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Abstract  
 
The purpose of this study is to shed the light on the challenges that face English teachers in 

teaching English as a second language to newly arrived refugee students. The teachers 

interviewed in this study expressed concern about the level of the students’ English and the 

difficultly the faced adapting teaching to students’ needs. This research focuses on the 

strategies and methods used by the concerned English language teachers in order to support 

students’ learning experience. Furthermore, this research shows how the approach used by 

teachers is based on the students’ individual needs and their personal circumstances. The 

research discusses the challenges faced by English language teachers in teaching students who 

have newly arrived to Sweden. The main content of the discussion is based on multiple 

interviews with English language teachers. Furthermore, the research studies the teaching 

methods and strategies which teachers use to effectively teach the students. The research 

method used in this study is a mix of class visits and interviews with five English language 

teachers. The main challenges facing teachers were the short time frames and lack of 

resources. In some situations, teachers coped with the additional pressure of accepting new 

students under such circumstances. The lack of proper planning to manage the new coming 

students meant that teachers had not received the required resources. They emphasised the 

importance of such support especially when students have shown a great degree of interest to 

learn and progress. Most of the teachers stressed their concerns about the issues with time and 

resources allocated 
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Sammanfattning  
 
Studiens syfte är att lyfta fram lärares utmaningar med nyanlända elever inom engelskämnet. 

Undersökningen visar vilka utmaningar lärare anser att nyanlända elever kan stöta på under sin 

inlärning av engelska i den ordinarie undervisningen. Studien fokuserar på den språkliga 

inlärningsprocessen samt vilka strategier och arbetssätt som används för att stödja de nyanlända 

eleverna i största möjliga utsträckning. Dessutom visar den vilka strategier och arbetssätt som 

används för att anpassa undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar. Genom att 

genomföra en kvalitativ intervjustudie, har studien tagit del av lärares utsagor om vilka 

utmaningar de upplever med de nyanlända eleverna under engelskundervisningen. Den 

empiriska metoden som har använts har varit en variant med klassrumsobservationer och 

intervjuer med fem engelsklärare som sedan har transkriberats. Lärarna som har intervjuats i 

studien berättar att tidsbrist och otillräckliga resurser är den största orsaken till utmaningar. Vid 

några tillfällen fick lärarna möjlighet att anpassa engelskundervisning med digitala verktyg för 

att underlätta elevernas lärande och utveckling men tyvärr har skolan brist på tid och resurser 

för att stötta de nyanlända eleverna efter deras förutsättningar och behov. Några lärare använder 

sig av digitala verktyg som undervisningsstrategi för att genom detta förenkla för elevens 

förståelse med hjälp av elevers modersmål i undervisningen. 

 

 Lärarna i studien belyser vikten av att de nyanlända eleverna intresserar sig för lärandet för att 

utvecklas. Flera av lärarna känner sig uppgivna när det kommer till tidsbrist och otillräckliga 

resurser. Samtidigt medger de att det är spännande och utmanande när de nyanlända eleverna 

kommer och har med sig tidigare kunskaper som de sedan kan byggas vidare för att kunna ingå 

i den ordinarie klassen. De nyanlända eleverna börjar i en förberedande klass med elever som 

har svenska som andra språk under en specifik period. Hur arbetar lärare när det gäller engelska 

undervisning? I studien beskrivs elevers svårigheter när läraren undervisar engelska ämnet men 

använder sig av svenska språket under genomgångar tex. gällande glosor eller instruktioner 

m.m. Dessa elever möter svårigheter eftersom de varken behärskar svenska eller engelska 

språket. Studien visar att en mycket positiv och förebyggande strategi är att skolan har anställt 

modersmålslärare som resurspersoner (studiehandledare) som kan vara med under ordinarie 

undervisning.     
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Inledning 
 
Det svenska samhället har genomgått många olika förändringar under 1900- och början av 

2000-talet; en av förändringarna är invandringen. Under de senaste decennierna har den svenska 

skolan också genomgått stora förändringar. Invandringen till Sverige har medfört att de svenska 

klassrummen börjat bli alltmer mångkulturella och har elever med mångspråkig bakgrund. 

