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Sammanfattning/Abstract 

Denna studies syfte har varit att undersöka hur tre engelsklärare anpassar den ordinarie undervisningen 
till de nyanlända elevernas olika behov. Fokus var främst på anpassning men studien sökte även svar 
på om det fanns andra faktorer som enligt engelsklärarna var av betydelse för den nyanländes 
skolframgång i ämnet engelska. Ytterligare tog studien reda på vilka fördelar respektive utmaningar 
som fanns i arbetet med de nyanlända eleverna enligt engelsklärarna. De empiriska metoderna som har 
använts har varit en variant av etnografisk metod med klassrumsobservationer samt intervju och 
enkätfrågor som sedan har transkriberats. Studien har haft ett lärarperspektiv. Resultatet visar att det 
fanns många tecken på att engelsklärarna anpassar engelskundervisningen för de nyanlända eleverna 
och detta skedde huvudsakligen i fyra områden: genom anpassning i organisation så som 
nivåindelning, anpassat arbetssätt, anpassad bedömning och genom individuella utvecklingsplaner. 
Andra faktorer som lärarna ansåg påverka var elevernas egen motivation. Betydelsefullt var även 
tillgång till resurser så som modersmålslärare, föräldrarnas påverkan, elevernas tidigare skolerfarenhet 
samt lärarnas tidigare erfarenhet. Lärarna ansåg även att i arbetet med de nyanlända var det 
fördelaktigt att många nyanlända elever var motiverade och ville lära sig och att det var intressant att 
ta del av deras historia. En av lärarna kände en särskild glädje när just dessa elever lyckades i skolan. 
Samtidigt tyckte de att det var utmanande när vissa av de nyanlända befinner sig på nybörjarnivå och 
ska gå i den ordinarie klassen.  
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Inledning  

Som blivande lärare i engelska är det av intresse att fördjupa sig i hur elevers olika behov kan bli 
mötta. I dagens engelskklassrum finns en mängd olika elever som befinner sig på olika 
kunskapsnivåer och eleverna lär sig på olika sätt. Dessutom är klassrummen idag inte längre 
monokulturella. “Sverige har blivit ett mångkulturellt land där världen finns i skolan” (Lahdenperä, 
2004:11). Läraren ska kunna möta varje elev på en individuell nivå vilket ställer höga krav på lärarens 
professionalitet och flexibilitet. Den svenska skolan skall vara en skola för alla och skolans 
undervisning skall vara likvärdig (Skolverket, 2011:8). Detta är långt ifrån verkligheten på många 
skolor runt om i landet där lärarna brottas med tidsbrist, ständigt nya giv från skolpolitiker och behov 
av fortbildning för att kunna möta alla elevers olika behov. Detta kan många gånger kännas som en 
omöjlig uppgift. Med anledning av detta är det viktigt att sätta sig in i olika gruppers situation för att 
bättre förbereda sig för mötet med dessa elever. Denna studie fördjupar sig i en av dessa grupper med 
speciellt behov av stöd. Denna grupp är de nyanlända eleverna som är i processen att lära sig svenska 
och kan ha kommit till Sverige av varierande skäl. Bunar presenterar i sin forskningsöversikt tre 
faktorer som är gemensamma för den som anses vara nyanländ: 1) de har annat modersmål än 
svenska, 2) de behärskar inte det svenska språket och 3) de har kommit till Sverige strax innan eller 
under sin skoltid (Bunar, 2010:14). Vidare förklarar han att de kan ha kommit till grund- eller 
gymnasieskolan antingen under sin skoltid eller strax före. En elev är nyanländ oavsett om eleven går i 
förberedelseklass, IVIK som är en introduktionsutbildning för nyanlända elever inom ramen för 
gymnasieskolans individuella program, eller om de från början är fysiskt och pedagogiskt integrerade i 
ordinarie klasser. (ibid.) 

Denna studie berör även ämnet engelska vilket är ett område som är föga undersökt i kombination med 
nyanländas skolframgång. Därför är förhoppningen att denna studie kan bidra till kunskap inom detta 
område. 

Syfte och frågeställningar  
 

Studiens övergripande syfte är att ta reda på hur jag som engelsklärare kan arbeta för stötta nyanlända 
elever i den ordinarie engelskundervisningen.  

Detta kommer undersökas utifrån studiens mera specifika syfte som är att:  

Undersöka hur tre engelsklärare arbetar i den ordinarie undervisningen på högstadiet för att tillgodose 
den nyanlända elevens individuella behov. Studiens frågeställningar är: 

1. Anpassar engelsklärarna undervisningen för den nyanlända elevens olika behov och i så fall hur? 
2. Vilka andra faktorer anser engelsklärarna vara av betydelse för den nyanlända elevens 

skolframgång i engelskundervisningen? 
3. Vad finns det för fördelar respektive utmaningar i arbetet med de nyanlända eleverna i ordinarie 

klass enligt engelsklärarna? 
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Bakgrund  

Definition av ordet nyanländ 
En definition av hur länge en elev anses nyanländ grundar sig i att en skola får ett speciellt ekonomiskt 
stöd för introduktionen av denna elev till det svenska samhället av staten genom migrationsverket och 
detta stöd gäller i två år. “Enligt denna formalistiska modell räknas en elev som nyanländ upp till två 
år efter ankomsten till skolan, vilket innebär att eleven under denna period kan få gå i 
förberedelseklasser på grundskolan eller i IVIK på gymnasiet” (Bunar, 2010:18). 

De nationella styrdokumenten 
Vad säger då de nationella styrdokumenten om nyanländas individuella behov? Här finns inget 
specifikt riktat till nyanlända men det som kan vara viktigt i relation till dem är att skolan ska vara 
likvärdig. Likvärdighet är något som tydligt framträder som norm i läroplanen: “Undervisningen ska 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper” (Skolverket, 2011:8). Om den svenska skolan ska kunna leva upp till att vara en skola för 
alla så krävs det anpassning. Sverige är ju idag ett mångkulturellt samhälle och det borde återspeglas i 
skolan. I regeringens proposition betonas även att utbildningen på alla nivåer måste på en och samma 
gång främja kulturell identitet samt kunskap om och respekt för andra kulturer (Ur Regeringens 
proposition 1994/95:100 i Lorentz, 2009:102).  

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever 
Ett av de dokument som ska hjälpa och vägleda lärare som undervisar nyanlända är Skolverkets 
publikation: Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Speciellt betydelsefulla är de 
bestämmelser som gäller skolans likvärdighet, elevens tillgång till utbildning och särskilt stöd samt 
utbildningens anpassning till elevens individuella behov och förutsättningar (Skolverket, 2008:3) 
vilket bör återspeglas i den individuella planeringen. Följande råd ges till skolan då ”skolan bör 
kartlägga elevens läs- och skrivförmåga samt kunskaper i modersmålet, i svenska och i andra språk” 
(2008:3). Skolan bör också ”överväga vilka för- respektive nackdelar undervisning i klass eller 
särskild grupp innebär för den aktuella eleven. [Dessutom borde skolan] ha beredskap att förändra sin 
organisation” (2008:12). Vidare betonas samarbete mellan olika lärare för att de nyanlända ska kunna 
fortsätta sina studier i alla ämnen så effektivt som möjligt och förutsättningen för detta är att elevernas 
tidigare kunskaper tas tillvara. Skolan har skyldighet att ordna studiehandledning på modersmålet ifall 
eleven behöver detta och handledningen ska genom modersmålet stödja ämnesundervisningen. 
Modersmålsläraren samt ämnesläraren spelar en viktig roll. Både handledningen och 
modersmålsundervisningen hjälper effektivt elevens kunskapsutveckling. “Forskning visar att 
kunskapsutvecklingen gynnas av att de begrepp som används i ämnesundervisningen befästs både på 
elevens modersmål och på det svenska språket” (2008:15). 
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Engelskämnets didaktik 
Även om ämnet engelska oftast är de nyanlända elevernas tredjespråk så undervisas de i den ordinarie 
undervisningen som är inriktad på att lära ut engelska som andraspråk och då utgår undervisningen 
från svenska som modersmål. Det är förståeligt att vissa av de nyanlända kan uppleva det som svårt att 
lära sig engelska på ett språk som de själva är i processen att lära sig. Dessutom är läromedlen skrivna 
på svenska med förklaringar och översättningar, vilket är helt naturligt på en svensk skola. Men det 
finns även nyanlända elever som ligger före sina klasskompisar i detta ämne, t.ex. om de kommer från 
ett engelsktalande land eller ett land där undervisningen bedrivs på engelska. Eftersom denna studie 
undersöker hur engelsklärares arbete med de nyanlända i den ordinarie undervisningen så är det 
engelska som andraspråk som hamnar i fokus. Språkdidaktiken för andraspråksinlärning i engelska 
bygger på fyra grundpelare varav två är receptiva: läsa och lyssna, och de andra två är produktiva: 
skriva och tala. Lgr 11 beskriver att  

genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, • 
formulera sig och kommunicera i tal och skrift, • använda språkliga strategier för att förstå och göra 
sig förstådda, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och • reflektera över 
livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där 
engelska används (Skolverket, 2011:30). 

 Det finns en mängd olika metoder och tekniker för att uppnå ovanstående färdigheter så som 
återkommande vokabulärövningar och läxförhör, intensivläsning med läsförståelseuppgifter eller 
gruppuppgifter där eleverna ska lösa uppgifterna på engelska. Listan kan göras lång, men en metod 
som visat sig vara särskilt gynnsam för elever med annat modersmål än svenska är något som kallas 
genrepedagogik. Bakgrunden till behovet av detta är att ”studier och praktiska erfarenheter av 
undervisningen i skolan har tydliggjort att mycket av den ämnesundervisning som de tvåspråkiga 
eleverna möter i skolan i hög grad går dem förbi” (Axelsson, Olofsson, Philipsson, Rosander, & 
Sellgren, 2006:4). Med genrepedagogik kan lärarna hjälpa eleverna att träna de språkliga aspekterna i 
olika genrer, inte bara i språkämnena utan även i andra ämnen i skolan. Exempel på olika genrer är 
återgivande texter så som dagboksanteckningar, eller instruerande texter så som en laborations 
instruktion osv (ibid. 2006:8-9). Med hjälp av en cirkelmodell delas arbetet in i fyra olika faser: 1) 
skapa textförebilder, 2) skapa en gemensam klasstext, 3) skapa en text på egen hand och 4) bygga upp 
kunskap om fältet. Cirkelmodellen ”anknyter till Vygotskys tankar om betydelsen av den mer erfarna 
personen i barns språk- och kunskapsutveckling” (ibid. 2006:11). Avsikten med de fyra faserna är att 
att ge eleverna de nödvändiga kunskaperna så de själva kan producera liknande texter efter att läraren 
har tydligjort den specifika genren. Mer om Vygotskijs teorier följer i stycket teoretisk inramning. 

Skolinspektionens granskning 
Eftersom denna studie undersöker lärarnas anpassning till de nyanländas behov var det av intresse att 
ta del av skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport (2011) av engelska i grundskolans årskurser 6-
9. I rapporten är ett helt stycke ägnat åt just anpassning av undervisningen till elevers olika behov. 
Denna rapport visade på dålig anpassning i skolorna eftersom många lektioner gick till på liknande 
sätt dvs. med en inledning av läraren och sedan arbete på egen hand eller i par. Eleverna förväntades 
lära sig samma sak på samma sätt. Men det fanns även ljusglimtar där elevernas intressen, 
förutsättningar och behov tillgodosågs på lektionen.  
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 ”Av 293 observerade lektioner har endast 23 bedömts som ”mestadels starka” 1 när det gäller 
anpassning till elevers olika behov. I 13 av 22 skolor har anpassning av undervisningen till elevers 
olika behov bedömts uppvisa ”mer svagheter än styrkor” (Skolinspektionen, 2011:16). 

                                 

Figur 1. Resultatet från Skolispektionens observationsrapport gällande del A 3. Anpassning av 

undervisningen till elevers olika behov. 

