 
man lär sig ett nytt språk på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Denna kategori av 
språkstuderande har med andra ord vissa specifika kompetenser och kunskaper som 
inlärare av ett andraspråk saknar. Jessner identifierar även en fjärde grupp av faktorer, 
som betecknas som affektiva, därför att de berör inlärarens subjektiva inre upplevelser, 
till exempel motivation och självkänsla. Det faktum att andraspråksinlärare inte har 
någon tidigare erfarenhet av språkinlärning kan leda till att de upplever 
inlärningsprocessen med mer ängslan än vad tredjespråksinlärare gör. De är till exempel 
mer benägna att bekymra sig för att tala målspråket av rädsla för att göra misstag. 
Inlärarens motivation kan naturligtvis påverkas av tidigare erfarenhet av språkinlärning, 
men på vilket sätt är svårt att förutse. Å ena sidan kan tredjespråksinlärare vara mer 
motiverade att lära sig ett nytt språk på grund av att de vet att de besitter den förmågan, 
å andra sidan kan vissa av dem vara mindre motiverade än andraspråksinlärare därför att 
de känner till vilka ansträngningar som krävs för att lära sig ett nytt språk. 
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Något som också spelar in på olika sätt i de två grupperna av inlärare är förhållandet 
mellan olika språk. Medan en andraspråksinlärare endast kan jämföra det nya språket 
med modersmålet, kan tredjespråksinlärare finna skillnader och likheter mellan 
målspråket och två andra olika språk. Detta är något som gynnar inläraren på ett 
betydande sätt. Paradoxalt nog, bidrar det samtidigt till att göra inlärningsprocessen mer 
komplicerad, med tanke på att det blir nödvändigt att särskilja tre olika språk istället för 
två.

5.4 Tvärspråkligt inflytande, multilingvistisk och metalingvistisk 
kompetens 

En av de mest avgörande faktorerna som påverkar inlärning av ett tredjespråk är, enligt 
forskning, tvärspråkligt inflytande, det vill säga det faktum att tidigare inlärda språk 
påverkar inlärningsprocessen av ett nytt språk (Jessner, 2008). I ett flerspråkigt 
sammanhang, till exempel den situationen nyanlända elever befinner sig i, sker 
tvärspråkligt inflytande mellan minst tre språk, det vill säga den nyanlända elevens 
modersmål, svenska och engelska. Forskning visar att flerspråkiga individer som håller 
på att lära sig ett nytt språk tenderar att förlita sig på sitt andraspråk snarare än på sitt 
eget modersmål (Cenoz, 2003), vilket tyder på att detta spelar en avgörande roll vid 
tredjespråksinlärningen. Tredjespråksinlärare av engelska finner det dessutom mer 
naturligt att välja sitt andraspråk som ett alternativt redskap i de flesta kommunikativa 
situationer. För nyanlända i Sverige är detta andraspråk svenska, som i den svenska 
skolan alltså blir ett gemensamt språk för andra- och tredjespråksinlärare av engelska 
samt deras engelsklärare (Hammarberg, 2001). När det är fallet att en 
tredjespråksinlärare saknar kunskaper om ord och uttryck på engelska, väljer hen alltså 
att använda sig av svenska snarare än av sitt modersmål, vilket ännu en gång 
understryker hur stor betydelse andraspråket har för tredjespråksinlärning, i synnerhet 
på nybörjarnivå.

En viktig aspekt av tvärspråkligt inflytande är överföringen mellan inlärarens olika 
språk. Överföring, antingen negativ eller positiv, är ett fenomen som är kopplat till 
potentiella likheter och skillnader mellan tidigare inlärda språk och målspråket. Positiv 
överföring kan bidra till en framgångsrik utveckling av målspråket, medan negativ 
överföring kan öka risken för misstag i språklig produktion på målspråket. Traditionellt 
har forskare sett på positiv överföring som något att sträva efter och på negativ 
överföring som något som måste undvikas. Szczesniak (2013) argumenterar däremot för 
att både positiv och negativ överföring är resurser som kan påverka inlärning av ett nytt 
språk på ett positiv sätt. Genom att arbeta med kontrastiv analys, menar hon, jämför 
inläraren olika språk, vilket bidrar till att öka effektiviteten av målspråksinlärning. 
Upptäckter av skillnader och likheter mellan olika språks grammatiska system skärper 
inlärarens metalingvistiska medvetenhet. Enligt detta perspektiv kan kontrastiv analys 
betraktas som en undervisningsmetod som gynnar flerspråkighet i klassrummet.
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För att den metoden ska kunna användas framgångsrikt i ämnet engelska behöver 
läraren utveckla sin egen lingvistiska kompetens vad gäller olika språks struktur och 
typologi. I sin studie om huruvida lärarutbildningen i Norge förbereder blivande lärare i 
engelska för arbetet med flerspråkiga elever, betonar Surkalovic (2014, ss. 13-17) att 
lärarstudenter saknar kunskaper om de olika typer av språk som förekommer i 
klassrummet. Med tanke på hur många olika språk som talas i skolan i dag är det helt 
omöjligt för en lärare att ha tillräckliga kunskaper om dem alla. Surkalovic menar ändå 
att lärarprogrammet bör förse blivande lärare i engelska med sådana kunskaper genom 
att rikta fokus på multilingvistisk kompetens, det vill säga kunskaper om olika språks 
struktur och typologi. Detta innebär inte, förklarar hen, att engelsklärare behöver kunna 
alla olika språk som förekommer i klassrummet, utan bara att hen behöver ha vissa 
kunskaper om dem. Lärarutbildningen i Norge utgår ifrån ett enspråkigt perspektiv, 
menar Surkalovic, vilket innebär att den kontrastiva analysmetoden endast används där 
för att jämföra engelska och norska. Så länge blivande lärare i engelska saknar den 
multilingvistiska kompetens som är nödvändig för att kunna bemöta flerspråkiga elever 
på bästa möjliga sätt, kommer detta sakernas tillstånd knappast att förändras. Med tanke 
på hur många olika språk som idag talas i norska skolor, drar Surkalovic slutsatsen att 
lärarutbildningen i Norge behöver anpassa sig efter det.

Dahl och Krulatz (2016) utgick ifrån Surkalovics forskning i en enkätundersökning som 
dock inte är fokuserad på lärarstudenter, utan på engelsklärare som redan är verksamma 
i norska skolor. De resultat de kom fram till visar att även erfarna lärare i engelska 
känner sig illa förbereda för arbetet med flerspråkiga elever: 89% av dem som 
besvarade enkätformuläret uttryckte en önskan om att få vidareutbildning om 
flerspråkighet och multilingvistisk kompetens, vilket tycks bekräfta att lärarutbildningen 
inte hade förberett dem för bemötande av flerspråkiga elever.

Enligt Hammarberg (2001) är metakognition nyckeln till att öka lärares metalingvistiska 
kompetens. Begreppet kan definieras som förmågan att reflektera över, planera och 
utvärdera sin egen inlärning (Flavell, 1976). Det handlar med andra ord om 
medvetenhet och självreflektion, det vill säga om kunskaper angående de egna kognitiva 
processerna och produkterna. Flavell utvecklar definitionen vidare genom att identifiera 
två olika kunskapsnivåer vad gäller metakognition. Den första handlar om kunskaper 
om vad som krävs för att lösa uppgifter, medan den andra berör kunskaper om och 
förståelse för vilka strategier som är mest passande för att lösa specifika uppgifter. 
Forskning visar hur utveckling av dessa två nivåer av kunskaper leder till en ökad 
inlärningsförmåga hos elever. Genom att medvetet reflektera över och utvärdera sin 
egen språkinlärning ökar de sin förståelse för inlärningsprocessen och därigenom också 
sin  förmåga att lära sig ett nytt språk (Cotterall & Murray, 2009).