Speciellt under de senaste decennierna har den svenska skolan förändrats, klasserna är mer 

kulturellt och språkligt heterogena än förr. Antalet nyanlända elever med olika kulturella 

bakgrunder har ökat (Pirjo Lahdenperä & Eva Sundgren 2016). Åsa Wedina & Anneli 

Wessmanb (2017) författarna förklarar hur de nyanlända eleverna erbjuds stöd och hjälp för att 

skapa goda förutsättningar samt ges möjligheten att inhämta och utveckla sina kunskaper, vilket 

i sin tur ställer högre krav på både Skolverket och skolan. Detta medför att det både känns 

ansträngande och utmanande för all inblandad personal (Lahdenperä & Sundgren 2016). Enligt 

läroplanen Lgr 11 är engelskämnet ett obligatoriskt ämne i den svenska skolan. Dessutom är 

det lika viktigt som de andra ämnena enligt Skolverket. Engelskämnet betraktas som andraspråk 

för elever som har svenska som modersmål. Nihad Bunar (2010) anser att nyanlända elever 

behöver extra stöd under engelskundervisning då det är ett tredje eller fjärde språk för de. 

 

Skolverket (2011) skriver att alla elever ska ges möjlighet till kunskapsutveckling och lärande 

för att nå utbildningens mål. Nyanlända elever ska undervisas i förberedelseklassen (FBK) som 

kallas för IN-klass (internationell klass), vilket är en förberedelsegrupp som består av många 

olika elever som har olika modersmål och ligger på olika kunskapsnivåer (Lahdenperä & 

Sundgren 2016). Undervisningen i den här klassen ska förbereda nyanlända elever till att sedan 

inkluderas och integreras i en ordinarie klass. Lahdenperä och Sundgren (2016) betonar att 

nyanlända elever som ska läsa engelskämnet parallellt med inlärningen av det svenska språket 

är i större behov av stöd. Detta innebär att det behövs extra ansträngningar från skola och lärare 

för att organisera och stödja alla elever lika mycket och utifrån deras individuella behov och 

förutsättningar (Skolverket, 2011).  

 

Nyanlända elever som har börjat skolan i Sverige har med sig olika färdigheter och kunskaper 

som behövs stärkas och bekräftas i en förberedande klass (Bunar, 2010). Det ställs högre krav 

på lärarens prestation eftersom eleven inte behärskar det svenska språket vilket kräver en stor 

anpassning utav läraren i klassrummet. Dessutom blir det mer ansträngande och krävande utav 

läraren när de nyanlända eleverna börjar i klassrummet under olika perioder, t.ex. börjar en del 
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i början-, mitten- eller i slutet av terminen.  Läraren har en otrolig utmaning och ett stort ansvar 

för att hitta lämpliga strategier som passar de nyanlända elevernas olika kunskapsfärdigheter. 

Utmaningen blir större då läraren ska å ena sidan anpassa för att innehållet ska vara begripligt 

för de nyanlända eleverna samt å andra sidan överensstämma med styrdokumenten och 

läroplanen.  

 
 I den här studien används begreppet nyanlända såsom den används i Skollagen (2009) och 

Skolverket (2011). I boken Skolans möte med nyanlända definierar Lahdenperä och Sundgren 

(2016) begreppet nyanlända på ett tydligt sätt och klassificerar begreppet med hjälp av olika 

kriterier som behandlar elevers omständigheter: nyanlända elever har tidigare varit bosatta 

utomlands, men är nu för tiden bosatta i Sverige. Eleverna har oftast ett annat modersmål än 

svenska. Har eleverna däremot varit bosatta i Sverige i över fyra år så betraktas de inte längre 

som nyanlända (Skolverket, 2011). 