Figur 1. visar att i bedömningen av anpassningen till undervisningen till elevers olika behov var 13 % 
av alla 293 observerade lektioner ”mestadels starka”. 35 % bedömdes som ”mer styrkor än svagheter”. 
Det innebär att 48 % visar på ett positivt resultat medan 50 % visar på ett negativt resultat då 34 % 
bedömdes ha ”mer svagheter än styrkor” och 16 % vara ”mestadels svagt”. Skolinspektionens rapport 
nämnde även att ”i flertalet skolor bedöms arbetet med särskilda stödinsatser ha mer styrkor än 
svagheter. Granskningen visar dock att studiehandledning på modersmålet inte är en vanlig åtgärd i 
engelskundervisningen” (Skolinspektionen, 2011:17). Rapporten visade också att det talades för 
mycket svenska på engelsklektionerna vilket strider mot den nationella kursplanen som säger att 
ämnet ska inriktas på kommunikativa förmågor. Skolinspektionens rapport beskriver inte exakt hur 
bedömningen har gått till eller vad som definieras som “mestadels starkt” osv. vilket gör det svårt att 
upprepa denna studie så den går att jämföra, men jag har gjort ett försök då jag använder mig av deras 
studie som inspiration för min egen.  

Teoretisk inramning och tidigare 
forskning 

När det kommer till anpassning till elevens individuella behov kan detta spåras tillbaka till Vygotskijs 
tankar om att lärande sker i socialt samspel och att läraren har en viktig funktion att aktivt hjälpa 
eleverna att tillvarata ny kunskap. Han introducerade ett begrepp som kallas den proximala 
utvecklingszonen. Med detta menas det avstånd mellan vad barnet kan prestera på egen hand och vad 
den kan klara med hjälp av en mer kompetent individ. Denna individ kan vara en lärare eller annan 

                                                        
1 Bedömningar har gjorts i en fyrgradig skala, mestadels svagt, mer svagheter än styrkor, mer styrkor än 

svagheter, mestadels starkt. 
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elev som befinner sig på en högre utvecklingszon. Den hjälp som läraren ger eleven kallas stöttning 
(scaffolding) och detta sker genom att denne bryter ner eller strukturerar utmaningen eller uppgiften 
och på så sätt gör kunskapen förståelig för barnet (Vygotskij, 2001). Denna stöttning kan liknas med 
vad som menas med anpassning till elevens individuella behov enligt skolplanen.  

Databassökning 

Vid en databassökning efter tidigare språkdidaktisk forskning med kombinationen engelska och 
nybörjare användes en mängd sökord på svenska och engelska som inte gav särskilt mycket resultat2. 
Detta visar att tidigare forskning om nyanlända i ämnet engelska är väldigt begränsad. I sökningar om 
nyanlända på engelska fanns det mer internationell forskning, men fortfarande är detta ett forsknings 
område som behöver utforskas mer. Ser man till svensk forskning är det likadant, men 
forskningsområdet är under tillväxt och en forskningsöversikt gjordes av Vetenskapsrådet 2010. 
Endast två tidigare undersökningar återfanns som behandlade engelska för två – och flerspråkiga. Den 
första var från 1976 och handlade om utbildning för vuxna invandrare i engelska och den andra var 
från 1981 och handlade om elever i grundskolan. Den från 1976 kommer inte redovisas vidare pga. 
den tidiga dateringen och fokus på vuxna. Utöver dessa rapporter påträffades ett fåtal 
studentuppsatser.  

Internationell forskning 

Ett exempel på en internationell studie är den som genomfördes av Short (2002). Hon undersökte 
programmen för nyanlända elever i Amerikanska storstadsskolor. Här fokuserades bland annat 
utvecklingen av program för nyanlända, deras pedagogiska mål, instruktionspraxis och strategier för 
ackulturation. Studien visade behovet av möjligheter för nystartade program för att samla information 
för att utveckla framgångsrika metoder för de nyanlända. Studien pekade även på behovet av mer 
noggrann utvärdering av dessa program inom och mellan skoldistrikt, samt behovet av mer forskning 
för att identifiera den optimala utformningen av program med pedagogiska mål (Short, 2002). 

Lie och Wold (1991) gjorde en undersökning om barn i språklig minoritet (LM, Linguistic minority) 
på en norsk skola i närheten av Oslo. De ville veta mer om barns förståelse av språket som användes 
av läraren i årskurs 5 där både norska barn och barn i språklig minoritet gick. Ytterligare ett mål var att 
undersöka hur läraren anpassade sin kommunikation till de språkkunskaper som eleverna hade. 
Genom ett språkförståelsetest granskades alla dessa barn individuellt. Dessutom ombads ett antal 
lärare utvärdera svårighetsgraden för testet utifrån båda grupperna av barnen. Resultatet visade att 
vissa av barnen i språklig minoritet fortfarande hade problem med förståelsen trots att de var födda 
och gått hela sin skolgång i Norge. Ord i relation till klassrummet och de abstrakta fraserna var väl 
förstådda men de ord som inte var lika vanligt förekommande skapade problem för de svagaste 
eleverna även där orden var konkreta och kontextualiserade. Lärarna hade korrekt förutsätt att LM 
barnen skulle förstå mindre än sina norska klasskamrater men lärarna betonade systematiskt 
skillnaderna mellan de olika elevgrupperna (Lie & Wold, 1991).      

Det är svårt att göra några riktiga jämförelser mellan dessa studier och den som nu presenteras. För det 
första är en av dem om invandrare som lär sig engelska i ett engelsktalande land. Detta skiljer sig från 

                                                        
2 Sökord som användes i sökande efter tidigare forskning var: Refugies, Tesol (teaching english to 

speakers of other languages) intergrating beginners of english, second language use in third language 
learning, Refugees language learning, English language teaching, recently arrived, EFL (english as a 
forigns language), ESL (english as a second language), Learning two languages, Foreign language 
proficency, Learning L3 trough L2, L2, L3 migrant, Mothertongue och deras svenska motsvarigheter. 
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denna studie eftersom de nyanlända eleverna i Sverige behöver lära sig ett tredje språk samtidigt och 
genom svenskan som för många blir deras andra språk. Den norska studien hade ett liknande syfte som 
denna studie, dvs. att undersöka lärares anpassning till elevens individuella behov, men i detta fall var 
eleverna födda i landet och hade dessutom gått hela sin skolgång där. Ännu en gång skiljer sig detta 
från de nyanländas situation och därför är inte heller denna studie jämförbar eller likvärdig. Men, 
rimligtvis borde detta betyda att för nyanlända borde det vara ännu svårare om det var svårt för dem 
som föddes i landet och vuxit upp med landets språk omkring sig. 

Svensk forskning  

Rodell-Olgac (1999) ger i sin artikel flera råd till lärare som när det gäller nyanlända, oavsett vilken 
typ av grupp de befinner sig i, är viktiga för lärarna att känna till och ta hänsyn till. Dessa råd är att 
t.ex. inrätta mindre eller blandade grupper så att dessa elever kan hjälpa varandra och att ha i åtanke att 
konflikter och hur eleven mår kan bottna i svårigheter att uttrycka sig. Hon menar att i arbetet med 
dessa elever är det viktigt att bekräfta deras identitet, oavsett om de är nyanlända eller inte. Det är 
också viktigt att i undervisningen använda exempel som de kan relatera till genom att utgå från deras 
bakgrund vilket hon ser som en framgångsfaktor (Rodell-Olgac, 1999).  

Axelsson (1999) drog samma slutsats i sin studie när hon fann att ”en viktig kunskap är att 
minoritetselever lyckas bättre i skolan när de känner sig fast förankrade i sina familjeidentiteter, 
samhällen och kamratgrupper och när de känner att de har stöd för en strategi som leder till selektiv 
ackulturering där familjeidentiteten bildar grunden när majoritetskulturen läggs till” (Axelsson, 
1999:32). Hon hävdar också att den nyanländas modersmål också spelar en viktig roll när det gäller att 
styrka elevens identitet. 

Elmeroth (1997) gjorde en enkätstudie om elever med utlandsfödda föräldrar. I denna grupp fanns 
även nyanlända och studien visade att dessa elever hade ett sämre resultat i svenska, matematik och 
engelska när de testades i standardproven i jämförelse med de elever vars föräldrar var födda i Sverige. 
Hon fann att de nyanlända ägnade sig mindre åt bokläsning. Detta beror på att de har svårt med det 
svenska språket och att de kommer igång med att läsa engelska senare än sina 
klasskamrater.(Elmeroth, 1997). 

I ytterligare en studie som gjordes på uppdrag av Integrationsverket nämner Blob (2004) att det 
framkom från de intervjuer han gjort hur viktigt det var med samarbetet med modersmålslärarna. Men 
modersmålslärarna själva menade att deras kompetenser inte tillvaratogs tillräckligt. Vidare fann han i 
denna studie som genomfördes i fyra storstadskommuner att det verkade vara dåligt samarbete mellan 
lärarna i förberedelseklassen och lärarna i mottagningsklassen främst när det gällde informationen om 
eleven vid inslussningen (Blob, 2004).   

Den tidigare nämnda svenska rapporten om engelska som skolspråk för två- och flerspråkiga elever 
gjordes av Lindblad & Lindblad (1981). De undersökte lärarnas synpunkter på timplanefrågor, 
stödundervisningen, vilka metoder i undervisningen som användes, vilka lärare som undervisade i 
engelska och hur invandrareleverna lyckades. De fann att en förutsättning för framgång var goda 
kunskaper i svenska. Vidare fann de att extra stödundervisning bedömdes vara bästa sättet att hjälpa de 
tvåspråkiga eleverna, särskilt de som kommit till Sverige under skoltiden. De flesta som svarat på 
deras enkätundersökning menade att invandrareleverna med hjälp av detta stöd klarade målen för 
engelskan. Lärarna ställde sig kritiska till förslaget att göra engelskan till B-språk eller ge dispens från 
kravet till engelska för gymnasiebehörighet. Invandrareleverna ansågs av de flesta nå ungefär samma 
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nivå som svenska elever vid slutet av 9an, men de elever som kommit till Sverige sent under skoltiden 
hade ofta problem (Lindblad & Lindblad, 1981). 

Ytterligare en studie påträffades med snarlikt forskningsområde som denna studie och det var en 
studentuppsats från Mälardalens Högskola. I Engelska för nybörjare: Om nyanländas svårigheter att 
nå målen i engelska analyserar Jörgen Anders orsakerna till varför nyanlända har svårigheter i 
engelskan. Genom detta hoppades han kunna hitta en lösning på problemet. Han använde intervjuer, 
analys av elevernas kursböcker och genomförde även skuggningar av de nyanlända eleverna som 
metod. Hans resultat visade att dessa elever i åk 6 och 9 hade hög motivation när det gällde att lära sig 
engelska men trots detta var det nog utmaning att klara av de givna uppgifterna: “Detta bidrog till att 
de hade stora brister i att förstå och kommunicera på språket,och eleverna i årskurs 9 hade dessutom 
stora svårigheter då de skulle skriva uppsatser i ämnet” (Anders, 2011: i). Elevernas lärare ansåg 
kunskapskraven för de nyanlända vara orimliga med tanke på all den svenska som eleverna behövde 
lära sig samtidigt. Dessa elever föredrog även när undervisningen bedrevs enbart på engelska, men 
vissa ansåg även att tvåspråkigheten gav dem chans att öva sin svenska (Anders, 2011). 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning kommit fram till att det finns behov av att utvärdera 
programmen för de nyanlända. Mer forskning kring detta behövs för att kunna skapa optimala 
pedagogiska program. Det tar lång tid för barn i språklig minoritet att komma ikapp sina jämnåriga till 
deras nivå av modersmål trots att de bott hela sitt liv i landet där de går i skola. Det som var svårt att 
förstå för dessa barn var även svårt för de svagare eleverna. Rimligtvis borde detta betyda att för 
nyanlända borde det vara ännu svårare om det var svårt för dem som föddes i landet och vuxit upp 
med landets språk omkring sig. Vidare har forskning visat att det är viktigt att bekräfta de nyanländas 
identitet och ha exempel som de kan relatera till i undervisningen. Det är även bra med mindre eller 
blandade grupper så eleverna kan hjälpa varandra. Konflikter kring dessa barn kan bottna i att de har 
svårt att uttrycka sig. Modersmålet är också viktigt för identiteten och samarbete med modersmåls 
lärarna är viktigt, men på vissa håll tas inte deras kunskaper till vara ordentligt. En annan studie visade 
att barn med utlandsfödda föräldrar (vilket inkluderar nyanlända) hade sämre resultat i bl.a. engelska i 
standardproven än de med svenskfödda föräldrar. Dessa elever läser mindre och börjar läsa engelska 
senare än sina klasskamrater. Forskningen visade också att en förutsättning för framgång i ämnet 
engelska var goda kunskaper i svenska. Och extra stödundervisning bedömdes vara bästa sättet att 
hjälpa de tvåspråkiga eleverna, särskilt de som kommit till Sverige under skoltiden, d.v.s. nyanlända 
elever. 