En annan aspekt av metalingvistisk medvetenhet som, enligt forskare, är nödvändig för 
framgångsrik tredjespråksinlärning är förmågan att rikta uppmärksamheten på språket 
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som sådant som ett objekt i syfte att reflektera över och utvärdera det (Thomas, 1988). 
Man har, som tidigare nämnts, kunnat konstatera att tredjespråksinlärare brukar ha 
utvecklat en högre metalingvistisk medvetenhet, tack vare sin tidigare erfarenhet av 
språkinlärning. Intressant nog tyder mycket också på att ju mer flytande en flerspråkig 
inlärare är på sina språk, desto mer utvecklad är hennes metalingvistiska medvetenhet 
(Cummins, 1986). Det har konstaterats att även det motsatta är sant: tredjespråksinlärare 
brukar utveckla en högre metalingvistisk medvetenhet, tack vare att de har tidigare 
erfarenhet av språkinlärning. Det finns med andra ord en nära koppling mellan 
språkinlärning och kognitiv utveckling; kognitiva färdigheter såsom metalingvistisk 
medvetenhet kan inte annat än gynna tredjespråksinlärare, i synnerhet dem som har nått 
en hög kompetensnivå. Med utgångspunkt i detta föreslår Szczesniak (2013, ss.132-
136) att engelsklärare ägnar tid i klassrummet åt att hjälpa eleverna att utveckla sin 
metalingvistiska medvetenhet. Med tanke på att tredjespråksinlärare redan har tillägnat 
sig två språk (eller håller på att tillägna sig ett andraspråk samtidigt som de tillägnar sig 
ett tredjespråk), kan läraren dra nytta av deras tidigare inlärda kunskaper. Szczesniak 
föreslår tre typer av så kallade "gömda resurser" som kan användas för att uppmuntra 
eleverna att tänka på ett metalingvistiskt sätt, nämligen internationella ord, lånord och 
ord från samma språkfamiljer. Genom att använda sig av sådana "gömda resurser" kan 
eleverna uppleva att de har mer kunskaper om målspråket än de hade förväntat sig, 
vilket kan resultera i ökad motivation såväl som i en ökad medvetenhet om likheter och 
skillnader mellan olika språk 

5.5 En god engelskundervisning
Enligt Skolinspektionen (2014) ska en god engelskundervisning innefatta bland annat 
input, output och sociokulturellt lärande. Med input menar man det språkliga innehåll 
som inläraren blir utsatt för, det vill säga allt hen läser och hör på målspråket. Forskning 
visar att en förutsättning för framgångsrik inlärning är användning av autentiskt 
målspråk (Sylvén, 2004). En metod som ofta förespråkas som god engelskundervisning 
är Content and language integrated learning. Den går ut på att man genom så kallad 
”immersion” imiterar hur det normalt går till när man lär sig ett andraspråk. Detta 
innebär att läraren skapar en miljö där endast målspråket talas. Med output menas det 
som språkinläraren producerar, både i tal och skrift. Ett effektivt sätt för eleverna att 
utöka sitt ordförråd och lära sig att förstå betydelserna hos målspråkets ord och 
grammatik är, enligt Chapelle och Hunston (2010), återgivningar från målspråket till 
modersmålet (och tvärtom). De menar att eleverna på så sätt även lär sig att själva tala 
och skriva på målspråket. Vad gäller sociokulturellt lärande menar Lundahl (2001) att 
läsning av skönlitterära texter bidrar med en kulturell dimension som erbjuder både 
möjligheter och svårigheter för inläraren. Ett sådant synsätt på lärandet, menar han, 
bidrar å ena sidan till en mer nyanserad kunskap om både målspråket och dess kultur 
och å andra sidan  till en mer engagerad inlärare som samtidigt förses med möjligheten 
att utvidga sitt ordförråd. 
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Ur ett historiskt perspektiv har engelskundervisning i den svenska skolan sett olika ut 
under olika tidsepoker (Tornberg, 2007). Den traditionella undervisningsmetoden i 
engelska har burit vissa spår av den så kallade grammatik- och översättningsmetoden, 
som gick ut på att undervisningen bedrevs på svenska och endast bestod av 
grammatikregler och översättningsövningar. Den byggde på den enda modell för 
språkundervisning som tidigare hade använts och som gick ut på att skaffa sig läs- och 
skrivfärdigheter i klassiska språk. Även om man kom att lägga mer vikt vid muntlig 
färdighet och bedriva en mer varierad undervisning sedan de moderna språken har gjort 
sitt inträde i skolan, kan man säga att traditionell språkundervisning i Sverige länge 
fortsatte att ge en central plats åt grammatiken och att den har präglats av ett kontrastivt 
perspektiv, i den meningen att målspråket har jämförts med svenska. Detta har 
kritiserats av många språkforskare. Jönsson (2007) skriver att en sådan metod 
utestänger nyanlända elever från undervisningen, med tanke på att den karakteriseras av 
tvåspråkiga gloslistor och av grammatik som är riktad till svensktalande elever. En 
annan undervisningsmetod som har praktiserats i Sverige är direktmetoden. Enligt den 
språksyn som den bygger på lärs språk in omedvetet genom interaktion och 
kommunikation (Tornberg, 2007). Även den metoden har kritiserats av språkforskare på 
grund av att den inte lämnar utrymme för kunskaper som spelar en avgörande roll för 
effektiv språkinlärning, nämligen språkets grammatik och uppbyggnad. Ytterligare en 
metod som har använts i Sverige under åren är den audiolingvala metoden, enligt vilken 
språkinlärning sker genom att man grundlägger nya vanor som lärs in genom 
upprepning och imitation.

Under 1980-talet samlade Krashen (1982) sina teorier om inlärning av främmande 
språk. De bygger på fem hypoteser och är delvis förankrade i direktmetoden. Krashens 
första hypotes är inlärningshypotesen, som utgår ifrån att språket lärs in genom att 
eleverna får höra det så mycket som möjligt. Den andra hypotesen, monitorhypotesen, 
handlar om inlärarens granskning av sin egen språkproduktion. Detta innebär att 
inläraren behöver få reflektera över hur det som lärs in medvetet, det vill säga språkliga 
former och grammatiska regler, kan användas för att uttrycka sig på ett korrekt sätt. 
Krashens tredje hypotes, den naturliga ordningens hypotes, bygger på uppfattningen att 
inläraren av ett främmande språk tillägnar sig dess regler på ett sätt som liknar 
tillägnandet av modersmålet. Inputhypotesen går ut på att inläraren endast kan tillägna 
sig målspråket om hen blir utsatt för begriplig input. Inputen bör vara precis över 
språkinlärarens kunskapsnivå i språket. Hypotesen i fråga kan jämföras med Vygotskijs 
(1986) teori om den proximala utvecklingszonen, Krashens femte hypotes kallar han för 
det affektiva filtrets hypotes. Den bygger på uppfattningen om existensen av en sorts 
mental och känslomässig barriär som kan hindra språkinläraren från att tillägna sig det 
nya språket. Många faktorer såsom stress, ängslan och bristande motivation kan leda till 
att ett sorts filter som blockerar inlärningen byggs upp.
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6 Resultat och analys
Syftet med studien är att undersöka vilka svårigheter och utmaningar som väntar en 
lärare i engelska i mötet med nyanlända elever både ur ett ämnesmässigt och ur ett 
pedagogiskt perspektiv. I denna del redovisas resultaten från intervjuer med verksamma 
lärare och lärarstudenter.