 

Syfte och frågeställningar  
 
Undersökningens syfte är att lyfta fram lärarens utmaningar med nyanlända elever inom 

engelskämnet. Målet med denna empiriska studie är att med hjälp av kvalitativa intervjuer och 

observationer fokusera på den språkliga inlärningsprocessen samt vilka strategier och 

arbetssätt som används för att stödja elever så mycket som möjligt. Dessutom kommer en 

översikt ges över hur ett antal lärare bedriver sin undervisning efter elevers förutsättningar och 

behov. 

  

1. Vilka utmaningar möter läraren inom engelskämnet med nyanlända elever? 

2.  Vilka strategier och arbetssätt kan användas för att stödja eleverna för god 

utveckling och lärande inom engelskämnet? 

 

Bakgrund 
 
Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2016) består av olika råd och 

bestämmelser som gäller skolans likvärdighet, rätt till särskilt stöd, elevens tillgång till 

utbildning samt utbildningens anpassning till elevens individuella behov och förutsättningar. 

Detta ska hjälpa och vägleda skolan att undervisa nyanlända elever. Dessa råd ger en tydlig 

bedömning av elevens skriv- och läsförmåga i svenska / svenska som andraspråk och i 
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modersmålet. Utifrån dessa råd kan läraren upprätta en individuell planering för den enskilde 

eleven. Skolans uppgift är att ha beredskap att förändra sin organisation så att undervisningen 

anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. De nyanlända eleverna ska placeras i den 

klass som ligger närmast deras kunskapsnivå och deras ålder. Dessa elever kan komma att 

behöva extra stöd genom att gå i en förberedande klass (Skolverket, 2016). Pauline Gibbons 

(2006) påpekar att engelskämnet är som ett tredje språk för de nyanlända eleverna i den svenska 

skolan. Detta innebär att de nyanlända eleverna undervisas i engelska som det vore ett 

andraspråk. Engelskundervisningens upplägg och innehåll baseras alltså på att eleverna har 

svenska som modersmål och engelska som andraspråk.  

 

I Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2013) läggs tonvikten på hur läraren anpassar sin 

engelskundervisning utifrån elevernas behov och förutsättningar. Skolinspektionens rapport 

visade att anpassningarna i många skolor är väldigt svaga. Undervisningen sker likadant för alla 

elever. Skolinspektionens granskning som gjordes gällande nyanlända elever betonades med 

rubriken ” de flesta elever placeras oreflekterat i någon form av introduktionsklass där 

undervisningen är enhetlig utan hänsyn till individuella förutsättningar och där de hålls kvar för 

länge ” (Skolinspektionen, 2013). Skolinspektionen (2013) anser att det är viktigt att nyanlända 

elever få möjligheten att ha studiehandledning på modersmålet. Detta kan ske under lektionen 

för att underlätta deras kunskapsutveckling inom alla skolämnen. Därför finns en stor risk för 

otillräcklig kunskapsutveckling när studiehandledningen inte erbjuds på elevens modersmål. 

Enligt Skolverket (2016) ska skolan ordna studiehandledning på modersmål vid behov. 

Handledningen på modersmålet stödjer ämnesundervisningen och spelar en viktig roll i 

elevernas utveckling och lärande. Därför står skolan och läraren inför en stor utmaning för att 

tillfredsställa nyanlända elevers förutsättningar och behov. Skolverket (2016) skriver att läraren 

har ansvar att samarbeta med andra lärare för att kunna ge rätt stöd till nyanlända elever i alla 

ämnen. 

 

Engelskämnet  
 
I Lgr 11 står det att varje elev ska lära sig kommunicera på engelska språket i tal och skrift. 

Undervisningen ska utformas efter elevernas behov och förutsättningar. Dessutom ska läraren 

ge stöd till eleverna utifrån deras bakgrund, tidigare erfarenheter och utveckla deras språk och 

kunskaper (Skolverket, 2011). Engelskämnet är ett obligatoriskt ämne i den svenska 

grundskolan. Kunskapskraven är dock desamma (Skolverket, 2011) för elever som har 
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engelskan som andra- och tredjespråk, alltså finns ingen anpassning inom kunskapskraven. 