Material och metod 

För att skaffa kunskap om de nyanländas vardagliga utmaningar i skolan i koppling till engelskämnet 
gjorde flera enskilda samtal med tidigare nyanlända elever och vid något tillfälle även deras föräldrar. 
Även samtal med lärare i engelska var vägledande för studiens utformande. På detta sätt skapades en 
bredare förståelse för den nyanländas situation. Detta var inget som antecknades eller spelades in 
eftersom detta pågick i den inledande processen då studiens specifika syfte tog form. 
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Urval 

Skolan, lärarna och eleverna 

Studien genomfördes på en mångkulturell skola i en storstadskommun i mellersta Sverige med elever 
från åk F-9. På skolan går 340 elever. Då denna studie har ett lärarperspektiv tillfrågades engelsk 
lärarna på skolan ifall de ville medverka. Tre lärare gick med på att deras lektioner observerades och 
till att vara med på en intervju. Alla dessa tre lärare hade nyanlända elever i sina ordinarie klasser. De 
omtalas härefter som Lärare 1, 2 och 3. Lärare 1 tog lärarexamen på lärarhögskolan 2003 med 
inriktning på grundskolans senare år men har även jobbat som lärare och inom skolan i många år innan 
dess. Hon undervisar engelska och Svenska som andraspråk för åk 4-9 och anställdes på skolan 2011. 
Lärare 2 tog lärarexamen 1999 med inriktning på grundskolans senare år. Hon undervisar engelska och 
hemkunskap för åk 4-9 och anställdes på skolan 2011. Lärare 3 är utbildad ämneslärare för högstadiet 
och gymnasiet och tog examen 1980. Hon undervisar i engelska för åk 7-9 och hon anställdes 2010.  

De elever som är i fokus i intervjuer, enkäter, observationer och samtal är endast de nyanlända. Som 
nämndes i bakgrundsdelen räknas dessa elever som nyanlända i två år men i denna studie räknades de 
elever in som kommit till Sverige från år 2009-2012, alltså ett år ytterligare än den tidsram som 
bidraget gäller. Anledningen till detta är att effekten i praktiken av att vara nyanländ får ofta påverkan 
på studierna även längre fram än den tid som man enligt kommunen räknas som nyanländ. De elever 
som omfattades av observation och elevfrågor var alla elever som påträffades i de klasser som 
besöktes. Alltså observerads de nyanlända i kontexten av den ordinarie klassens undervisning. På de 
lektioner som besöktes hade 50 – 100 % av eleverna annat modersmål än svenska. Elevernas hade sina 
ursprung i länder som Vietnam, Iran, Somalia, Thailand, Kongo, Estland m.fl. Nedan visar Tabell 1 
information kring studiens urval. 

Tabell 1. Sammanställning av information över lärare och elever i klassrummet vid de observerade 

lektionerna. 

 
På Lektion 4 var Lärare 2 borta och hon hade ersatts av en vikarie utan lärarutbildning och som 
tidigare undervisat i träslöjd på skolan.  

Insamlingsmetod 
I den här studien har jag använt mig av en etnografisk ansats som jag nu ska beskriva med hjälp av . 
Johansson och Svedner. De skriver att etnografisk metod vanligtvis används den för att studera 
främmande kulturer men i detta fall har kulturen i klassrummet undersökts. De förklarar att “i det 

Lektion Lekt. 1 Lekt. 2 Lekt. 3 Lekt. 4 Lekt. 5 Lekt. 6 Lekt. 7 
Klass 6 7 9 8 9 8 7 

Grupp 
Ord. 
klass 

Ord. 
klass 

Grupp 
utifrån 
nivå 

Ord. 
klass Blandad 

Ord. 
klass Ord. klass 

Lärare Lärare 1 Lärare 1 Lärare 1 Vikarie Lärare 2 Lärare 3 Lärare 3 
M/K Kvinna Kvinna Kvinna Man Kvinna Kvinna Kvinna 
Lärarutbildning Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 
Lärarutbildning engelska Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 
Antal elever i klassrummet 15 15 3 23 17 24 14 
Antal nyanlända i gruppen 4 1 3 2 7 2 1 
Andel elever med andra 
modersmål än svenska 93 % 53 % 100 % 78 % 82 % 75 % 50 % 
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arbetet ingår […] framför allt enkäter, intervjuer och observationer…” (Johansson & Svedner, 
2010:56). De säger även att typiskt för etnografisk metod är att observatören är en passiv deltagare 
som dokumenterar i löpande form i ett observationsprotokoll. Den bild som framkommer genom dessa 
anteckningar kompletteras sedan med intervjuer. Det är även vanligt med inspelningar, antingen med 
filmkamera eller med ljudupptagning. Det senare användes i denna studie. Men denna metod 
kompletterades även med ett strukturerat observationsschema. Bjørndal beskriver att om man har valt 
ett avgränsat fokus så är det fördelaktigt att använda denna metod. Detta innebär att man på förhand 
har gjort ett obsevationsschema som observatören antecknar i (Bjørndal, 2005:50). 

Lektionsobservationer  

 En av de datainsamlingsmetoder som används i studien är observation. Fördelen med denna metod är 
att observatören har möjlighet att skapa en så bred bild av verksamheten som möjligt. Observationer 
av de nyanlända eleverna skedde i engelskklassrummet. Speciellt fokus var att hitta mönster eller 
strategier för anpassning till dessa elever från lärarens håll. Detta genomfördes genom att jag fyllde i 
ett observationsschema som hämtades från skolinspektionens hemsida (Skolinspektionen, 2012).,(se 
Bilaga 1). Mitt eget observationsschema bestod av utvalda delar från Skolinspektionens version.. 
Deras schema ligger till grund för deras granskningsrapport Engelska i grundskolans årskurser 6-9 
som gavs ut 2011 (Skolinspektionen,2011). I denna granskning översågs väldigt många delar i 
engelskundervisningen men tidsramen och frågeställningarna för denna studie tillät inte att alla delar 
användes utan endast 4 delar. Dessa grundades på följande punkter från Lpo94: 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt 
i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande 
och kunskapsutveckling (Lpo 94:4).  

Läraren ska: 

• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande 

• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan 

• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel 

• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter (Lpo 94:12). 

Den första delen av observationsschemat samlade in allmän information om lektionen med exempelvis 
antal elever i klassen, lärarens utbildning i engelska osv. Den andra delen handlade om lektionens 
innehåll och den tredje (som i skolinspektionen rapport kallas A 2) handlade om lektionens upplägg 
och genomförande. Dessa delar tog jag med eftersom jag ansåg att de visade lektionens kontext. Den 
fjärde delen (som i skolinspektionen rapport kallas A 3) handlade om anpassning av undervisningen 
till elevers olika behov vilket hade en tydlig koppling till denna studies frågeställningar. Avsikten med 
att använda Skolinspektionens observationsschema var att senare kunna göra en ungefärlig jämförelse 
mellan deras resultat (se Figur 1) och resultaten från denna studie om än i mindre skala . Jag är 
medveten om att detta är problematiskt då det inte var utförligt beskrivet hur skolinspektionen gjorde 
sina bedömningar.  I del A 3 skulle ett värde anges för var och en av delens underkategorier. Dessa 
underkategorier (som i skolinspektionen kallades 15, 16 och 17) angav huruvida läraren:  

15. … anpassar instruktioner, aktiviteter och uppgifter till elevernas individuella skillnader inom 
motivation, prestationsnivå, sätt att lära och inlärningstakt. 

16. … kontrollerar aktivt specifika problem när det gäller enskilda elevers förståelse. 
17. … ser till att elever med behov av särskilt stöd eller studiehandledning under lektionen får sådant 

(Skolinspektionen, 2011). 
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Dessa tre underkategorier hade även flera exempel på vad läraren gjorde för att det skulle kunna 
räknas som en av dessa tre ovanstående punkter. Jag tolkade detta på följande sätt: om t.ex. 
observatören såg att läraren a) … ger instruktioner på ett konstruktivt och ändamålsenligt sätt kunde 
detta räknas in i underkategori 15. Detta var alltså en subjektiv bedömning av hur det hade gått till  
men jag kan inte veta säkert eftersom det inte fanns någon beskrivning om detta från 
skolinspektionens rapport. De värden som angavs var från 0 – 4 där 0= går inte att värdera, inte 
relevant i sammanhanget, 1= mestadels svag, 2= mer svagheter än styrkor, 3= mer styrkor än 
svagheter och 4= mestadels starkt.  Nedan visas ett exempel på detta som Figur 2. 

 

Indikator. Läraren… Värde Goda exempel: Läraren … 

A 3. Anpassning av 
undervisningen till 
elevers olika behov.                                                      

”Undervisningen 
skall anpassas till 
varje elevs förut-

sättningar och behov. 
Den skall med 
utgångspunkt i 

elevernas bak-grund, 
tidigare erfarenheter, 
språk och kunskaper 

främja elevernas 
fortsatta lärande och 

kunskaps-
utveckling.” Lpo 94 

15 … anpassar 
instruktioner, 
aktiviteter och 
uppgifter till 
elevernas 
individuella 
skillnader inom 
motivation, 
prestationsnivå, 
sätt att lära och 
inlärningstakt 

  

a) … ger instruktioner på ett konstruktivt och 
ändamålsenligt sätt 
b) … uppmärksammar elever som inte förstått 
instruktioner 
c) ... ger eleverna möjlighet att välja mellan olika uppgifter 
som stämmer överens med deras individuella intressen 
d) ... ger eleverna möjlighet att välja mellan olika 
uppgifter som stämmer överens med deras individuella 
behov 
e) … ger möjlighet för elever som lätt når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås att arbeta med mer 
utmanande uppgifter eller med fördjupande material 
f) ... ger ytterligare instruktioner och stöd till enskilda 
elever med lägre prestationsnivå eller långsammare 
inlärningstakt 
g) … ser till att elever har flera uppgifter tillgängliga 
beroende på deras kunskapsnivå samt sätt att lära 

Figur 2. Del A 3 med underkategori 15 och tillhörande exempel från observationsschemat. 

Jag gjorde även en subjektiv bedömning av vad som räknades som “mestadels starkt” osv. och detta 
innebär att jag inte helt kan säga att skolinspektionens observatörer gjorde samma bedömning. 
Bedömningen enligt dessa kategorier gjordes delvis under lektionen men även efter reflektion i 
efterhand i samband med att jag lyssnade på det inspelade materialet för att bättre kunna göra en 
bedömning. 

Som komplement till de schemalagda observationerna gjorde jag även löpande anteckningar i Word på 
datorn under pågående lektion. Jag gick även runt i klassrummet för att närmare se vad eleverna gjorde 
med speciellt fokus på de nyanlända.  