6.1 Allmänna svårigheter och utmaningar
Resultatet visar att både erfarna och blivande lärare i engelska upplever att det finns 
flera hinder för att nyanlända elevers behov ska kunna tillgodoses när det gäller det stöd 
de behöver för att kunna klara kunskapsmålen i engelska, detta på grund av att de inte 
har samma förutsättningar som de elever som har haft sin skolgång i Sverige:

Jag har träffat nyanlända elever som har en fantastisk bred kompetens, de har gått på riktigt bra 
skolor...jag har också träffat elever som kämpar vansinnigt mycket med engelska och när jag frågar 
"Hur mycket engelska har du läst i hemland?" får jag svaret "Jag har aldrig läst engelska i mitt 
hemland, jag har bara läst engelska i ett år sedan jag kom till Sverige"...och det blir helt tokigt att de 
eleverna ska placeras tillsammans med dem som har läst engelska sedan de var 6 år...så orättvisa 
förutsättningar (Katarina).

Ett stort problem är enligt Katarina att undervisningen i den svenska skolan är anpassad 
till elever som har svenska som modersmål. Hon menar att de nyanlända eleverna måste 
lägga massor av energi på att lära sig svenska, vilket gör att deras arbetsbelastning är så 
stor att de inte har tillräckligt mycket kraft att lägga på engelska. 

Något som alltså kom fram av intervjuerna är att svårigheterna för de nyanlända 
eleverna härrör från det faktum att de ställs inför en dubbel uppgift, det vill säga att lära 
sig ett språk med hjälp av ett annat språk de inte ännu behärskar, vilket innebär att de 
måste lära sig två språk samtidigt. Detta leder, enligt de intervjuade lärarna, till att också 
den undervisande läraren själv ställs inför en ytterst komplicerad uppgift:

Det är uppenbarligen mycket lättare att undervisa människor med samma kulturella och språklig 
bakgrund som man själv har, med tanke på de gemensamma kunskaper som man har (Hanna).

Hanna berättar att de nyanlända eleverna, med tanke på att de håller på att lära sig 
engelska som tredjespråk samtidigt som de lär sig svenska, behöver en extra 
ansträngning för att tillägna sig det nya språket utan att kunna förlita sig på 
modersmålet. Hon förklarar vidare att medan elever med svenskspråkig bakgrund 
ständigt har engelska omkring sig i vardagen, kan man inte säga detsamma om de 
nyanlända eleverna. De tillbringar mycket mindre tid i kontakt med engelska, vilket 
innebär att både modersmålet och andraspråket, det vill säga svenskan, spelar en mycket 
viktigare roll för deras språkutveckling.
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Hon fortsätter med att berätta att nyanlända elever inte brukar försätta sig själva i 
kommunikativa situationer som kräver användning av engelska, och att de inte är 
särskilt aktiva vid muntliga klassrumsaktiviteter. Detta innebär att engelskinlärning inte 
sker per automatik, vilket kan vara fallet för elever som praktiskt taget jämt har 
engelska kring sig i vardagen så som svenska elever. Utvecklingen av nyanlända elevers 
färdigheter i engelska kräver alltså mycket större ansträngningar.

6.2 Användning av svenska, engelska och modersmålet
Katarina tillägger att modersmålets påverkan kan leda till en mer komplicerad 
inlärningsprocess för nyanlända elever. Att använda svenska som undervisningsspråk är 
inte en lämplig undervisningsmetod i arbetet med dem, menar hon. Man behöver istället 
förklara ord och begrepp med hjälp av synonymer, vilket blir mer komplext och leder 
till mer jobb för eleverna. Det kan dessutom vara svårt att förklara vissa typiskt svenska 
ord på engelska. Detta innebär inte, menar Katarina, att modersmålet påverkar 
inlärningsprocessen på ett negativt sätt. Det kan tvärtom vara en ovärderlig resurs i 
klassrummet:

Det vore av stor hjälp för de elever som kämpar med något ord eller begrepp att kunna förklara det på 
ett språk de förstår eller att kunna använda modersmålet för att jämföra, se likheter och skillnader 
(Katarina). 

Katarina menar med andra ord att det kan vara en framgångsrik undervisningsmetod att 
till exempel göra jämförelser mellan engelskan och modersmålet, men i fall de 
nyanlända eleverna visar sig vara alltför beroende av modersmålet i sin språkutveckling 
kan inlärningsprocessen bli betydligt mer komplicerad:

Överföring sker från både modersmålet och andraspråket i tredjespråksinlärning, medan i 
andraspråksinlärning sker överföring endast från en källa. Detta kan göra tillägnandet av ett nytt språk 
både lättare och mer komplicerat samtidigt (Katarina).

Även Hanna tar upp tvärspråkliga jämförelser som en lämplig undervisningsmetod i 
arbetet med nyanlända elever:

Det är lättare för tredjespråksinlärare att se skillnader och likheter mellan andraspråket och 
målspråket. Många nyanlända elever har gedigna språkkunskaper med sig, en del kan redan tre eller 
fyra språk. De kan ha flera språk från sitt hemland och sedan kan de ha bott i något annat land 
emellan, på sin väg till Sverige, där de har lärt sig ett nytt språk. Just när det gäller språk så är min 
erfarenhet att nyanlända kan vara väldigt snabba på att snappa upp språk för att de har strategier för att 
lära sig språk (Hanna).

Det faktum att båda de intervjuade lärarna tar upp kontrastiv analys som 
undervisningsmetod, även om det inte görs uttryckligen, är tecken på hur viktigt 
tvärspråkligt inflytande anses vara i arbetet med nyanlända elever.
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6.3 Påverkan av elevens tidigare erfarenheter
Hanna konstaterar att många av de nyanlända elevernas svårigheter i den svenska skolan 
beror på att de inte är vana vid att frambringa egen språklig produktion, vare sig 
muntligt eller skriftligt, vilket är ett krav för att kunna klara målen inom det svenska 
skolsystemet. Elevens tidigare skolerfarenheter spelar med andra ord en avgörande roll 
för dennes möjlighet att nå kunskapsmålen i engelska, förklarar Hanna. Det är viktigt, 
menar hon, att man som engelsklärare tar hänsyn till elevens tidigare skolerfarenheter:

Om jag har en elev som inte har någon erfarenhet av att läsa engelska i sitt hemland då måste jag ta 
hänsyn till det på något vis, det vill säga att jag måste hitta något alternativ för den här eleven. Även 
om de inte har haft undervisning i engelska men om de ändå har skolerfarenhet och är vana vid skolan 
och andra ämnen, är man skolad in i skolarbete då tror jag att man har lättare för att ta till sig och 
komma in och fungera i skolan här. Har man väldigt lite skolgång i bagaget och skolan i sig är en 
nyhet, då blir det svårare (Hanna).

Katarina berättar att undervisningen i de nyanlända elevernas hemländer brukar vara 
organiserad så att man inte lägger allt ansvar på eleverna själva, utan det är läraren som 
ger dem direktiv. Det innebär att en mer lärarledd undervisning skulle gynna deras 
lärande, förklarar hon. Som läget är nu, ger de nyanlända eleverna ofta upp när de 
märker att de ligger långt efter sina klasskamrater vad gäller kunskaper i engelska. De 
känner "en viss frustration för att de vill mer än vad de förmår". Katarina betonar att de 
flesta av dessa elever är väldigt målmedvetna och studiemotiverade och säger att de 
definitivt skulle klara kunskapskraven för engelska om de fick möjlighet att ägna mer 
tid åt att tillägna sig språket:

Det kan ibland finnas frustration för att språket inte räcker till men de har ändå ambitioner (Katarina).