Nyanlända elever som börjar sin skolgång från förskoleklassen har större möjlighet att nå 

kunskapskraven till skillnad från elever som börjar några årskurser senare. Gällande dessa 

elever uppstår det oro hos lärarna för hur eleverna ska hinna utveckla det svenska språket och 

komma i fas med de andra eleverna (Bunar, 2010). Ifall de nyanlända eleverna lär sig svenska 

språket snabbt får de följa med i den ordinarie undervisningen i alla ämnen, även i 

engelskämnet. I Skolverkets allmänna råd om utbildning för nyanlända elever (2016) nämns 

det att läraren har rätten till att begära studiehandledare vid behov för att kunna underlätta 

elevens kunskapsinhämtning. Genom att en studiehandledare närvarar i den ordinarie 

undervisningen kan eleverna förhoppningsvis uppnå kunskapskraven snabbare än att gå i FBK. 

 
Teoretiska perspektiv 
 
Min studie syftar till att undersöka de strategier och arbetssätt som lärarna använder under 

engelskundervisningen med nyanlända elever. Studien utgår ifrån att kommunikativ kompetens 

och samspel mellan elever och lärare har en positiv effekt i inlärningsprocessen, vilket är en 

grundläggande aspekt som utgår från det sociokulturella perspektivet. Min studie utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv eftersom det överensstämmer bäst med nyanlända elevers behov av 

socialt samspel för utveckling och lärande. Det handlar om kommunikativ interaktion mellan 

elever och lärare i undervisningen (Roger Säljö, 2014). Lärarrollen är viktig för att stödja 

eleverna i att inhämta nya kunskaper genom att individanpassa undervisningen. Skolans 

uppdrag ska vara att förbereda eleverna inför framtiden utöver kunskapsförmedling. Det 

innebär att skolans anpassning ska utgå från vad eleven kan utföra på egen hand och vad de 

klarar av med hjälp av lärarens stöd. Lärarens språk, som används som ett verktyg har en viktig 

roll i undervisningen (Säljö, 2014).  Mycket didaktisk forskning har ägnats åt vilka möjligheter 

och strategier som används för att anpassa undervisning efter elevers behov och förutsättningar 

(Ulrika Magnusson, 2013).  

 
Säljö (2008) lyfter fram det sociokulturella perspektivet på inlärning först formulerarat av Lev 

Vygotskij på 1920-talet. Det sociokulturella perspektivet syftar till att barn lär sig kollektivt, 

därmed spelar även språket en stor roll eftersom inlärningen i grupp kräver kommunikation och 

samspel med andra. Det innebär att genom sociala erfarenheter kan elever lära sig när de 

samspelar med andra med stöd av en vuxen (läraren). Dessutom sker utveckling och lärande 

hos elever genom interaktion och kommunikation i undervisningen. Säljö (2008) definierar ett 

av Vykotskijs omtalade begrepp, den så kallade proximala utvecklingszonen, som innebär att 
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elever utmanas på en lagom nivå. Inlärningsnivån blir inte för lätt och inte heller för svår 

samtidigt som den sociala interaktionen underlättar inlärningen. När eleven möter svårigheter 

under undervisningen kan det underlättas med hjälp av stöd från antingen en lärare eller elever 

då arbetet sker i grupp. Det vill säga att elever lär sig inte bara från lärare utan elever lär sig 

även i samspel med andra via en kommunikation. Säljö (2008) skriver om Vygotskijs teori som 

betonar att de sociala och kulturella erfarenheterna bidrar till att utveckla elevers kännande och 

tänkande. Dock blir det svårt för de nyanlända eleverna eftersom de inte behärskar det 

gemensamma språket för alla elever i den svensk skolan. Detta kan leda till att de nyanlända 

eleverna inte kan samspela och kommunicera med de andra eleverna och i följd av detta sker 

ingen kollektiv utveckling/inlärning. I klassrum där andraspråkiga eller nyanlända elever är 

närvarande krävs det en anpassning med hänsyn till elevernas behov och förutsättningar.  