Frågeformulär till eleverna 

I början av varje observerad lektion presenterades jag av läraren och eleverna blev kort informerade 
om anledningen till besöket. Alla elever, både nyanlända och övriga, ombads fylla i ett frågeformulär 
med bakgrundsfrågor om vilket land de och deras föräldrar föddes i, när de kom till Sverige, 
vilket/vilka språk/modersmål de talade, om de läst engelska i sitt hemland och i så fall hur många år. 
Om eleven inte var född i Sverige bads denna att även skriva hur länge de läst engelska i svensk skola. 
Avsikten med detta frågeformulär var att kunna identifiera och närmare observera de nyanlända 
eleverna samt för att skapa en bild av i vilken kontext dessa elever undervisades. Första gången detta 
frågeformulär delades ut uppstod det en del frågor kring hur och vem som förväntades svara på 
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frågorna. Frågeformuläret justerades för hand till nästa observation genom att markera vilka uppgifter 
som enbart gällde de elever som är födda utanför Sverige. Dessa elever ombads fylla i alla frågorna så 
gott de kunde.  

Ljudinspelning 

Under varje lektionstillfälle spelades ljudet in i programmet Garageband 09 via dator. Datorn var 
placerad där jag satt, vilket antingen var längst fram eller längst bak i ena hörnet av klassrummet. 
Dessa ljudfiler var till hjälp vid bearbetningen av observationerna och de  delades sedan till Itunes som 
mp3 filer och fick samma namn som lektionen. 

Intervju och enkätfrågor 

Som komplement till observationerna planerades en kvalitativ gruppintervju med tre engelsklärare 
men detta gick dessvärre inte att genomföra som planerat inom den befintliga tidsramen för studiens 
genomförande. Istället genomfördes en kvalitativ intervju med Lärare 1 och två kvantitativa enkäter 
med öppna frågor skickades via email  till Lärare 2 och 3. Kvalitativ metod går ut på att intervjuaren 
ställer öppna frågor kring bestämda frågeområden (Johansson & Svedner, 2010:35). Avsikten med 
kvalitativ metod är att ”få den intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt” (ibid. 2010:35). 
Johansson och Svedner (2010:36) menar att en lyckad intervju kräver att informanten känner 
förtroende för intervjuaren och det är därför en fördel om en personlig kontakt har upprättats mellan 
båda parterna. Eftersom observationerna genomfördes veckan innan intervjuerna samt flera samtal 
kring arbetet med nyanlända hade hållits med lärarna, ökade detta förutsättningarna till en 
förtroendefull intervju. Att materialinsamlingen genomfördes i denna ordning var en medveten strategi 
för att samla ihop underlag och kunna uppfatta vad som var relevanta frågor att ställa i intervjun 
respektive enkäterna (ibid. 2010:40). I enlighet med de strategier som används för kvalitativa 
intervjuer ställdes frågorna på ett sådant sätt att läraren ombads berätta om sina erfarenheter. Med 
denna typ av frågor ökar sannolikheten att svaren kommer från lärarens faktiska agerande och minskar 
risken att enbart det svar som informanten tror att intervjuaren vill höra kommer fram. Ett exempel på 
detta var frågan som gällde anpassning av undervisningen för den nyanländas behov. Den ställda 
frågan var ”Kan du ge exempel på hur ni jobbar med anpassning för de nyanlända eleverna?” Denna 
formulering antogs kunna leda till svaret på studiens första forskningsfråga: Anpassar läraren 
undervisningen för den nyanlända elevens behov och i så fall hur? Hela intervjuguiden finns med som 
bilaga 1. 

Lärarna fick i förväg veta vilka frågeområden som intervjun respektive enkäten skulle handla om. 
Detta gjordes med hänsyn till att det är viktigt att informanten känner till vad intervjun kommer leda 
till och på så sett kan ge sitt samtycke till detta (ibid. 2010:36). Vid själva intervjun spelades ljudet in i 
programmet Garageband 09 och transkriberades sedan. Det förberedande dokument som skapats för 
att täcka de frågor jag var ute efter att få svar på genom intervjuerna bearbetades och utifrån detta 
gjordes frågeområden. I den inspelade intervjun med Lärare 1 användes bara frågeområdena medan 
Lärare 2 och 3 fick hela detta dokument med mera specifika frågor. Nackdelen med att använda 
enkätfrågor och inte intervju av Lärare 2 och 3 var att det förväntades ge mindre uttömmande och 
kortare svar, men fördelen var att de förväntades svara mera specifikt och täcka alla områden. 
Dessutom var detta en lösning som krävdes på grund av den tidsram som ställdes för denna studie och 
att de besvarades via mail.  
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Etiska aspekter 
För att ta hänsyn till de forskningsetiska aspekterna i denna studie delades ett informations- och 
medgivandedokument ut till alla berörda. I samarbetet mellan Stockholms Universitet och 
storstadskommunen utformades detta dokument som gav ett övergripande medgivande till att vara 
med som informant i alla de studier med fokus på nyanlända som genomfördes. Här informerades om 
att det kunde förekomma inspelningar, intervjuer, enkäter och andra insamlingsmetoder av data. I alla 
klasser som besöktes presenterades observatören och avsikten med besöket. Till de elever som kommit 
till Sverige mellan 2009-2012 delades medgivandedokumentet ut där de blev ombedda att be sina 
föräldrar fylla i sitt medgivande till medverkan eller om de själva var över 15 år kunde de själva skriva 
under. Läraren hjälpte till med utdelandet och insamlingen av dessa dokument. Vidare gjordes alla 
etiska överväganden i enlighet med riktlinjerna från Vetenskapsrådets etiska principer. Enligt denna 
finns det fyra huvudkrav på forskningen gällande det grundläggande individskyddskravet. Dessa krav 
kallas 1. Informationskravet, 2. samtyckeskravet, 3. konfidentialitetskravet och 4. Nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa principer har tagits i beaktande vid hela studiens utformande och 
lärarna har även tagit del av urvalsdelen för godkännande. I ett tidigt skede tillfrågades lärarna om 
födelseland och vilka språk de talar men detta ströks med tanke på konfidentialitetskravet. Detta 
spelade också in i valet att döpa lärarna till 1, 2 och 3. Allt insamlat material har endast delats med 
behöriga inom projektet Nyanländas skolframgång från Stockholms Universitet och den berörda 
samarbetskommunen.  

Bearbetning av material 

Observationerna 

Vid bearbetningen av det insamlade observationsmaterialet gjordes utdrag av alla observationer för 
tydligare översikt. Den första informationsrutan som fylldes i sammanställdes och redovisades ovan 
som urval (se Tabell 1.). För att komma närmare studiens frågeställningar och fokus på nyanlända 
beslutades att endast ytligt beröra den del i observationsschemat som hette A 2. Lektionsupplägg och 
genomförande samt organisation i klassrummet. Ingen sammanställning gjordes av resultaten från 
denna del. Snarare användes den för att avgränsa och beskriva lektionens kontext och nämns endast 
begränsat i resultat och analysdelen. Fokus valdes istället att läggas på den del i Skolinspektionens 
observationsschema som kallades A 3. Anpassning av undervisning till elevers olika behov. De värden 
som observatören antecknade på varje lektion räknades samman i procent och ett cirkeldiagram 
skapades för att göra resultaten mer överskådliga. Detta cirkeldiagram är utformat i likhet med det som 
redovisats i Skolinspektionens rapport (Figur 1) för att vara relativt jämförbart. De löpande 
anteckningarna markerades med stödord så som: hjälp, anpassning, instruktioner osv. på de ställen där 
de nyanlända gjorde något eller när läraren riktade sitt fokus till dessa. Allt som antecknats om annat 
under lektionen valdes att inte redovisas om det inte förklarade själva kontexten av vad som hände 
kring den nyanlända och läraren. Observationsschemat finns med som bilaga 2. 

Transkriberingen  

Den inspelade intervjun med Lärare 1 transkriberades näst intill ordagrant, men pauser, tvekanden och 
upprepningar togs inte med. Detta separata dokument innehöll 5874 ord. Efteråt användes internet 
programmet TagCrows.com för att visualisera ordfrekvensen ifrån transkriberingen för att se om det 
fanns någonting i intervjun som inte uppmärksammats. Den ordlista som framkom efter att ha 
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avlägsnat de vanligaste småorden så som och, att, jag, etc. gav inget överraskande resultat utan 
frekvensanalysen stödde min analys. 

Sammanställning av lärarnas svar 

Bearbetningen av de data som samlats in från lärarna sammanfördes i ett dokument där allas svar från 
intervjun och enkätsvaren fanns med för att skapa en översikt. Eftersom metoden för intervjun och 
enkäterna är olika är också övervägande delen av sammanställningen från Lärare 1. Hon hade också 
mest och längst erfarenhet av att undervisa nyanlända vilket var fördelaktigt för denna studie. 
Frågorna som användes vid intervjuerna hade redan en koppling till studiens frågeställningar och de 
svar som ansågs svara direkt till dessa togs med. Exempel på detta var frågan: Gör ni något speciellt i 
er planering med tanke på de nyanlända? Transkriberingen drogs ut och innehållsord markerades vid 
sidan av texten. Sammanfattningar av innehållet eller de direkta svaren skrevs sedan in i 
sammanställningen av lärarnas svar. Frågorna i enkäten och intervjun hade på förhand delats in i olika 
kategorier och de formulerades om till temarubriker för att bättre kunna svara på frågeställningarna i 
denna studie. Även om ett svar förekommit vid en specifik fråga så gick många svar att koppla till 
flera ämnen. Av respekt för lärarnas olika svenskkunskaper och för läsarvänlighetens skull gjordes 
valet att återberätta innehållet från intervjuerna istället för att ordagrant återge vad de svarade. De 
meningar som finns inom citattecken är lärarnas egna ord medan den berättande texten är en subjektiv 
sammanställning och analys av det som uppfattades vara viktigast i relation till de frågor som ställts i 
de specifika intervjufrågor som skickades via mail. Tyvärr blev många av svaren från enkätfrågorna 
endast ytligt besvarade och vissa hade inte besvarats alls. Dessa intervju-/enkätfrågor finns med som 
separat bilaga (se Bilaga 1). 

 Analys och resultat 

I denna del presenteras resultaten från klassrumsobservationerna samt resultaten från intervjun med 
Lärare 1 och enkätfrågorna via mail från Lärare 2 och 3. Resultaten tolkas och analyseras utifrån syftet 
att undersöka hur engelsklärare arbetar för att tillgodose den nyanlända elevens individuella behov. 
Detta undersöks utifrån mina frågeställningar. 

Anpassar engelsklärarna undervisningen för den 
nyanlända elevens olika behov och i så fall hur? 
Här redovisas analysen och resultatet av observationerna. 

Klassrumsobservationer 

Figur 3. visar en översikt över mina bedömningar av 7 lektioner. Av de värden som gavs 
sammanräknades dessa värden till resultat i procent som visas i bild 4. Varje lektion bedömdes utifrån 
tre olika underkategorier. Sammanlagt bedömdes 21 underkategorier. 
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Figur 3. Översikt och sammanställning av 7 obersverade lektioner gällande del A 3. Anpassning av 

undervisningen till elevers olika behov.  

 

                                    

Figur 4. Resultatet från denna studies observationssammanställning gällande del A 3. Anpassning av 

undervisningen till elevers olika behov.  