Katarina säger att sådana skillnader som hon har lagt märke till i stor utsträckning kan 
antas bero på elevernas kulturella bakgrund. Nyanlända elever brukar visa mer 
ihärdighet i sin inlärningsprocess än vad svenskfödda kamrater generellt gör. Detta 
beror enligt Katarina på att sådana elever brukar ställa högre krav och ha högre 
förväntningar på sig själva. De har alltså i allmänhet hög motivation, men detta kan leda 
till att de upplever stor frustration och stress då de inte kan så mycket som de vill. 
Elevernas egen motivation framträder som den viktigaste faktorn bakom deras 
potentiella framgång i skolan. Båda de intervjuade lärarna berättar om sina erfarenheter 
med nyanlända elever som tack vare sin höga motivation har lyckats i engelska, trots att 
de från början befann sig på en betydligt lägre nivå kunskapsmässigt än 
klasskamraterna. Deras ambition och självkänsla kan dessvärre påverkas negativt av en 
rad faktorer som inte spelar samma roll för andra elever. 

Det rör sig om allehanda saker som är kopplade till deras tidigare livserfarenheter och 
till deras nuvarande psykosociala situation. Dessa aspekter måste undervisande lärare ta 
hänsyn till. Detta är något som kan vara väldigt skrämmande för lärare, berättar 
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Katarina, bland annat därför att det påverkar de nyanlända elevernas skolgång på ett sätt 
som lärarna inte har någon tidigare erfarenhet av. Hanna uttrycker ungefär samma sak:

Många nyanlända kommer med trauma i bagaget som ingen svensk har upplevt...situationen är alltså 
inte lika stabil för dem (Hanna).

Katarina preciserar på vilket sätt elevernas psykosociala situation kan ha en stor 
påverkan på studierna:

Eleven kan vara den enda i familjen som har lärt sig att prata lite svenska och känner ett ansvar för sin 
familj på bekostnad av studierna. Eller så kan eleven känna stress över kompisar och familj som är 
kvar i hemlandet och kanske inte klarar dagen (Katarina).

Det finns med andra ord en rad faktorer förutom tidigare skolgång och förkunskaper 
som spelar en viktig roll för elevernas motivation och självkänsla. 

6.4 Bedömning, kunskapsmål och kursplan
Inte oväntat, är bedömningen av de nyanländas prestationer i engelska problematisk. 
Katarina säger att det vore önskvärt att man fick bedöma dem på en enklare nivå, men 
detta är inte rimligt eftersom kunskapsmålen är desamma för alla elever:

Jag är bunden till kunskapskraven...jag kan inte göra någon anpassning, jag måste göra samma 
bedömning. Det är frustrerande att de ska bedömas utifrån en nivå som de omöjligt kan uppnå 
(Katarina).

Hon säger vidare att betygskriterierna inte kan vara rimliga med tanke på att nyanlända 
inte har samma förutsättningar som de svenska eleverna. Katarina berättar att "det känns 
hemskt att bedöma elever som inte har läst lika mycket engelska med samma 
kunskapskrav som de som har läst engelska nästan hela sitt liv" och förklarar att "många 
kunskapskrav kan bli höga och svåra för den som inte har läst mycket engelska".

Nya metoder skulle kunna utvecklas för att kunna hjälpa denna kategori av 
språkstuderande i deras skolgång. Undervisningen måste anpassas, menar Hanna, i syfte 
att möta de nyanlända eleverna där de är, men ur ett praktiskt perspektiv är detta helt 
omöjligt med tanke på att både resurser och tid saknas. Att undervisa på de nyanlända 
elevernas kunskapsnivå är för närvarande ingen lösning. Katarina beklagar att det inte 
går att lägga sig på en alltför låg nivå med tanke på att man trots allt måste följa de 
kunskapskrav som finns i läroplanen. Hanna menar att man borde kunna sätta upp nya 
mål för nyanlända elever som inte kan klara av målen i engelska på grund av att de inte 
har en skolbakgrund som motsvarar de svenska elevernas:

Det är viktigt att det blir rimliga mål. De ska först klara högstadienivå, eller grundskolenivå innan de 
förväntas nå kunskapsmålen på gymnasienivå. Men det går inte att ändra kursplanen för alla, det går 
inte att sänka nivån. Man skulle kanske kunna ha en speciell kursplan just för de här eleverna där 
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engelska inte har samma vikt, eller att det kan vara ok att man har klarat engelska på en annan nivå, 
till exempel på högstadie- eller grundskolenivå (Hanna).

Det finns alltså många faktorer som medför svårigheter för den nyanlända elevens 
möjligheter att lyckas i den svenska skolan. Mötet med dem blir inte minst komplicerat 
för engelsklärare, både pedagogiskt och kunskapsmässigt, då arbetet med dem utgår 
ifrån helt olika förutsättningar än de som gäller för undervisning av elever som har vuxit 
upp i Sverige eller som har bott här en längre tid.

6.5 Skolans resurser och organisation
Intervjuerna med engelsklärarna visar vidare att informanterna upplever en brist på stöd 
och resurser från skolan vad gäller mötet med de nyanlända eleverna, åtminstone 
beträffande engelskundervisning. Båda beklagar att det inte finns något dokument som 
vägleder dem i arbetet med nyanlända elever eller att, om nu ett sådant dokument finns, 
det inte har kommit till deras kännedom. Det är med andra ord upp till lärarna själva att 
komma på strategier som de tycker kan fungera bra i arbetet med nyanlända elever.
Vidare hade ingen av de intervjuade lärarna fått någon fortbildning eller förberedelse för 
mötet med nyanlända elever. Undervisande lärare brukar inte heller få information om 
huruvida en elev är ensamkommande eller har kommit tillsammans med sina föräldrar, 
såvida det inte av någon anledning bedöms viktigt för dem att få reda på det. I fall 
eleven inte är ensamkommande har den undervisande läraren i alla händelser ingen 
särskild kontakt med föräldrarna. Just föräldrarna borde ses som en viktig resurs, 
förklarar Katarina, med tanke på att de kan ha stor påverkan på elevernas framgång i 
skolan. Det är emellertid bara i sin roll som mentorer som de intervjuade lärarna har 
kontakt med elevernas föräldrar, inte i sin roll som engelsklärare. Hanna betonar 
betydelsen av föräldrarnas egen bakgrund, inte minst deras utbildningsnivå, för de 
nyanländas skolframgång. Föräldrarnas stöd har över huvud taget stor betydelse för hur 
väl den nyanlända eleven lyckas i skolan.

Som nämndes ovan, är det endast i sin roll som mentor som man som lärare blir mer 
involverad i elevernas skolgång, enligt de intervjuade lärarna, men "det är inte något 
särskilt för nyanlända elever, utan är något som gäller för alla elever i skolan, oavsett 
bakgrund". Skolans organisation måste förbättras, menar Katarina, i syfte att möta 
nyanlända elever på bästa möjliga sätt och att kunna förse dem med de förutsättningar 
som är nödvändiga för att de ska kunna klara kunskapsmålen:

Vi skulle behöva en bättre organisation, en annorlunda organisation för att stötta upp de eleverna som 
har läst väldigt litet engelska när de kommer hit, där skulle man behöva ha en helt annan organisation 
för att det är fruktansvärt orättvist mot dem att bara stoppa in dem i en klass med 32 elever där alla har 
läst engelska sedan de var 6 år (Katarina).

Katarina menar att detta är ett växande problem i det svenska skolsystemet:
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Vi får fler och fler nyanlända och känslan finns at man inte räcker till, att man inte hinner sitta med 
dem som behöver det (Katarina).

Att man som lärare känner sig otillräcklig, att man inte hinner ägna så mycket tid som 
det behövs åt de nyanlända eleverna är en känsla som båda de intervjuade lärarna delar, 
vilket gör arbetet med nyanlända elever till en "superfrustrerande situation". Detta är 
resultatet, förklarar Katarina, av en organisation som inte förser lärarna med de resurser 
som är nödvändiga för ett optimalt bemötande av nyanlända eleverna med avseende på 
tidsupplägg och klassammansättning. Hanna betonar att antalet elever gör att det blir 
nästan omöjligt att ge de nyanlända det stöd de är i behov av:

Det är för många elever i samma klass. Problemet är att klasserna ibland är mer homogena, men oftast 
är de inte alls homogena. Har man till exempel jättestora skillnader i kunskapsnivåer och så har man 
dessutom en stor klass då är det absolut inte så att jag kan utforma undervisningen på ett bra sätt 
(Hanna).