 

Skolan är en mötesplats där olika individer får mötas och kommunicera samt utveckla sina 

kunskaper och erfarenheter och en viktig plats där man tillägnar sig kunskaper som inte är lätta 

att få genom vardagssituationer. Säljö (2008) hävdar att kunskap inte kan överföras till 

människan utan att hen själv är delaktig och medverkar. Det vill säga att lärandet ses som en 

del av den sociala samvaron. Läraren betraktas som en vägledare som stödjer elever och hjälper 

dem att se samband mellan abstrakta begrepp och egna erfarenheter. Det är viktigt att stödja 

eleverna genom att utveckla och bygga på deras kunskaper och erfarenheter. På så sätt kan 

läraren motivera och stimulera eleverna att lära sig. Elevernas utveckling sker enligt det 

sociokulturella perspektivet genom social kommunikation mellan elever och lärare som i sin 

tur leder till den kognitiva utvecklingen som Gibbons (2008) skriver. 

 

Ett annat perspektiv som hänger ihop med sociokulturella perspektiv är pragmatismen som 

handlar om att bygga på elevers erfarenheter. Utifrån pragmatiska perspektivet sker lärandet 

genom praktik, reflektion och handling under undervisningen. Det är viktigt att knyta an 

tidigare kunskap med ny kunskap som eleven möter i den nya skolan och i olika 

vardagssituationer (Säljö, 2008). Läroplanen Lgr 11 utgår också från pragmatismens inriktning 

som ska vara inriktat på att kunskap förankras med hjälp av handling. ”Learning by doing” det 

vill säga, praktik som princip för kunskap. Detta innebär att interaktion och variation underlättar 

för elevernas kunskapsutveckling (Säljö, 2008). 
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Den svenska skolan ska vara en skola för alla och då krävs det anpassning. Sverige är ett 

mångkulturellt samhälle och det återspeglas i skolan. Det vill säga att läraren är medveten om 

språkfärdigheterna och dess utveckling hos nyanlända elever. Läraren bör även känna till 

elevens kulturella bakgrund för att kunna skapa sig en förståelse av elevens behov och 

underlätta lärandet för eleven samt språkinlärningen inom engelskämnet. Lahdenperä & 

Sundgren (2016) hänvisar till de faktorer som medverkar till förändringar i lärarrollen, vilket är 

det mångkulturella samhället och skolans förändrade system. Vidare sammanfattas att engelska 

språket skall läras ut till alla elever oavsett om det är första, andra eller tredje språk för eleverna 

i den svenska skolan. 

 

Kommunikativa principer   
  
Jack C. Richards (2006) skriver i sin studie om kommunikativa principer som utgångspunkt 

utifrån det sociokulturella perspektivet. Han beskriver hur det är en aktiv interaktion genom 

kommunikation mellan eleverna, där språket blir ett viktigt redskap för kunskap, utveckling och 

lärande. Via kommunikationen mellan elever ges möjlighet till att lära och ta del av varandras 

erfarenheter. Richards (2006) undersökning visar att när man arbetar utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv använder man en dialog tillsammans med de förkunskaper och erfarenheter som 

elever har för att sedan arbeta i grupp. Samtidigt visar Richards (2006) vilka aktiviteter i 

klassrummet som skulle kunna användas för att genomföra en kommunikativ pedagogik. Ett 

kommunikativt perspektiv utgår ifrån att kunskap skapas i samspel mellan elever för att sedan 

bli en del av den enskilde individen.  