 

Av sammanlagt 7 observerade lektioner bedömdes 33 % av anpassningen vara “mestadels stark” och 
38 % bedömdes vara “mestadels svagt”. Trots att underrubrik 15 (som handlar om anpassning till vad 
eleverna får för uppgifter) och 16 (som handlar om hur läraren kollar om eleverna förstår) hade 
genomgående höga världen blev resultatet inte lika högt i sin helhet. Det låga helhetsresultatet berodde 
på att det inte fanns någon stöd- eller studiehandledning under själva lektionen och därför gav detta 
låga resultat. I underkategori 15 bedömdes alla lektioner utom lektion 4 som letts av en vikarie, som 
”mestadels starka” eller “mer styrkor än svagheter” när det gällde anpassningen till de nyanländas 

Under-
kategori 

A 3. Anpassning av 
undervisningen till elevers 

olika behov 

Lekt. 1 Lekt. 2 Lekt. 3 Lekt. 4 Lekt. 5 Lekt. 6 Lekt. 7 
Lärare 1 Lärare 1 Lärare 1 Vikarie Lärare 2 Lärare 3 Lärare 3 
6A 7A 9A 8S 9A 8S 7S 
Värde Värde Värde Värde Värde Värde Värde 

15 … anpassar instruktioner, 
aktiviteter och uppgifter till 

elevernas individuella skillnader 
inom motivation, 

prestationsnivå, sätt att lära och 
inlärningstakt 

 4  4  4 1 3  3  3 

16 … kontrollerar aktivt specifika 
problem när det gäller enskilda 
elevers förståelse 

 4  3  4 1  4 3 2 

17 … ser till att elever med behov 
av särskilt stöd eller studiehand-

ledning under lektionen får 
sådant 

1 1 4 1 1 1 1 

0= går inte att värdera, inte relevant i sammanhanget, 1= mestadels svag, 2= mer svagheter än styrkor, 3= mer styrkor 
än svagheter och 4= mestadels starkt.  



 18 

behov, dvs. läraren anpassade instruktioner, aktiviteter och uppgifter till elevernas individuella 
skillnader inom motivation, prestationsnivå, sätt att lära och inlärningstakt. Samma sak gällde 
bedömningen av underrubrik 16 som värderades till 4 eller 3 i alla lektioner utom vid två tillfällen. 
Sammanfattningsvis betyder detta att underkategori 15 och 16 fick höga värden medan underkategori 
17 gav genomgående låga värden. Undantaget för detta var vid lektion 3 där lektionen specifikt var 
utformad för att ge de nyanlända anpassad undervisning.   

Anpassning under lektionerna 

Under lektionerna sågs många tecken på individuell anpassning och inte bara för de nyanlända. Men 
endast den typ av anpassning som var av betydelse för de nyanlända var i fokus. Det innebar att 
läraren ibland ställde frågor riktade direkt till den nyanlända för att se om denne hängde med i 
undervisningen, eller gav dessa elever en enklare text att läsa än den övriga gruppen. Ett exempel på 
detta är från Lektion 1 då Lärare 1 märker att en av de nyanlända är väldigt tyst. Hon påminner då 
klassen om hennes gyllene regel att: alla ska räcka upp handen minst två gånger varje lektion. Hon 
frågar varför eleven är så tyst och om något är fel. Läraren ber flickan sätta in det engelska ordet i en 
mening. Under tiden svarar en pojke varpå läraren påpekar att hon inte frågade honom. Istället väntar 
hon in den nyanlända och ställer om frågan. Eleven gav rätt svar och läraren ger henne beröm. Här 
säkerhetsställer läraren att eleven hänger med i lektionen. Hon talar bara engelska med henne. Detta 
agerande passade väl in på underkategori 15 och 16, därför bedömdes båda dessa kategorier som 
“mestadels starka”. 

Observationerna visade även på vissa lektioner med väldigt lite individanpassning och här var lektion 
4 med åk 8 den som fick lägst värden i observationsschemat. Lärarvikarien gick igenom ett läxförhör 
och sedan läste han 10 nya ord på engelska, orden skulle eleverna skriva i meningar och lämna in. När 
de blev klara skulle de jobba vidare i arbetsböckerna. Den enda nivåanpassning som fanns var att 
eleverna kunde välja att skriva 10 eller 20 ord. Här fanns en nyanländ elev från 2010 som knappt fick 
någon uppmärksamhet och som inte hann med så många ord och vid ett tillfälle lämnade han salen 
mitt under pågående lektion, dock utan att vikarien märkte detta. Lektionen var stökig, informationen 
otydlig och koncentrationsnivån var väldigt låg i klassrummet. Detta resulterade i bedömningen 
“mestadels svagt”. 

Samma elev fick under Lektion 6 hjälp flera gånger av Lärare 2 som också var klassens ordinarie 
engelsklärare. Hon kollade flera gånger hur han klarade uppgiften som var samma som de övriga 
eleverna. Vid några tillfällen frågade han även sin bänkgranne om hjälp. Lärare 2 hade enligt mig 
tydliga instruktioner och mål för lektionen som skrevs på tavlan och hon uppmärksammade även den 
andra nyanlända eleven och gav henne beröm när hon snabbt blev klar med uppgiften. Denna lektion 
bedömdes ha “mer styrkor än svagheter” på underkategori 15 men underkategori 16 bedömdes vara 
“mestadels stark “eftersom läraren aktivt kontrollerade elevförståelse.  

Bland de observerade lektionerna var Lektion 3 speciell eftersom den var helt var anpassad för 
nyanlända på nybörjarnivå i engelska. Lärare 1 tog hand om den lilla gruppen samtidigt som Lärare 3 
hade ordinarie undervisning med resten av gruppen. Eleverna i denna grupp gick i åk 9 men de 
jobbade i en bok för åk 4. Under hela lektionen hade de lärarens stöttning för uttal, högläsning, och 
hon hjälpte dem öva in nya ord genom ställa läsförståelsefrågor eller genom att be eleverna sätta in 
orden i meningar. Läraren visade dem även hur de kunde jobba mer med engelskan hemma via olika 
internetsidor. Texten som eleverna läste verkade vara på en bra svårighetsgrad för dem eftersom den 
var lite över vad de redan verkade kunna. Läraren var fullt uppmärksam på deras kunskapsnivå och 
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därför fick denna lektion höga värden på underkategorierna 15, 16 och 17. Här ser jag en koppling till 
hur den mer kompetenta läraren arbetar för att höja den proximala utvecklingszonen för eleven. 

Lärarperspektiv 

Här redovisas analysen och resultatet av sammanställningen av lärarnas svar utifrån frågeställning 1 
om anpassning. 

Anpassning genom organisation, arbetssätt, bedömning och IUP 

Som komplement till observationerna förväntades intervjun och enkätfrågorna ge en utökad bild av 
hur engelsklärarna arbetade med de nyanländas olika behov. Detta var av intresse eftersom detaljer om 
lektionsplaneringar osv. var svårt att se under observationerna. Utifrån informationen som samlades in 
från de tre ordinarie lärarna kunde jag urskilja anpassning  inom 4 olika områden: 
organisation/nivåanpassning, arbetssätt, bedömning och IUP (Individuell undervisningsplan). Dessa 4 
områden presenteras nu lite mer i detalj.  

Organisation/nivåanpassning 

Det fanns tre typer av organisering av de nyanlända eleverna utifrån deras engelskkunskaper. De har 
för tydlighetens skull delats upp i tre grupper.  

Grupp 1. Dessa elever var i en liten grupp på nybörjarnivå med egen engelsklärare men med 
klasstillhörighet i ordinarie klass efter att de slussats ut från förberedelseklass. Endast en sådan grupp 
besöktes och den hade endast elever från klass 9. Lärare 1 beskrev i intervjun att bakgrunden till 
nivåuppdelningen var att när dessa elever gick i 8an hade de varit i den ordinarie klassen men det inte 
gick så bra för dem eftersom de inte vågade tala i klassen eller läsa högt. Dessutom var nivån av 
engelska för hög för dem som själva befann sig på nybörjarnivå. 

Grupp 2. Eleverna i denna grupp var med i den ordinarie undervisningen där de även hade sin 
klasstillhörighet men eleverna hade dessutom extra uppgifter i engelska som utfördes på mentorstiden 
eller på språkvalstimmarna. Även under lektionerna får dessa elever ibland enklare uppgifter eller 
anpassade texter att läsa. 

Grupp 3. Dessa elever hade goda förkunskaper i engelska och var därför med i den ordinarie 
undervisningen. Men eleverna hade fortfarande sin klasstillhörighet i förberedelseklassen p.g.a. att 
deras svenska inte är tillräckligt stark för att de ska klara av att ha all undervisning i ordinarie klass. 
Att de är med på engelsklektionen kallas att de har kommit ut i ett starkt ämne, d.v.s. ett ämne de 
förväntas kunna klara godkänt i.   

Arbetssätt 

Lärare 2 och 3 svarade i enkätfrågorna att de inte gjorde något speciellt i sin planering för de 
nyanlända men att de försökte anpassa så gott det gick. Det som verkade viktigast för lärarna var att de 
nyanlända fick lära sig engelska från den nivå de befann sig på kunskapsmässigt. Därför fick de 
anpassat material och delades in i de grupper som nyss presenterades. Lärare 3 beskrev att en del av 
materialet som används var på svenska och ibland skrevs delar om till engelska. Hon försökte även att 
prata engelska i alla lägen, även vid grammatikgenomgångarna t.ex.  

Lärare 1 berättade att när eleverna i grupp 1 blivit en egen grupp i 9an så ville de först ha samma 
uppgifter som den stora gruppen och fick testa att göra det i början av terminen. De ville komma in på 
gymnasiet och klara 9an men de märkte själva efter ett tag att det var för svårt för dem och gick då 
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med på att jobba på sin egen kunskapsnivå vilket var att jämföra med årskurs 4. När de började jobba 
på detta sätt gick det bättre för eleverna och de fick bättre självförtroende. Lärare 1 säger också att 
metoden för att jobba med nyanlända i engelska skiljer sig från hur de jobbar i SVA undervisningen 
(Svenska som andraspråk). “Det kan inte vara ett språkbad för dem, för att talar jag bara engelska, då 
kan jag tappa dem på en sekund”. Även om de lär sig hennes engelska och blir vana med hennes uttal 
som ibland är bristfälligt så tycker hon ändå att det är bra för dem att de får in orden i sitt ordförråd. 
Engelskan blir ju tredje eller fjärde språket för de här barnen och hon måste därför försöka hålla deras 
motivation uppe hela tiden genom att lägga in olika saker som hon tror blir roliga för dem, men tanken 
är alltid att lägga in sådant som gör att de tränar mer ord.  

Angående arbetssätt så visade sig repetition ha stor betydelse för Lärare 1. Hon är den av lärarna som 
jobbar med nybörjargruppen och med dem gör hon ett muntligt prov på det de lärt sig efter varannan 
vecka. Hon berättar vidare om några internetresurser som hon gillar att använda som heter 
Storyline.com och Starfold.com, där eleverna själva kan gå in och jobba med sin engelska. Hon 
beskrev även sin planering som alltid utgår ifrån kursboken Wings men hon gillar även att lägga in 
olika uppgifter som hon tror är roliga för eleverna och hon har fått positiv respons på detta arbetssätt 
från eleverna. Det är viktigt att man utgår från deras egna intressen och att de känner att de lyckas 
säger hon. Dessutom “måste [hon] få se deras inlärningsteknik, hur lär de sig”? Är det så att eleverna i 
den här gruppen lär sig på samma sätt som den förra klassen som hon hade på sin förra skola, där de 
lärde sig genom att skriva hela tiden? Hon berättade att det finns nyanlända som lär sig genom att 
lyssna på engelska med hjälp av datorn. Detta har gjort att hon har en blandning av olika 
inlärningssätt, t.ex. använder hon bilder där eleverna ska gissa orden, allt för att hålla motivationen 
uppe så de inte ska känna sig uttråkade. Lärare 1 talade också om vikten av att läsa mycket för att 
utöka elevernas ordförråd och detta hade lyckats på hennes förra skola. Hon berättade om hur hon 
hade arbetat med en bibliotekstjänst som lånade ut flera klassuppsättningar av olika böcker som var 
anpassade efter den klass hon undervisade. Det finns en mängd varierande sätt att träna engelska på 
detta sätt. Hon lånar ibland ut sina privata skönlitterära böcker på engelska till de nyanlända och även 
andra elever som behövde extra träning. 