Att hålla nere antalet elever skulle alltså medföra en förbättring som de intervjuade 
lärarna anser vara nödvändig för att kunna individanpassa undervisningen och på så sätt 
tillgodose allas behov. 

Som undervisande lärare i engelska menar de att man känner sig helt isolerad i sitt 
arbete med nyanlända elever. Även när det gäller samordning mellan modersmålslärare 
och övriga lärare, finns klara brister, åtminstone ur dessa engelsklärares synvinkel; de 
berättar att de inte har någon erfarenhet av nyanlända elever som har fått hjälp av 
modersmålslärare i engelska, och inte heller någon modersmålslärare som sitter med 
eleven i klassen och som jobbar ihop med den nyanlända eleven kring engelskämnet. 
Detta är, förklarar Hanna, en betydande brist, med tanke på att samarbete med 
modersmålslärare skulle ge eleven betydligt bättre förutsättningar för att kunna nå 
kunskapsmålen i engelska:

Modersmålslärare har möjlighet att på ett helt annat sätt ge direkt information på modersmålet, och 
kan till exempel jobba med översättningar och så vidare (Hanna).

Det anses således vara oerhört viktigt att förbättra samarbetet med modersmålslärarna, 
som representerar en väsentlig resurs i kommunikationen mellan skolan och föräldrarna. 
Medan det är sant att alla elever behöver stöd hemifrån, är det också sant att många av 
de nyanlända elevernas föräldrar inte har någon kunskap i vare sig engelska eller 
svenska, vilket kan försvåra samarbetet med dem. Genom att erbjuda de nyanlända 
eleverna studiehandledning på modersmålet samt möjlighet till 
modersmålsundervisning skulle elevernas skolgång i det svenska skolsystemet 
underlättas väsentligt. 
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6.6 En lucka i lärarutbildningen
De intervjuade lärarstudenterna upplevde, under sin VFU-period, att arbetet med 
nyanlända elever kräver särskilda kunskaper och kompetenser som inte är nödvändiga i 
arbetet med svensktalande elever. Arbetet med nyanlända är en väldigt komplicerad 
process, menar Stefan, och det räcker inte med att säga "nu är vi i Sverige och då ska vi 
använda svenska", i synnerhet inte när de nyanlända eleverna ska lära sig ett tredje 
språk samtidigt som de ska lära sig svenska. Att svenskan används som 
undervisningsspråk vållar stora svårigheter för dem som inte behärskar språket. Stefan 
ser alltså användningen av svenska i klassrummet som ett allvarligt problem som 
behöver åtgärdas:

Det är mycket svenska som används i klassrummet. Den är alltså den minsta gemensamma nämnaren 
för både svenska och nyanlända elever...kurslitteraturen är också på svenska, även i engelska så är det 
mycket i kurslitteraturen som är på svenska. Svenskan är alltså ett arbetsverktyg i skolan. Det är inte 
bara ett isolerat ämne, utan det är ett arbetsverktyg i arbetet med övriga ämnen i skolan. Däremot så 
tror jag att man ska ta hjälp av modersmålslärare i alla ämnen, inte bara engelska utan till exempel 
inom matte, då modersmålslärare kan hjälpa elever genom att undervisa på till exempel arabiska eller 
somaliska och förklara vissa nyckelbegrepp (Stefan).

Stefan förklarar att det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att man får behålla och 
utveckla sitt modersmål samtidigt som man tillägnar sig det nya språket; detta innebär, 
menar han, att man bör få läsa de övriga skolämnena på sitt modersmål till att börja 
med. Dessutom nämner han att engelsklärare saknar ett flerspråkigt perspektiv, vilket 
leder till att de i alltför stor  utsträckning förlitar sig på användning av svenskan i sin 
undervisning. Lärarutbildningen bör förse blivande engelsklärare med mer kunskaper 
om de olika språk som är vanligt förekommande i svenska skolor så att de vet ungefär 
vilka grammatiska och syntaktiska misstag de språken kan ge upphov till i mötet med 
engelska:

Man får inte det perspektivet under lärarutbildningen, och då är det ofta att man ser på eleverna med 
utländsk bakgrund som ett problem, för att man inte har kompetens och kunskaper om hur man 
bemöter dem. Man har en kunskapsbrist som lärare alltså, man har inte det perspektivet. Och då är det 
lätt att man ser det som ett problem, man har svårt att se det som en resurs (Stefan).

Det finns med andra ord kunskaper om hur man bör jobba med nyanlända elever och 
som alla blivande lärare behöver ta till sig men som inte alls tas upp i lärarutbildningen.

Ett allvarligt problem är, enligt en av de intervjuade lärarstudenterna, att man undervisar 
utifrån "den förutfattade meningen att alla har över 9 års erfarenhet av engelska". Hon 
menar att det bland annat i det avseendet måste ske förändringar i hur man bemöter de 
nyanlända eleverna. Att de tvingas att sträva efter samma kunskapsmål som kamrater i 
klassrummet som har läst engelska sedan de var 6 år och som är väl bekanta med det 
svenska skolsystemet är en orättvisa. Att de dessutom ska placeras i ett klassrum där 
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undervisningen bedrivs enligt svenska principer skapar en ojämlikhet som kan leda till 
katastrofala resultat för de nyanlända eleverna:

Jag tror inte att det är rättvist, jag tror att man inte heller kan begära att de ska anpassas och arbeta 
som vi gör här. Jag tror att det stjälper mer än vad det hjälper att behandla eleverna lika, just gällande 
det (Emilia). 

Den svenska skolan utgår ifrån en svensk norm, menar Emilia, angående hur man tolkar 
kursinnehållet och kursmålen, såväl som när det gäller hur man utformar 
undervisningen. Detta leder till uppenbara problem som emellertid inte diskuteras bland 
lärarna, och inte heller bland övriga personal på skolan, berättar hon:

Det är inte något som diskuteras med kollegor, det är snarare något man inte tar itu med, något man 
skjuter undan (Emilia).

Emilia berättar att det är extremt svårt för en engelsklärare att medvetet kunna ta hänsyn 
till alla faktorer som påverkar den nyanlända elevens situation om man inte får någon 
utbildning eller fortbildning inom området:

Det är svårt för den ordinarie läraren i engelska att kunna hantera det. Man blir inte utbildad inom 
detta, och då tror jag att man inte vet hur man ska hantera de problem som uppkommer (Emilia).

Svårigheterna för engelsklärare härrör med andra ord från brist på kunskap, förståelse 
och medvetenhet om vad det innebär att arbeta med nyanlända elever. Lärarutbildningen 
förbereder inte blivande lärare i engelska för mötet med nyanlända elever, enligt de 
intervjuade lärarstudenterna. Den erbjuder ingen undervisning om hur man bemöter 
nyanlända, vilket är ytterst  beklagligt, menar Emilia:

Man behöver se på de nyanlända eleverna inte som ett undantag, utan som norm, då detta idag är 
normen, och det är väldigt dåligt att man inte får någon utbildning inom det. Det blir inte rättvist 
då...hur ska man kunna arbeta med nyanlända elever när man inte har fått förkunskaper för att göra 
det? (Emilia)

Även Stefan anser att lärarutbildningen är bristfällig, då den inte förser blivande 
ämneslärare med sådana kunskaper som är nödvändiga för att tillgodose de nyanlända 
elevernas behov:

Jag tycket att vi alla, att alla lärare bör ha ett flerspråkigt perspektiv i sitt arbete. Inte bara de som ska 
jobba med svenska som andraspråk, utan alla lärare. Vi måste bli medvetna om att vi kommer att möta 
elever som inte kan svenska (Stefan).