 

Magnusson (2013) och Richards (2006) diskuterar hur man ska gå tillväga för att identifiera 

nyanlända elevers behov. Nyanlända elever behöver utvecklas med hjälp av sina 

kommunikativa färdigheter, att läsa, skriva och tala inom språkinlärning. När nyanlända elever 

klarar av den svenska språkinlärningen kommer de även att lära sig det engelska språket lika 

bra som svenskan (Magnusson, 2013). Dessutom behöver läraren i arbetet med nyanlända 

elever ta hänsyn till elevens individuella tidigare erfarenheter och kunskaper (Magnusson 

(2013); Richards, 2006). Gibbons (2008) lyfter fram betydelsen av kommunikativa färdigheter 

vid inlärning av engelsk språket. Gibbons (2008) menar att eleverna ska lära sig kommunicera 

med varandra i klassrummet genom att lyssna och tala på engelska istället för på svenska 

språket vilket är en av de svåraste utmaningar en nyanländ elev möter, eftersom språket inte 

behärskas tillräckligt.  
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Gibbons (2008) beskriver olika undersökningar som genomförts i ett antal länder där 

mångkulturella synsätt sammankopplas för att stödja språkutveckling, med hjälp av olika 

strategier. En av de olika strategierna är att eleverna kommunicerar i par eller i grupp både 

mellan lärare och elever och elever och elever. De nyanlända eleverna behöver lära sig att lyssna 

aktivt. Alltså är det viktigt att läraren skapar en miljö där elever ges möjlighet att få resonera 

och diskutera i klassrummet. Detta innebär att läraren behöver använda sig av ett varierat språk 

med beskrivande och förklarande meningar som gör att eleverna blir mer uppmärksamma på 

att lyssna och försöka uppfatta vad läraren menar (Gibbons, 2008).   

 

Samhället och skolan har påverkats av invandringen såsom Anderz Andersson, Sara Leynäs 

och Lina Sidenhag (2015) betonar. En av de största utmaningarna för skolan är att ge de 

nyanlända eleverna de bästa förutsättningar de kan få för att tillgodose deras behov. Sidenhag 

et al. (2015) förklarar att förutsättningar kan skapas genom att nyanlända elever ges möjlighet 

att utveckla sina kunskaper och sitt lärande genom att förstärka deras färdigheter och 

erfarenheter ifrån tidigare skolgång. Skolans sociokulturella miljö påverkar elevernas 

språkinlärning i hög grad, genom inkludering och integrering i klassrummet. 

 

 Det är lärarens ansvar att skapa skolsituationer som underlättar elevers lärande och 

kunskapsutveckling. Wedina och Wessmanb (2017) lyfter fram olika anpassningar och 

förändringar i klassrumsmiljön. Engelskundervisningen i grundskolan ska förstärka elevernas 

erfarenheter på olika sätt. Utmaningen för läraren blir att kunna möjliggöra detta, att kunna 

balansera individens kompetens och förmåga. Wedina och Wessmanb (2017) anser att det är 

viktigt att utveckla pedagogiska former som utvecklar elevernas färdigheter och kunskaper. Att 

undervisa grupper som har olika språkliga nivåer innebär olika utmaningar. Sidenhag et al. 

(2015) betonar att det är viktigt att läraren motiverar eleverna att samarbeta. Det som Sidenhag 

et al. (2015) uttrycker är att arbetet med nyanlända elever i par eller mindre grupp under 

engelskundervisning underlättar elevernas språkutveckling och lärande. 
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Förberedelseklass för nyanlända   
 
Skolan behöver ett effektivt tillvägagångssätt för att ta reda på vilka nivåer de nyanlända 

eleverna befinner sig på och vilken klass de bör börja i. Det är viktigt med individualisering 

inom skolarbetet som verktyg i arbetet med nyanlända elever. Skolverket (2011) lyfter fram att 

det är en utmaning för läraren att både lyckas med undervisningens grundläggande 

ämnesinnehåll och även tillgodose varje elevs behov. På skolan där denna studie utförts finns 

det en förberedelseklass (FBK) som en mottagningsskola där alla nyanlända elever går under 

en begränsad tid. Det kan gå fort för många nyanlända elever att lära sig läsa, skriva och tala på 

svenska med hjälp av SVA-läraren. SVA-läraren är en lärare som lär ut svenska som 

andraspråk. Klassen har även en eller flera studiehandledare som är flerspråkiga lärare. 