Bedömning  

Lärarna tillfrågades även hur de såg på bedömningen av dessa elever för att se om det fanns någon 
anpassning inom detta område. Lärare 1 berättade att när hon gör prov brukar hon alltid lägga ribban 
för godkänt på 50 % av alla frågor. T.ex. om hon har ett prov med 20 frågor så är 10 rätta svar gränsen 
för godkänt. Detta gör hon för att säkerhetsställa att de jobbar för att nå målen i årskurs 9. Hon menar 
att detta ska ge eleverna visst fallutrymme om de inte jobbar lika bra i 9an och då riskerar att sänka sitt 
betyg. Hon tillade att hon var väldigt hård i sin bedömning. Men ett sådant arbetssätt är bara möjligt 
med de elever man har från längre åldrar och när man kan jobba med dem under flera år, det går inte 
att göra så med elever som snart går ut grundskolan. En pojke som tillhör Grupp 2 (se ovan) behöver 
inte vara med på muntliga presentationer för det är över hans kunskapsnivå och skulle vara för svårt. 
Eleven går bara i årskurs 6 nu och hon väntar sig att han hinner ikapp de andra med tiden. Då kan hon 
be honom att ha muntliga presentationer framför hela klassen, men just nu läser han bara högt för sin 
bänkgranne. Hon menar att man inte kan förvänta produktiva färdigheter innan eleverna har 
tillräckliga receptiva sådana när det gäller tredjespråksinlärning. Det är viktigt att han får känna sig 
trygg och att man möter honom på den nivå han är. Om hon ger honom produktiva uppgifter kommer 
hon alltid att behöva skriva att han inte når målen och det kommer att krossa honom, vilket hon inte 
vill. Lärare 2 svarade att ”de ska ju bedömas som de övriga i engelska” och Lärare 3 svarade att ”hon 
följer samma kunskapskrav som gäller för övriga elever”. 
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Individuell undervisningsplan (IUP) 

Lärarna berättade att det är inte dem som avgör när de nyanlända eleverna ska börja i deras 
engelskklass utan det bestämmer lärarna i förberedelseklassen. Däremot är de ansvariga för att sätta 
ihop IUP för deras mentorselever och även om eleverna riskerar att inte nå målen. För eleverna i 
Grupp 2 är det störst skillnad i den individuella planeringen eftersom dem i övrigt följer den ordinarie 
klassen. Dessa elever får andra uppgifter vid sidan om för att jobba sig ikapp t.ex. genom extra 
engelskuppgifter på sommarlovet. Ett annat exempel som Lärare 1 gav var med en elev i 9an som 
riskerade att inte nå målen för godkänt. För honom blev det särskilt viktigt med en IUP som tillkom 
genom samtal med föräldrarna och läraren om mål att sträva mot för att nå upp till godkänd nivå. 

Vilka andra faktorer anser engelsklärarna vara av 
betydelse för den nyanlända elevens 
skolframgång i engelskundervisningen? 
Här redovisas analysen och resultatet av sammanställningen av lärarnas svar. 

Elevmotivation 

En av frågorna i intervjun och i enkäterna var: Har du något exempel på nyanlända elever som lyckats 
i engelskan, och i så fall, vad kan det ha berott på? Här framträdde elevernas egen motivation som den 
viktigaste faktorn till deras framgång enligt svaren från Lärare 3 och 1. Den sistnämnde berättade att 
alla förutsättningar och resurser kan vara där utan att det händer något, eller så lyckas eleven trots att 
den ligger efter för att den har just motivationen att lyckas. Hon nämnde sin förra arbetsplats där 
hennes nyanlända elever lyckades väldigt väl och att de var väldigt motiverade. Men där hade de också 
fler resurser såsom två mentorer, en mindre klass, modersmålslärare i klassrummet och eleverna gick 
vidare till att bli en vanlig klass utan att behöva delas upp till olika klasser efter utslussningen från 
förberedelseklassen. Hennes insats med denna klass hade till och med uppmärksammats i media. 
Alltså var den sociala aspekten, organisationen av de nyanlända och de tillgängliga resurserna också 
av betydelse. Lärarna berättade att de nyanlända jobbar med samma böcker som de andra klasserna 
men för vissa är deras bok på nybörjarnivå. T.ex. om en nyanländ går i 9an så jobbar eleven med 
samma bok som dem använder i årskurs 4 eller 5. Detta gäller framförallt de elever som tillhör Grupp 
1 och 2. Det var inte heller några problem att få pengar att köpa det material som behövdes så att det 
alltid ska finnas tillgängligt. Dessutom hade Lärare 1 just fått en Ebeam-utrustning som förvandlar 
whiteboarden till en smartboard vilket ökar möjligheterna till interaktivt lärande och lärande genom 
IKT. 

Resurser 

När lärarna tillfrågades vad det fanns för resurslärare, modersmålslärare och handledning för eleverna 
på deras modersmål så sa lärarna att det fanns modersmålslärare men inget samarbete mellan dem och 
ämneslärarna. En av lärarna tyckte att det var alldeles för lite tid som gavs åt denna resurs vilket hon 
menade var ca 30-40 minuter i veckan. Modersmålslärarna satt inte med i klassen och de jobbade 
heller inte ihop kring engelskämnet. Ingen av lärarna hade heller något samarbete med någon 
handledare eller hjälpledare och de hade inte heller några andra lärare eller assistenter med på 
lektionerna. Däremot var Lärare 1 den specialresurs som var avsedd att ta hand om de nyanländas 
individuella behov i grupp 1.  
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Föräldrar 

Elevernas föräldrar kan också ses som en resurs eftersom de kan ha stor påverkan på hur det går för 
deras barn i skolan och därför togs detta ämne upp med engelsklärarna. Lärare 1 berättade att det bara 
är mentorerna som har kontakt med elevernas föräldrar så av den anledningen är kontakten inte så stor, 
men hon har en nyanländ pojke som hon är mentor för. Men det har varit svårt att få kontakt med 
pojkens pappa då de inte kunde hitta en gemensam tid för utvecklingssamtal och att det varit svårt att 
få tag på en tolk vid de tillfällen de skulle kunnat träffas. Lärare 2 beskrev att hon diskuterar med 
föräldrarna medan Lärare 3 inte hade någon kontakt med de nyanländas föräldrar pga. tidsbrist. De 
fick frågan om de trodde att föräldrarnas bakgrund hade betydelse för de nyanländas skolframgång och 
Lärare 1 menade att när det kommer till hur väl eleverna lyckas i skolan så har föräldrarnas stöttning 
betydelse och även deras egen utbildning. Hon sa vidare att dessa föräldrar kan hjälpa sina barn mera. 
Lärare 2 ansåg att deras skolutbildning spelade in och Lärare 3 skrev att hon inte visste säkert men att 
om föräldrarna själva har gått i skola eller har en stark vilja att deras barn ska lyckas så trodde hon att 
det säkert var av betydelse.  

Elevernas skolerfarenhet 

Lärarna frågades även om de nyanländas tidigare skolerfarenhet hade stor betydelse och i så fall hur 
lärarna arbetade för att tillvarata denna. Alla lärare svarar att det såg olika ut bland de nyanlända, att 
vissa har gått en del i skolan medan andra aldrig har suttit i en skolbänk. Det vanligaste var att de inte 
hade läst så mycket engelska tidigare. De försökte tillvarata deras tidigare kunskap genom 
individanpassning.  

Lärarnas erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd 

Vidare kan lärarnas kompetens och erfarenhet vara av betydelse när det gäller att kunna arbeta med 
elever i behov av särskilt stöd. Ingen av lärarna kände till något styrdokument eller andra skrifter som 
de arbetade efter på skolan som kunde vara vägledande i arbetet med nyanlända. Ingen av lärarna hade 
heller någon tidigare utbildning eller fortbildning för detta. Dock undervisar Lärare 1 även i SVA som 
också handlar om språkinlärning för elever med annat modersmål än svenska vilket kan vara hjälpsamt 
i mötet med nyanlända. Hon sa även att hon hade läst engelska för yngre åldrar på lärarhögskolan som 
ett sätt att fortbilda sig själv. Dessutom var det nu andra året som hon undervisade samma kurs på 
Södertörns Högskola. Genom detta hade hon själv lärt sig hur hon kunde applicera de kunskaperna på 
sina nyanlända elever. Lärarna berättade att de bara får information ifall en nyanländ ska börja i de 
klasser de själva undervisar. Lärare 1 har tidigare jobbat på en skola i en mångkulturell storstadsförort. 
I denna klass hade hon en grupp 9or som året innan hade varit i förberedelseklass och som skulle 
slussas ut i de vanliga ämnena. Istället för att dela upp eleverna i olika klasser gjordes ett pilotprojekt 
där hela gruppen blev en egen klass med ca 15 elever och två mentorer. Härifrån har hon fått väldigt 
mycket erfarenhet. Där hade ganska många av eleverna ”någon slags hum om språket” innan de 
började med engelska på hennes lektioner. Men många av dem hade aldrig suttit vid en skolbänk innan 
de kom till Sverige. Efter det har hon även den erfarenhet som kommer av att hon har en hel del 
nyanlända elever på den skola hon nu jobbar. Lärare 2 hade jobbat med nyanlända i många år i 
ordinarie klass medan Lärare 3 hade undervisat endast ett fåtal elever i engelska men flera i sitt andra 
ämne. Hon betonade vikten av att snabbt se till att de nyanlända kommer in i rutinerna för att nå 
målen. Hon tyckte också att man snabbt borde ta reda på så mycket som möjligt om skolbakgrunden, 
göra en omgående diagnos och diskutera vad målet är eftersom det var väldigt viktigt att eleverna 
visste vad målen var så de kunde nå dit och få betyg.  
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Vad finns det för fördelar respektive utmaningar i 
arbetet med de nyanlända eleverna i ordinarie 
klass enligt engelsklärarna? 

 
Studien sökte även ta reda på vilka fördelar respektive utmaningar som fanns i arbetet med de 
nyanlända i den ordinarie engelskundervisningen. Enligt Lärare 1 kände hon stor glädje över alla sina 
elever som lyckas med skolan men att det är en speciell sorts glädje när en nyanländ lyckas och hon 
vet att hon har varit med och hjälpt till. Hon berättar också om när hon fick en hedersam utmärkelse 
och hennes förra elever hade gått omkring och sagt att hon hade varit deras lärare. Det betydde mycket 
för henne. Lärare 2 svarade att det var givande att dessa elever ville arbeta och ser positivt på skolan. 
Lärare 3 svarade att ”ta del av deras historia” var givande i arbetet med de nyanlända. När det kom till 
utmaningar så beskrev Lärare 1 att hon blir jätteledsen när de inte är motiverade och när hon försöker 
att motivera men det inte händer någonting: “Jag är en väldigt dålig förlorare och jag gillar inte att 
misslyckas”. Hon berättar vidare om att hon kan acceptera en misslyckad planering som kanske inte 
var utifrån den nyanländas utgångspunkt, men det är svårare att acceptera när hon ger och ger och ger 
utan att eleven tar emot och inte jobbar. Hon berättar om en elev som är så upptagen med sport så att 
han inte jobbar med sina läxor. Det blir mycket snack på utvecklingssamtalen men det händer 
ingenting vilket gör henne ledsen. ”Men någonstans måste man acceptera det […] att man kan inte 
lyckas med alla barn”. Lärare 2 svarade att det som är svårt är att de inte kan så mycket i ämnet i fråga 
och Lärare 3 skrev att det är ”svårt när de befinner sig på nybörjarnivå och ska gå in i ordinarie klass”.  

Jämförelse av klassrumsobservationerna och 
lärarnas svar 
Genom observationerna kunde vissa av lärarnas svar bekräftas. T.ex. syntes nivåuppdelningen genom 
besöket på Lektion 3. Med dessa elever i grupp 1 syntes också att Lärare 1 arbetade med anpassning 
till eleverna så som hon beskrev, t.ex. visade hon under lektionen eleverna hur de kunde jobba med 
internet programmen hemma. Hon beskrev även att hon tyckte det var viktigt att göra sådant som hon 
trodde var roligt för eleverna, d.v.s. anpassning till elevernas intresse och detta syntes när hon under en 
lektion talade om en uppgift där eleverna skulle göra en muntlig redovisning om en sport de själva 
skulle välja som de gillade. Hon talade även om betydelsen av att läsa mycket och detta visade sig på 
den lektion då eleverna just avslutade ett bokläsningsprojekt. Anpassningen som beskrevs för grupp 2 
blev synlig då några elever fick läsa en enklare text än resterande gruppen. Men den anpassning som 
sker i grupp 2 är svår att upptäcka på så få observationer. Det fanns många tecken på anpassning under 
lektionerna men de flesta lektionerna hade samma uppgifter för alla elever. Lärarna beskrev 
avsaknaden av modersmålslärare och handledningsresurser och detta stämde väl överens med 
observationsresultaten. Övriga frågeområden som intervjun och enkäterna berörde kunde inte 
observeras och de kan därför inte heller bedömas eller jämföras. 
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Diskussion 

Denna studie undersökte engelsklärares arbete för att tillgodose den nyanlända elevens olika behov 
och detta diskuteras utifrån de resultat som framkom i ljuset av den tidigare forskning som 
presenterats i bakgrunds delen. 