Inte bara blivande språklärare, utan alla som genomgår lärarutbildningen borde, med 
andra ord, förberedas på de svårigheter och utmaningar såväl som möjligheter arbetet 
med nyanlända elever medför. Flera olika inslag i lärarutbildningen skulle behövas. I 
avsaknad av särskilda kunskaper inom området, är risken stor att man som lärare stöter 
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på eller till och med skapar problem i mötet med nyanlända elever eller att man förbiser 
möjligheter som skulle gynna dem:

Man behöver lära sig till exempel hur man ska hantera att kartlägga en elev som kommer från ett 
annat land för att kunna individanpassa undervisningen, och det är inte något man får lära sig under 
lärarutbildningen, och man får inte heller lära sig hur man ska hantera flerspråkighet i klassrummet. 
Det räcker inte med att man säger att man ska inkorporera elevernas modersmål i undervisningen, man 
måste alltså få lära sig hur man ska inkorporera elevernas modersmål (Emilia).

Som engelsklärare i en klass med nyanlända måste man ändra sitt sätt att agera i 
klassrummet för att försöka tillgodose allas behov och ta tillvara på deras kunskaper och 
erfarenheter, säger Stefan, men för att verkligen lyckas, krävs det samarbete mellan 
skolledare, ämneslärare, modersmålslärare, studiehandledare och lärare i svenska som 
andraspråk.

7 Analys och diskussion
Den genomförda undersökningen tyder på att nyanlända elever befinner sig i en prekär 
situation i den svenska skolan. De konfronteras med allvarliga svårigheter som skapar 
utmaningar för deras lärare. Studien visar att orsakerna till nyanlända elevers 
svårigheter i engelska kan vara så komplexa att de inte enbart kan förklaras med 
problem med språket som sådant. De intervjuade lärarna berättade till exempel att 
många nyanlända elever inte har någon skolbakgrund alls, medan andra har fått 
undervisning i sina hemländer, men då kanske av en typ som  inte bygger på att 
eleverna tar eget ansvar och som endast är lärarledd. Sådana kulturella faktorer kan 
tänkas vålla problem för eleverna, framförallt med tanke på att man i stor utsträckning 
arbetar på ett annat sätt i den svenska skolan.

De elever som har fått engelskundervisning i sina hemländer kan vidare sakna de 
kunskaper och färdigheter som anses vara nödvändiga för att kunna klara 
kunskapsmålen i den svenska skolan. Då målspråket så som det används i den ordinarie 
engelskundervisningen ligger på en alldeles för hög nivå för dem, kan de krav som ställs 
på nyanlända elevers kunskaper anses vara orealistiska. Respondenterna menar 
emellertid att man som engelsklärare inte kan möta dem på deras nivå på grund av att 
läroplanen ställer specifika kunskapskrav som varje elev måste uppfylla. Krashen 
(1988) skriver i detta avseende att inflöde av målspråket bör ligga på en nivå strax över 
elevens förståelse för att inlärning ska vara möjlig. Detta är något som de intervjuade 
lärarna säkert känner till, men som de alltså inte finner det möjligt att leva upp till.

En annan avgörande faktor för de nyanlända elevernas svårigheter i engelska som 
framkom av undersökningen är att en viss nivå i svenska krävs för att följa med i 
undervisningen.  Skolinspektionen menar att engelsklärare använder alldeles för mycket 
svenska i undervisningen, vilket knappast är någon fördel för elever med annat 
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modersmål, i synnerhet som det sannolikt inte rör sig om svenska på nybörjarnivå. 
Man kan konstatera att de nyanlända eleverna under sådana förhållanden har en särskilt 
svår uppgift, det vill säga att lära sig ett nytt språk på ett språk som de inte behärskar till 
fullo, och i ett klassrum där både målspråket och andraspråket används på en nivå som 
är alldeles för hög för dem. Översättning till modersmålet är ett effektivt sätt att lära sig 
ett nytt språk, anser Chapelle & Hunston (2010), men för nyanlända elever i den 
svenska skolan innebär studierna i engelska att engelska ord och uttryck måste 
översättas till ytterligare ett nytt språk, det vill säga svenska. Detta ställer också 
engelsklärarna inför en mycket svår uppgift. Det är ju nämligen upp till dem att hitta en 
lösning som förser både nyanlända och svenska elever med de bästa möjliga 
förutsättningarna till lärande.

De uppräknade svårigheterna visar sig vara ett stort hinder för de nyanlända elevernas 
språkutveckling trots deras ofta anmärkningsvärda målmedvetenhet och 
studiemotivation. Respondenterna menar att den här elevgruppen bara behöver få mer 
tid på sig för att bearbeta engelska ord och grammatiska företeelser för att hinna komma 
ikapp sina klasskamrater. De anses vara så motiverade att de lätt skulle kunna klara 
kunskapsmålen om de bara fick den tid och det stöd de behöver.

Som skolan ser ut idag tycks den inte möta den elevkategorins specifika behov. Skolan 
behöver anpassas för att kunna skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att befrämja 
de elevernas lärande. Vad kan man då göra för att hjälpa de nyanlända eleverna att 
uppnå målen i engelska? Att ha gemensamma mål i engelska ter sig orimligt med tanke 
på vad som framkom i intervjuerna med verksamma lärare. Skulle kursplanen för 
engelska kunna anpassas för att bättre bemöta nyanlända elever? Att anpassa 
styrdokument genom att till exempel ändra kunskapsmålen för nyanlända elever är inte 
en genomförbar lösning, menar de intervjuade lärarna. Det som är nödvändigt är å ena 
sidan att skolan bidrar med mer resurser i form av tid, rum och generellt stöd till de 
nyanlända eleverna. Å andra sidan, vore det önskvärt att engelsklärare försågs med 
kompetenser som de idag saknar och som skulle ge nyanlända elever faktiska 
möjligheter att nå kunskapsmålen. Att skolan bidrar med mer resurser skulle till 
exempel kunna innebära ett bättre samarbete med modersmålslärare, så att de kunde 
undervisa och ge handledning på modersmålet och dessutom stötta eleverna i olika 
ämnen. Enligt de intervjuade lärarna finns det inget samarbete med modersmålslärare i 
de skolor de är verksamma i. 

Hammarberg (2001) skriver att det bästa sättet att hjälpa nyanlända elever på är att ge 
dem extra stödundervisning. Ett utökat samarbete mellan engelsklärarna och 
modersmålslärarna skulle alltså gynna de nyanländas möjligheter till en framgångsrik 
skolgång i Sverige. 

Det vore vidare fördelaktigt att ta hänsyn till föräldrarnas roll. Studiens respondenter 
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anser att föräldrarnas egen skolbakgrund och deras förmåga att stötta sina barn under 
skolgången är av avgörande betydelse för nyanlända elevers skolframgång. I det 
avseendet är det inte någon principiell skillnad mellan andra elever och nyanlända, men 
Elmroth (1997) bekräftar med hjälp av en enkätstudie att elever vars föräldrar är födda 
och uppvuxna utanför Sverige har betydligt sämre resultat än de elever vars föräldrar är 
fast förankrade i Sverige, antingen därför att de är födda och uppvuxna här, eller därför 
att de är fullständigt integrerade. Samarbetet med de nyanlända elevernas föräldrar 
måste därför förbättras. 