 

 Placering i ordinarie klass beror på vilken nivå den nyanlända eleven befinner sig på och hur 

mycket kunskaper hen har lärt sig under tiden. Överflyttningen kan ske inom samma skola eller 

till andra skolor såsom (Lahdenperä & Sundgren, 2016) skriver i sin bok. Läraren kan undervisa 

nyanlända elever med hjälp av olika metoder och anpassade verktyg för att kunna underlätta 

och förmedla kunskap. Det är viktigt under förberedelseklass (FBK) att nyanlända elever får en 

lugn skolstart med möjlighet att successivt lära sig det svenska språket för att kunna integreras 

och inkluderas i en socialt organiserad verksamhet.  Lahdenperä och Sundgren (2016) lyfter 

fram att en del nyanlända elever kan anses ha tillräckligt bra kunskaper t.ex. att kunna tala, läsa 

och skriva en viss del på engelskan för att kunna följa med i undervisningen. När eleven kan 

kommunicera och göra sig förstådd samt förstå andras tal är det en tillräcklig nivå för att den 

nyanlända eleven ska börja i ordinarie engelskundervisning. Det ordinarie klassrummet bör 

underlätta lärandet och utvecklingen (Lahdenperä & Sundgren, 2016).  

 

Studiehandledningsstöd  
 
Enligt Skolverket (2011) ska ”skolan ansvara för att varje elev efter genomgången i grundskola 

kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något 

ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt” (s. 13). Eleverna i skolan strävar efter att 

kunna nå kunskapskraven som står i läroplanen genom att lära och utveckla sig. Dessa 

kunskapskrav blir dock svårare att uppnå för de nyanlända eleverna som börjar senare i den 
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svenska skolan, då de ofta helt saknar det svenska språket (Lahdenperä & Sundgren, 2016). När 

nyanlända elever ska börja i skolan görs en bedömning av deras tidigare färdigheter och 

kunskaper för att anpassas i undervisningen.  

 

Bedömningen sker bland annat för att underlätta för läraren gällande elevernas kunskapsnivå 

och behov. Utöver vad eleverna är i behov av kan nya strategier införas t.ex. studiehandledning. 

Studiehandledningen ger eleven möjlighet till stöd med sitt modersmål under undervisningens 

gång. Fördelen med studiehandledning är att eleven får mer detaljerade förklarningar på språket 

som eleven behärskar.  Studiehandledningens syfte är att stödja eleven i undervisningen inom 

olika ämnen samt att stimulera elevens språkinlärning. Det finns flera olika yrkesgrupper som 

samarbetar för att stödja nyanlända elever på skolan såsom SVA-lärare, förberedelseklass 

(FBK), specialpedagoger, speciallärare, och studiehandledare.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Genom samarbetet mellan lärare och studiehandledare ges en god stöttning till de nyanlända 

eleverna som ökar deras förståelse genom att exempelvis gå igenom nya begrepp på 

modersmålet respektive inom de olika skolämnena (Skolverket, 2016). Lahdenperä och 

Sundgren (2016) anser att modersmålslärare och studiehandledare har en viktig roll men 

samtidigt finns det risk för att nyanlända elever blir isolerade och hamnar i utanförskap från 

den ordinarie undervisningen eftersom de inte behärskar det svenska språket så väl kan de inte 

delta och inkluderas i genomgångar, grupparbete osv. Under andra ämnen som musik, idrott, 

och slöjd kan de nyanlända eleverna vara mer delaktiga än i teoretiska undervisningar då det 

inte krävs lika mycket kunskap inom det svenska språket som i andra undervisningsämnen 

(Lahdenperä och Sundgren, 2016).  Dessa ämnen fokuserar mer på det praktiska arbetet vilket 

möjliggör för eleverna att hänga med och prestera bättre under dessa undervisningar. 