Skillnader och likheter med skolinspektionens 
rapport 
Skolinspektionens granskning bestod av 293 observerade lektioner medan denna studies granskning 
endast bestod av 7 lektioner. Detta gör att inga generella antaganden kan göras då den här studien är 
alltför liten i omfång. Det har heller inte gått att fastställa att observationsbedömningarna har gått till 
på samma sätt, men trots detta finns det vissa saker som ändå kan urskiljas .Skolinspektionens rapport 
visade på dålig anpassning till elevernas olika behov medan jag tyckte mig se  jag bedömt som I 
skolinspektionens rapport hade  38 % bedömts som ”mestadels svagt” medan jag i min studie endast 
bedömt 16 % som detsamma. Sammanlagt visar min studie att 57 % bedömdes som ”mer styrkor än 
svagheter” och ”mestadels starkt” gentemot skolinspektionens 48 % av samma delar. Alltså klarade 
sig klarade sig den skola som jag besökt bättre än genomsnittet enligt skolinspektionen när det gäller 
anpassning till elevernas individuella behov.  

Den bild som framkom av mina observationer liknar till viss del den från Skolinspektionen i det 
hänseende att lektionerna började med en lärargenomgång och sedan eget arbete eller arbete i par. 
Men detta behöver inte betyda att det inte är anpassat efter den nivå som eleverna behöver. På den 
besökta skolan hade en nivåanpassning redan gjorts så att grupperna skulle vara mer homogena 
kunskapsmässigt, men detta är alltid svårt att få till helt och hållet. En lärare måste även förhålla sig 
till vad eleverna förväntas lära sig enligt kursplanen och behöver då se till att så stor del av eleverna 
får möjlighet att lära sig detta. Det verkar som om den organisation som gjorts är ett resultat av att det 
är svårt att en lärare ska kunna tillgodose alla elevers olika behov samtidigt och därför har lärarna valt 
att göra dessa nivåindelningar. Det var även svårt att se den individuella anpassningen på 
observationerna men under lektion 5 hade Lärare 2 alla eleverna i 9an samtidigt eftersom Lärare 1 inte 
var närvarande som brukade hålla lektionerna med den lilla gruppen. Här märktes det att de nyanlända 
hade egna uppgifter som de visste att de skulle jobba med och de hade även med sig sina egna 
engelskböcker som de jobbade i.  

Jämförelse med de allmänna råden för arbete 
med de nyanlända 
Hur väl förhöll sig engelskundervisningen till de allmänna råden för nyanlända från skolverket? De 
skrev att ”skolan bör kartlägga elevens läs- och skrivförmåga samt kunskaper i modersmålet, i svenska 
och i andra språk” (Skolverket, 2008:3). Det som är aktuellt för de lärare som var med i studien var att 
kartlägga elevens läs-och skrivförmåga samt kunskaper i ämnet engelska och detta nämndes av Lärare 
3 när hon sa att man snabbt borde ta reda på så mycket som möjligt om skolbakgrunden, göra en 
omgående diagnos och diskutera vad målet är eftersom det var väldigt viktigt att eleverna visste vad 
målen var så de kunde nå dit och få betyg. Detta var även något som Lärare 1 gjorde när hon hela tiden 
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försökte möta eleverna på den nivå de befann sig, dock är det osäkert om hon medverkat till någon 
formell kartläggning av dessa elevers kunskaper. De allmänna råden var också att skolan bör 
”överväga vilka för- respektive nackdelar undervisning i klass eller särskild grupp innebär för den 
aktuella eleven. [Skolan bör även] ha beredskap att förändra sin organisation” (2008:12). Det hade 
uppenbarligen skett en förändring på skolan eftersom beslutet togs att skapa en liten grupp på 
nybörjarnivå för eleverna i klass 9, den grupp som i denna studie benämns som grupp 1. Även 
uppdelningen av de nyanlända i grupp 2 och 3 är ett resultat av att skolan har övervägt vad som vore 
bäst för de nyanlända eleverna. Orsaken till uppdelningen hade varit rädslan hos vissa nyanlända att 
utrycka sig i den stora gruppen och att de kunde gömma sig bakom de duktigare eleverna. Även 
Rodel-Olgac (1999) skrev om vikten att inrätta mindre eller blandade grupper så att dessa elever kan 
hjälpa varandra, eller att ha i åtanke att konflikter och hur eleven mår kan bottna i svårigheter att 
uttrycka sig.   

Genrepedagogiken har visats vara till fördel för tvåspråkiga elever och det har praktiserats på många 
skolor med positiva resultat (Axelsson et. al., 2006), men inga spår av detta arbetssätt syntes till under 
observationerna och det nämndes inte heller av lärarna. Däremot har de själva talat om och visat på 
andra arbetssätt som har varit framgångsrika för deras nyanlända elever. 

Samarbete mellan ämneslärare och 
modersmålslärare 
Lärarna bekräftade vad skolinspektionen (2011:17) hade kommit fram till nämligen att det var 
ovanligt med studiehandledning på modersmålet i engelskundervisningen. Skolinspektionens rapport 
visade också att arbetet med speciella insatser för stöd (underkategori 17) bedömdes ha ”mer styrkor 
än svagheter” medan denna studies resultat visade på ett lägre värde. Angående underkategori 17 så 
berodde den stora andelen som bedömts som ”mestadels svagt” på att det saknades just 
modersmålslärare och handledning på modersmålet. Skulle denna punkt tas bort skulle resultatet visa 
på större grad av anpassning och fler procent skulle räknas som ”mestadels strakt”. Alltså betyder 
detta att observationsresultatet som gäller anpassning kommer få många låga värden ifall ingen 
modersmålslärare eller annan resurs finns med i klassrummet. Detta är intressant att notera eftersom 
kritiken om bristen på anpassning inte enbart beror på bristande anpassning av engelskläraren. Men 
resurser som modersmål har stor betydelse för anpassningen till den nyanlända eleven enligt 
skolverket som har bestämt att skolan är skyldig att ordna med handledning på modersmålet om 
eleven behöver det. De betonar samtidigt betydelsen av samarbetet mellan ämnesläraren och 
modersmålsläraren. Detta var även vad Blob (2004) fann i sin studie. I detta avseende fanns det stora 
brister på den skola som besöktes. Det fanns enligt lärarna inget samarbete och modersmålslärarna var 
heller inte närvarande på någon av de engelsklektionerna som observerades. Anledningen till detta är 
oklar och det undersöktes inte heller. Det verkar som om de nyanlända skulle gagnas av ett utökat 
samarbete mellan modersmålslärarna och engelsklärarna. Lindblad och Lindblad (1981) fann ju att det 
bästa sättet att hjälpa de tvåspråkiga eleverna var att ge dem extra stödundervisning och då gällde detta 
särskilt de elever som kommit till Sverige under skoltiden, d.v.s. de nyanlända. 

Föräldrarnas betydelse 
Andra faktorer som verkade vara av betydelse för de nyanländas skolframgång var elevernas föräldrar. 
Även om elevernas egen motivation ansågs ha störst betydelse enligt lärarna så svarade  de alla att 
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föräldrarnas egen skolerfarenhet och förmåga att kunna stötta eleven var av betydelse. Detta 
bekräftades även av Elmroth (1997) vars resultat från en enkätstudie visade att de elever som hade 
föräldrar som var utanför Sverige hade sämre resultat ibland annat engelska när de gjorde 
standardprov än de elever som hade föräldrar födda i Sverige.   

Språkbruket på lektionerna 
Skolinspektionen riktade även kritik mot att det talades för mycket svenska på engelsklektionerna. 
Denna studie fann också en stor andel talad engelska på lektionerna men det varierade från lektion till 
lektion hur mycket lärarna respektive eleverna talade svenska och i vilket syfte. En av lärarna talade 
t.ex. bara engelska med en av de nyanlända eleverna som fortfarande gick i förberedelseklass medan 
en annan anpassade sitt val av språk till svenska med ett pedagogiskt syfte att underlätta den 
nyanländas lärande. Studentuppsatsen från Anders (2011) visade att många av de nyanlända eleverna 
föredrog när hela engelsklektionen hölls på engelska, men vissa uppskattade blandningen av de båda 
språken. De språkval som gjordes av lärarna på skolan verkade ske på pedagogisk grund vilket kan ses 
som ett tecken på anpassning.  

Rimlig bedömning av de nyanlända? 
Enligt Lindblad och Lindblads (1981) rapport tyckte engelsklärarna att de två- eller flerspråkiga elever 
som kommit till Sverige sent under skoltiden ofta hade problem i engelskan..Detta är troligt att det 
stämmer med de nyanlända i åk 9 som befann sig i den lilla gruppen. Det är väldigt mycket att läsa in i 
engelskan på så pass kort tid om de börjar lära sig engelska första gången i åk 7-9. Anders (2011) 
studentuppsats visade att de nyanlända eleverna i åk 9 hade stora brister i förståelse, problem att 
kommunicera samt stora svårigheter med att skriva uppsatser på engelska. Dessa elevers lärare hade 
även uttryckt att de ansåg kunskapskraven vara för höga och orimliga eftersom dessa elever behövde 
lära sig massor av svenska samtidigt. Lärare 1 ansåg att det var bättre att vänta med vissa produktiva 
uppgifter för de nyanlända som hade det svårt med engelskan och hoppades på att de skulle hinna 
ikapp de andra i slutet av 9an. Lärarna i Lindblad och Lindblads studie tyckte likadant för de menade 
att invandrareleverna nådde ungefär samma nivå som svenska elever vid slutet av 9an. 

Betydelsen av lärarnas erfarenhet 
Även om ingen tidigare nämnd forskning kan styrka den betydelse som lärarnas tidigare erfarenhet 
och utbildning så framkom detta i denna studie. Ett exempel är skillnaden på den vikarieledda 
lektionen och de andra som observerades. Denna vikarie saknade lärarutbildning och han använde 
väldigt lite anpassning till elevernas olika behov, varken till de nyanländas eller till de andra eleverna. 
Vidare tror jag att det är av stor betydelse att Lärare 1 har så pass stor erfarenhet och även den som 
Lärare 2 har efter att ha jobbat med många nyanlända genom åren. Det är troligen även fördelaktigt för 
de nyanlända att en av lärarna har SVA-kunskaper. Det är däremot negativt att ingen av dessa lärare 
kände till skolverkets allmänna råd. Enligt min mening borde det satsas mer på att fortbilda alla 
ämneslärare i sådant som berör undervisning för såväl nyanlända som elever med annat modersmål än 
svenska. Den tiden är förbi när alla Sveriges klassrum består av enbart svenskar. Därför är det konstigt 
att inte mer görs för att nuvarande lärare och lärarstudenter ska få ett mångkulturellt perspektiv.  
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Fördelar respektive utmaningar i arbetet med de 
nyanlända eleverna i ordinarie klass  
Anders (2011) rapporterade att eleverna i åk 6 och åk 9 hade stor motivation att lära sig engelska, detta 
var även vad Lärare 2 såg som givande i arbetet med de nyanlända, nyanländas vilja att arbeta och 
positiva attityd ansåg Lärare 2 vara en givande i arbetet med de nyanlända. Lärare 2 tyckte att det som 
var svårt är att de inte kunde så mycket i ämnet i fråga och Lärare 3 skrev att det var ”svårt när de 
befinner sig på nybörjarnivå och ska gå in i ordinarie klass”. En annan utmaning var vissa elevers 
delade fokus med annat än skolarbetet som t.ex. idrottande vilket gjorde att de inte jobbade tillräckligt 
mot målet för godkänt. Det kunde kännas svårt för Lärare 1 som tydligt brydde sig om dessa 
nyanlända elevers skolframgång. När studiens frågeställningar formulerades förväntades brist på tid 
och resurser så som de utmaningar som skulle sticka ut mest, men förutom bristen på 
modersmålslärare framträdde inte det som jag förväntat mig. Märkvärt är också att ingen av lärarna 
nämner språket som något stort hinder, att elevernas svenskkunskaper står i vägen och skapar problem. 
Men delvis kan detta skymtas i kommentaren från Lärare 2 när hon skrev att det var svårt när eleverna 
befinner sig på nybörjar nivå och ska in i ordinarie klass. Detta kan peka på elevens nybörjarnivå på 
engelska men även deras nybörjarnivå på svenska då frågan var ”Finns det några utmaningar med att 
jobba med nyanlända elever? Här hade jag förväntat mig att få höra mer om svårigheter att 
kommunicera med varandra men detta togs inte upp av lärarna. 