Att engelsklärare måste bredda sin kompetens innebär i det här sammanhanget bland 
annat att de måste utveckla ett flerspråkigt och mångkulturellt perspektiv på lärande. 
Generellt sett visar resultaten av den här studien att respondenterna, det vill säga både 
lärare som redan är verksamma inom svenska skolor och blivande lärare, har en positiv 
inställning till flerspråkighet; de är medvetna om att nyanlända elever kan representera 
en tillgång, snarare än ett hinder, för framgångsrik språkundervisning. Det framkom 
däremot ingen korrelation mellan det faktum att flerspråkighet ses som en resurs och 
faktisk användning av ett flerspråkigt perspektiv i engelskundervisningen. Detta kan 
bero på att engelska som skolämne är starkt format av en lång tradition av kontrastiv 
undervisning med ett enda språk som jämförelsepunkt, nämligen svenska. De 
intervjuade engelsklärarna tycktes med andra ord inte dra nytta av de möjligheter som 
arbetet med en mångkulturell och flerspråkig elevgrupp skulle kunna medföra. Ifall den 
undervisande läraren endast tar hänsyn till svenska för att förklara eller jämföra med 
engelska, kan en konsekvens bli att nyanlända elever misslyckas med att förstå 
målspråket till fullo. Det faktum att de försöker tillägna sig engelska som tredjespråk, 
det vill säga samtidigt som de lär sig svenska, medför att det finns ytterligare behov av 
att vidga lärares kompetenser. Från att kanske enbart ha utbildning och erfarenhet av 
andraspråksinlärning behöver de utöka sina kunskaper så att de också omfattar 
åtminstone något om tredjespråksinlärning. Till detta kommer att vissa nyanlända 
kanske inte behärskar sitt eget modersmål till fullo; i sådana fall kan bristen på 
färdigheter vålla allvarliga problem vad gäller inlärningen av engelska, eftersom sådana 
elever varken kan dra nytta av svenska eller av modersmålet.

Två aspekter som tas upp i intervjuerna är särskilt relevanta i detta avseende, nämligen 
elevernas tidigare erfarenheter av språkinlärning och tvärspråklig inflytande. Med tanke 
på att inlärare av ett tredjespråk redan har erfarenheter av språkinlärning, har de en ökad 
metalingvistisk medvetenhet i jämförelse med enspråkiga inlärare. De intervjuade 
lärarna betonar att tredjespråksinlärare lättare kan identifiera skillnader och likheter 
mellan andraspråket och målspråket. De har med andra ord en ökad förmåga att 
differentiera mellan olika språks grammatiska system och därigenom att reflektera över 
sin egen språkinlärning. De intervjuade lärarna visar medvetenhet om att 
tredjespråksinlärare av engelska kan dra nytta av tidigare inlärda språk i syfte att 
tillägna sig målspråket. Man kan förmoda att de delar det synsätt på språkinlärning som 
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Grosjean (2001) definierar som holistiskt, det vill säga ett synsätt som beskriver 
språkinlärning som en process där tvåspråkiga och flerspråkiga inlärare integrerar 
kunskaper från tidigare inlärda språk i syfte att öka sina färdigheter i alla inblandade 
språk. Som det betonas av de intervjuade lärarna, är tredjespråksinlärning en mer 
komplicerad process än andraspråksinlärning, då den karakteriseras av ökade risker vad 
gäller överföring mellan olika språk. 

För läraren räcker det dock inte med tillgång till kunskaper om skillnaderna mellan 
andra- och tredjespråksinlärning för att framgångsrikt kunna arbeta med nyanlända 
elever.
Intervjuresultaten tyder på att lärare dessutom behöver utveckla bättre förståelse för det 
som tredjespråksinlärare upplever under inlärningsprocessen; det är därför de 
intervjuade lärarna poängterar att arbetet med nyanlända elever är betydligt svårare än 
arbetet med enspråkiga elever. Som lärare i engelska behöver de inte minst vara 
medvetna om både positiv och negativ överföring från tidigare inlärda språk och känna 
till på vilket sätt sådan överföring kan påverka inlärning av målspråket. Utan att ha 
kunskaper om vilka misstag en tredjespråksinlärare av engelska troligen kommer att 
göra och utan att veta varför misstagen uppstår, kan det bli svårt för engelsklärare att 
minimera de språkliga misstag som nyanlända elever gör. De intervjuade lärarna kände 
sig naturligt nog bättre rustade för att hjälpa elever som delar deras eget modersmål, 
svenskan, än för att undervisa elever med en annan språklig bakgrund. Därmed 
uttrycker de på sitt sätt något som Dahl och Krulatz (2016) påvisar i sin  studie, det vill 
säga att brist på multilingvistisk kompetens och medvetenhet bland lärare leder till ett 
otillfredsställande möte med nyanlända elever.
 
Den här studien tyder på att ett arbete måste påbörjas för att införliva ett flerspråkighets- 
eller andraspråksperspektiv i lärarutbildningen. För att skolan ska kunna ta itu med de 
utmaningar som dagens globaliserade värld medför, behöver flerspråkigheten stå i 
fokus. Lärarutbildningarna i hela landet behöver alltså rikta uppmärksamheten mot att 
utveckla blivande lärares mångkulturella och multilingvistiska kompetens. Genom att 
tillgodose framtida lärares behov av sådana kunskaper kommer de att kunna dra nytta av 
den mångfald som präglar svenska skolor. Till att börja med, måste man skapa 
medvetenhet om vilka pedagogiska eller didaktiska utmaningar som mötet med 
nyanlända elever medför. För ämneslärarutbildningen i engelska och moderna språk, 
behöver man också  reda ut "vad man behöver veta om tredjespråksinlärning för att 
kunna anpassa språkundervisningen till elevernas behov på det mest effektiva sättet” 
(Hyltenstam & Lindberg, 2004, s 11–12). 

Vilka strategier, perspektiv och arbetssätt borde alltså lärarutbildningen förespråka? 
Nihlfors (2008), skriver att lärarutbildningen ska förse framtida lärare med förståelse 
och medvetenhet som kan stärka språklig och interkulturell kompetens. Dagens 
lärarutbildning verkar inte, att döma av det som framkommit av intervjuerna, erbjuda 
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sina studenter sådana kunskaper och kompetenser. Nihlfors (2008) betonar också att 
"flerspråkighet måste vara en självklar utgångspunkt för lärare oavsett ämne och 
åldersgrupp de undervisar” (s. 61). Som framgår av den här studien finns det dock skäl 
att tro att just flerspråkighet kräver särskild uppmärksamhet när det gäller utbildningen 
av ämneslärare i språk, inte minst i engelska, i synnerhet med avseende på metodik.

Vikten av arbetet med nyanlända elever bör i alla händelser inte underskattas. De val 
man gör i undervisningen kan vara av avgörande betydelse för elevernas upplevda och 
faktiska möjligheter att integreras i det svenska samhället och att forma sitt liv i Sverige. 
Det är av största vikt att man som lärare har förståelse för och är medveten om 
konsekvenserna av sina val i mötet med nyanlända elever. Det är klart att en sådan 
medvetenhet bör gälla alla lärare i alla ämnen, oavsett vilken elevgrupp man arbetar 
med, men den har särskild betydelse för de lärare som arbetar med nyanlända elever.

8 Avslutande reflektioner
Det är klart att de frågor som har tagits upp i denna studie inte enbart handlar om 
undervisning och den enskilde nyanlända eleven. Flerspråkighet och mångkultur är 
ovärderliga resurser inte bara för den lärare som arbetar med nyanlända elever, utan för 
samhället i allmänhet. Flerspråkighet och mångkultur är underuttnyttjade resurser som 
kan vara viktiga tillgångar för att kunna bli mer delaktig i dagens globaliserade värld. I 
detta finns underlag för en diskussion som inte verkar lyftas fram i lärarutbildningen 
som den ser ut idag. Globaliseringen har medfört stora samhällsförändringar inte minst 
när det gäller ökad rörlighet och arbetsmarknaden, vilket ställer nya och i många fall 
höga krav på utbildning. Lärarens uppdrag har naturligt nog också förändrats, med tanke 
på de förändringar som det svenska samhället har genomgått under de senaste åren, 
vilket tyvärr inte är detsamma som att man har tillfört resurser för att fortbilda 
verksamma lärare eller utbilda nya på ett sätt som är anpassat efter de i många fall 
mycket stora förändringar som har skett. I dagens Sverige vore det dock önskvärt att 
lärarrollen uppdateras åtminstone så att framtida lärare ska ha beredskap och kunskaper  
för att på ett professionellt sätt kunna ta sig an de olika utmaningar som det nya 
mångkulturella Sverige medför. Engelsklärare av idag saknar i allmänhet ett flerspråkigt 
perspektiv som sträcker sig längre än till svenska och engelska. De skulle behöva 
utveckla såväl sin multilingvistiska kompetens som sina kunskaper om 
tredjespråksinlärning i syfte att kunna möta de nyanlända eleverna specifika behov och 
hjälpa dem att ta itu med de svårigheter som de konfronteras med i den svenska skolan. 
Skolan som sådan behöver samtidigt anpassas för att kunna ta hänsyn till nyanlända 
elevers olika förutsättningar, inte minst med tanke på att Skolverket (2012) redan för 
sex år sedan förordade att alla elever ”ska få känna delaktighet och gemenskap i en 
inkluderande miljö” (s.10). Förhoppningen är att denna studie kan bidra till att väcka 
intresse och skapa diskussion angående ett område som alltför ofta ignoreras. Medan det 
finns mycket forskning om nyanlända elevers svårigheter med inlärning av svenska som 
andraspråk, har förhållendevis litet ännu skrivits angående de utmaningar som de 
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eleverna konfronteras med i övriga skolämnen. Nyanlända elevers inlärning av engelska 
och andra skolämnen är likväl en problematik som i allra högsta grad är aktuell i dagens 
samhälle och mycket kännbar för undervisande lärare. Till skillnad från sina kolleger, 
måste lärare i engelska dock inte bara hantera nyanlända elevers psykosociala situation 
och svårigheter med att lära sig svenska; de måste också anpassa sig till att dessa elever 
samtidigt brottas med att lära sig två språk: svenska och engelska. Detta är ett skäl till 
att denna studie har velat lyfta fram just undervisningen i engelska för nyanlända.

Antalet nyanlända elever i svenska grundskolor har ökat med 27 procent under 2017, 
från 62.400 som skolades in 2016 till 79.4000 som skolades in 2017 (Skolverkets 
pressmeddelande, 2017-03-23). Dessutom visar statistik att de flesta nyanlända elever 
kommer till Sverige vid gymnasieåldern. Medan de som har kommit till Sverige under 
2016 och som är i åldrarna mellan 1 och 15 endast motsvarar två till fyra procent av 
eleverna i förskolan och grundskolan, motsvarar de nyanlända i åldern mellan 16 och 18 
cirka åtta procent av befolkningen i samma åldersgrupp (Skolverkets nyheter, 2016). 
Det är med andra ord önskvärt att mer forskning bedrivs om konsekvenserna för 
högstadiet och gymnasiet, då arbetet med nyanlända elever kommer att vara en 
väsentlig del av läraruppdrag i många år framöver.
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Bilagor
Intervjufrågor till lärare
1) Kan du berätta om din yrkesbakgrund? Hur länge har du jobbat som lärare? Vad har 
du för utbildning?
2) Har skolan något styrdokument eller andra skrifter som vägleder dig i ditt arbete med 
nyanlända elever? Vilka strategier och riktlinjer följer ni i mötet med nyanlända elever?
3) Vilken typ av fortbildning eller förberedelse har du fått för att arbeta med nyanlända 
elever?
4) I vilken mån har ni kontakt och samarbete med de nyanlända elevernas föräldrar? 
5) Ser du någon skillnad i studieresultat mellan ensamkommande nyanlända och sådana 
som har med sig sina föräldrar till det nya landet?
6) Samarbetar du som engelsklärare med modersmålslärare? På vilket sätt i så fall? Kan 
du se att det har någon positiv effekt på den nyanlända elevens skolresultat?
7) På vilket sätt tar ni hänsyn till nyanlända elevers tidigare skolerfarenhet?
8) Är klassammansättningen och antalet elever sådana att du kan utforma 
undervisningen på ett sätt som du tycker tillgodoser allas behov? Om inte, vilka 
förbättringar skulle du vilja se? Hur hanterar du situationen med de förutsättningar som 
finns?
9) Vilka skillnader upplever du mellan nyanlända elever och de andra eleverna i 
klassrummet vad gäller kunskaper i engelska?
10) Vilka skillnader upplever du mellan nyanlända elever och de andra eleverna i 
klassrummet vad gäller inlärningsstil och attityden till undervisning?
11) Utgör nyanlända elevers psykosociala situation ett större eller annorlunda problem 
än andra elevers för dig? I så fall, på vilket sätt?
12) Vilka svårigheter finns det med att bedöma nyanländas prestationer i förhållande till 
svenskfödda elevers? Har du kommit på något knep för att hantera det?
13) Vad tror du är orsakerna till att nyanlända eleverna brukar nå sämre resultat i 
engelska än elever som har haft sin skolgång i Sverige?
14) Hur stor roll tror du att den nyanländas tidigare skolerfarenhet spelar för deras 
resultat i engelska?
15) Anser du att målen i engelska är rimliga för nyanlända elever? Varför? Varför inte?
16) Hur skulle kursplanen för engelska kunna anpassas i syfte att möta nyanlända 
elevernas behov på det bästa möjliga sättet?

Intervjufrågor till lärarstudenter

1) Hade du någon erfarenhet av undervisning av nyanlända före din vfu-period? Vilka?
2) Hade du före vfu-perioden tänkt på att du kanske skulle undervisa nyanlända i 
engelska?
3) Fick du någon speciell introduktion till de frågor som gäller nyanlända elever när du 
påbörjade din vfu? Hur såg den introduktionen i så fall ut?
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4) Om du inte fick någon speciell introduktion, på vilket sätt blev du ändå inskolad av 
din handledare? Kom frågan om nyanlända t.ex. upp vid planeringen av lektioner? 
Påverkade den valet av material eller utformningen av övningar och/eller prov?
5) Uppfattade du i vad mån skolan erbjöd något särskilt stöd till läraren vad beträffar 
nyanlända elever? Hur yttrade det sig i så fall?
6) Uppfattade du ifall din vfu-handledare hade stöd och hjälp från andra lärare när det 
gällde nyanlända elevers specifika behov? Var hen ensam med sådana frågor eller fanns 
det någon eller några att dela dem med?
7) Vet du om skolan där du gjorde din vfu har något styrdokument eller andra skrifter 
som vägleder lärarna i sitt arbete med nyanlända elever?
8) Utgjorde nyanlända elevers psykosociala situation ett större eller annorlunda problem 
än andra elevers för din vfu-handledare? I så fall, på vilket sätt?
9) Mot bakgrund av det du har sett under vfu-perioden, anser du att målen i engelska är 
rimliga för nyanlända elever? Varför? Varför inte?
10) Tror du att kursplanen för engelska skulle kunna anpassas i syfte att möta de 
nyanlända elevernas behov på ett bättre sätt än idag? I så fall, hur?
11) Fick du uppfattningen att de nyanlännda elevernas prestationer bedömdes 
annorlunda  än andra elevers? Hur i så fall?
12) Har din syn på undervisning av nyanlända elever förändrats under vfu-perioden? På 
vilket sätt?
13) Har något eller några inslag i din utbildning varit särskilt relevanta när det gäller 
undervisning av nyanlända? Vilka? Varför var de relevanta?
14) Tycker du att det borde ingå fler inslag om undervisning av nyanlända än vad som 
har varit fallet under din utbildning? Vilka typer av inslag? Specificera gärna!