Metodkritik 
Under arbetet med denna studie uppstod flera kritiska moment. För det första var planen att intervjua 
alla tre lärare men p.g.a. olika praktiska omständigheter gick inte detta att genomföras. Detta medförde 
att övervägande delen av lärarperspektivet i uppsatsen endast kom från en källa nämligen Lärare 1. 
Svaren från Lärare 2 och 3 var korta och inte särskilt uttömmande, men de var trots allt bättre än om 
de hade tackat nej till att medverka. Jag inser nu att jag borde ha tagit tid till att återkoppla till dessa 
lärare för att be dem fördjupa sina svar men blev aldrig gjort. Dessutom kan jag nu i efterhand se att 
vissa av de frågor som ställdes var trots all ledande även om jag försökte undvika detta. Detta kan ha 
påverkat studiens resultat och inriktning. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att intervju är en svår 
metod. Angående observationerna så var detta en bra metod för att samla in data för denna typ av 
studie eftersom det visar verkligheten i klassrummet, om än sedd från observatörens ögon. Detta gör 
också att lärarnas egna påståenden kan mätas mot vad som synts i observationerna. Denna metod 
användes främst för att svara på frågeställning 1 om anpassning. Metoden med elevfrågorna var till 
mycket hjälp för kontexten och för att ta reda på om lärarna anpassade undervisningen till de 
nyanlända eleverna specifikt. Men det visade sig vara ett väldigt svårjobbat observationsschema där 
jag fick göra subjektiva bedömningar då det inte var helt klart med vad som menades med de värden 
som skulle anges. Därför tillkom de löpande anteckningarna som stöd vilket jag till viss del såg som 
ett bra komplement, men detta kan också ha fått mig att ha allt för delat fokus vid observationerna. 
Hade jag gjort om denna studie hade jag valt ett enklare observationsschema. Det som i början såg så 
bra ut, i och med att det redan var kopplat till en genomförd studie som dessutom utgick ifrån Lpo 94, 
visade sig vara lite vilseledande för någon som mig som inte är någon expert på hur vetenskapliga 
studier ska bedrivas för att de ska kunna gå att upprepa. Trots detta anser jag att studiens 
frågeställningar kunde besvaras då inte allt berodde på de värden som sattes på observationerna.  
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 Vidare behov av forskning och information till 
ämneslärarna 
Detta har varit ett mycket intressant ämne att fördjupa sig i och jag hade gärna även undersökt 
elevperspektivet men det fanns inte utrymme till detta, men eftersom området engelska för nyanlända 
är näst intill obefintligt så vill jag uppmana andra studenter, pedagoger och forskare att vidare utforska 
detta. Frågor som skulle behöva belysas är: huruvida det är rimligt att bedöma en nyanländ elev t.ex. 
utifrån kraven för årskurs 9 då denne endast läst engelska i några få år? Hur kan ett bättre samarbete 
mellan modersmålslärarna och ämneslärarna se ut? Jag vill efterlysa mer information kring de 
nyanländas situation och tydligare riktlinjer om hur vi som ämneslärare ska arbeta för att de nyanlända 
ska nå så stor skolframgång som möjligt.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till engelsklärare för nyanlända 
 

Övergripande frågeställning: Hur kan engelskläraren möta den 
nyanlända eleven på bästa sätt? 

 
Info om informanterna 
Namn: 
Lärarutbildning: 
Examens år: 
Undervisar i engelska för klass: 
Andra ämnen du undervisar i: 
Anställdes på skolan år: 
Språk: 
Kulturell bakgrund: 
Övrigt i relevans till arbete med nyanlända: 

 

Nyanlända i klassen 
• Hur fungerar undervisningen för de nyanlända eleverna hos Dig? 

 
Fortbildning 
• Berätta om ni har fått någon slags fortbildning eller förberedelse för att jobba med nyanlända 

elever. 
 

• Har du/ni fått någon typ av utbildning för att bemöta nyanlända elever? 
 

• Har ni tidigare erfarenhet? 
 

• Har skolan något styrdokument som ni känner till och arbetar efter? Finns det andra skrifter 
som vägleder er i ert arbete med nyanlända? 
 

Anpassning 
• Tar ni speciell hänsyn till nyanlända i klassrummet? På vilket sätt? 

 
• Gör ni något speciellt i er planering med tanke på de nyanlända? 

 
• Upplever du stor skillnad mellan en nyanländ elev (anländ 2009-nu) och andra elever i samma 

grupp när de väl kommit ut i ord klass? 
 

Resurser 
• Hur ser det ut med resurserna för de nyanlända? 

 
• Finns det några speciella resurser kopplade till dessa elever? 

 
• (Vilka material använder ni? ) Finns det tillräckligt? 
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• Finns det något samarbete med Hjälplärare/Handledning? 

 
• Finns det något samarbete med modersmålsläraren? I så fall hur går detta till? 

 
Föräldrar 
• Vad är era erfarenheter av samarbetet med de nyanländas föräldrar? 

 
• Samarbetar ni med de nyanländas föräldrar? 

 
• Har föräldrarnas bakgrund stor betydelse för de nyanländas skolframgång? 

 

Bedömning 
• Berätta hur ni ser på bedömningen av dessa elever. 

 
• Gör ni något annorlunda när det gäller bedömningen av de nyanlända? 

 
• När anses den nyanlända vara redo att komma in i ordinarie klass? 

 
 

Tidigare skolerfarenhet 
• Vad är era erfarenheter när det gäller den nyanländas tidigare skolerfarenhet. 

 
• Hur arbetar ni för att ta tillvara på den nyanländas tidigare skolerfarenhet eller för att 

överbrygga icke existerande sådan? 
 

Fördelar 
• Berätta vad du tycker är mest givande med att jobba med nyanlända elever 

 
Utmaningar 
• Finns det några utmaningar med att jobba med nyanlända elever? 

 
Elevframgång 
• Har ni något exempel på nyanlända elever som lyckats i engelskan, och i så fall vad kan det ha 

berott på? 
 

• Strategier, Motivation, Föräldrar, Kamrater, Organisation? 
 
Tips 
• Vad skulle vara ert bästa tips till en engelsklärare som ska undervisa nyanlända elever?  
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Bilaga 2 

Skola  Lärare nr:  M/K    
Kommun  Lärarutbildning   Ja/Nej    
Årskurs: 6/7/8/9  Lärarutbildning engelska  Ja/Nej  år 

Grupp: ordinarie klass/annan grupp 
utifrån kategori eller nivå  Antal elever i klassrummet       

  
Andel elever med andra modersmål 
än svenska  %    

   Antal elever i skolan       
 

Lektionsinnehåll  Kursplanefokus  Procent av 
lektionstiden 

A  B 1. Allsidig kommunikativ förmåga – interaktiva färdigheter  o 
    

B  B 2. Receptiva färdigheter ‐ lyssna och läsa  o 
    

C  B 3. Produktiva färdigheter ‐ tala och skriva  o 
    

D  B 4 Sociokulturell och sociolingvistisk medvetenhet  o 
    

 

A 2. Lektions‐upplägg och genomförande samt organisation i klassrummet 

Indikator. Läraren…  Värde  Goda exempel: Läraren … 

• utgå från varje 
enskild individs 

behov, 
förutsättningar, 
erfarenheter 
och tänkande” 

Lpo 94 

... säkerställer 
effektiva 
rutiner i 

klassrummet 

  
a) … ser till att varje elev vet vad han/hon förväntas göra 

  
b) … ser till att det inte är någon osäkerhet om när och hur 
eleverna kan få hjälp med sitt arbete under lektionen 

   c) ... ger tydliga besked om vilka läromedel som ska användas 

  
d) ... ser till att nödvändiga läromedel finns lättillgängliga 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A 3. Anpassning av undervisningen till elevers olika behov 

Indikator. Läraren…  Värde  Goda exempel: Läraren … 

”Undervisningen 
skall anpassas 
till varje elevs 
förut‐sättningar 
och behov. Den 

skall med 
utgångspunkt i 
elevernas bak‐
grund, tidigare 
erfarenheter, 
språk och 
kunskaper 

främja elevernas 
fortsatta 

lärande och 
kunskaps‐

utveckling.” Lpo 
94 

… anpassar 
instruktioner, 
aktiviteter och 
uppgifter till 
elevernas 
individuella 

skillnader inom 
motivation, 

prestationsnivå, 
sätt att lära och 
inlärningstakt 

  
a) … ger instruktioner på ett konstruktivt och ändamålsenligt 
sätt 

   b) … uppmärksammar elever som inte förstått instruktioner 

  
c) ... ger eleverna möjlighet att välja mellan olika uppgifter 
som stämmer överens med deras individuella intressen 

  

d) ... ger eleverna möjlighet att välja mellan olika uppgifter 
som stämmer överens med deras individuella behov 

  

e) … ger möjlighet för elever som lätt når de kunskapskrav 
som minst ska uppnås att arbeta med mer utmanande 
uppgifter eller med fördjupande material 

  
f) ... ger ytterligare instruktioner och stöd till enskilda elever 
med lägre prestationsnivå eller långsammare inlärningstakt 

  

g) … ser till att elever har flera uppgifter tillgängliga beroende 
på deras kunskapsnivå samt sätt att lära 

Indikator. Läraren…  Värde  Goda exempel: Läraren … 

Läraren ska 
• utgå från varje 
enskild individs 

behov, 
förutsättningar, 
erfarenheter 
och tänkande, 

• stärka 
elevernas vilja 
att lära och 

elevens tillit till 
den egna 
förmågan, 

• ge utrymme 
för elevens 

förmåga att själv 
skapa och 

använda olika 
uttrycksmedel, 
• stimulera, 

handleda och ge 
särskilt stöd till 
elever som har 
svårigheter”, 

Lpo 94 

… kontrollerar 
aktivt specifika 
problem när 
det gäller 

enskilda elevers 
förståelse 

  
a) … kontrollerar aktivt kvaliteten på hur uppgifter utförs 

  
b) … kontrollerar aktivt eventuella problem rörande elevers 

begränsade ordförråd 

  
c) … kontrollerar aktivt eventuella problem rörande läs‐ och 
skrivsvårigheter 

  

d) … kontrollerar aktivt eventuella problem rörande elevers 
svårigheter att förstå snabbt tal 

… ser till att 
elever med 
behov av 

särskilt stöd 
eller 

studiehand‐
ledning under 
lektionen får 

sådant 

  
a) … ger elever som behöver det, möjlighet att träna extra, 
förbereda/ efterarbeta tillsammans med en resurslärare 

  
b) … resurslärare finns med under lektionen som stöd för 
enskilda elever 

  
c) … ger eleven tillgång till audiovisuella hjälpmedel 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