Lahdenperä och Sundgren (2016) anser att nyanlända elever ska kunna lyckas med sin 

utbildning men då krävs det mer individualiserad undervisning utifrån elevers förkunskaper och 

färdigheter inom skolans värld. 

 

Zhaohong Han (2003) betonar i sin artikel vilken betydelse modersmålet har vid inlärning av 

ett främmande språk. Hon anser att om nyanlända elever får stöd med översättning till sitt 

modersmål ger detta möjlighet till att utveckla den kommunikativa kompetensen i 

språkundervisningen. En mer framgångsrik undervisning med nyanlända elever kan 

exempelvis ske genom att läraren visar att de bryr sig om elevers modersmål och stöttar med 

hjälp av olika verktyg på både engelska språket och även modersmålet. Även Sidenhag et al. 
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(2015) har visat att andraspråksinlärning lyckas när eleverna samtidigt får stöttning i 

modersmålet. 

Metod  
 
För denna studie har jag genomfört kvalitativa semistrukturerade intervjuer och observationer 

som grund för datainsamlingen. Den kvalitativa forskningen syftar till att förstå ett fenomen 

med hjälp av olika information som samlats in via lärarintervjuerna. Utifrån lärarnas utsagor 

ges en bild över lärarnas utmaningar med nyanlända elever samt vilka strategier och arbetssätt 

som används under undervisningen för att underlätta elevers utveckling och lärande. 

Undersökningen utgår från en intervjuguide och ett observationsschema. Intervjuguiden 

förenklar för läsaren att effektivt få reda på samt bekräfta informanternas utsagor. Genom att 

t.ex. se hur många elever läraren har i intervjuguiden kan läsaren få en bild och se en koppling 

mellan utsagor och lärarnas olika förhållanden i klassrummet (Alen Bryman, 2011). Eftersom 

studien pågick under en begränsad period blev det enbart ett fåtal tillfällen där jag fick observera 

engelskundervisningen. Jag fick mest vara i åk 3, 4, 5 och 6 eftersom åk 7 och 8 och 9 hade 

några prov samt övningar inför nationella proven. Men annars försökte jag att ta del av varje 

klass engelska undervisning.   

 

Urval   
Min studie genomfördes på en mångkulturell skola med elever från åk F-9. På skolan finns ca 

530 elever och 47 personal. Denna studie utgår från ett lärarperspektiv genom intervjuer med 

några verksamma engelsklärare med olika erfarenheter, åldrar, kön och även olika årskurser 

samt några som har nyanlända elever åk, 3, 4, 5, 6, och 7. Jag valde en skola där jag har personlig 

kontakt med de flesta av lärarna. Detta förenklar kontakten med lärarna och underlättar 

anpassningen till intervjutillfällena samt observationerna av engelskundervisningarna. Bryman 

(2011) lyfter fram bekvämlighetsurvalet som ett enkelt och bra alternativ men menar att det 

finns nackdelar. En nackdel är att undersökningens utsagor var ifrån lärare som jag känner när 

det egentligen borde vara okända informanter. För det empiriska materialet har jag samlat in 

data med hjälp av en intervjuguide och ett observationsschema som kompletterar varandra. 

Detta skapar sedan en helhetsbild av lärarnas perspektiv vilket är studiens syfte.  
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Presentationen av informanterna 
Lärarna i denna studie arbetar på samma skola men undervisar i andra ämnen vid sidan om 

engelskämnet och har därför olika erfarenheter av skolundervisning. Studien kommer att 

synliggöra lärare i olika åldrar, erfarenheter, kön, och ämnesbehörigheter. Den här tabellen 

visar informanternas likheter och olikheter.  

 

Tabell 1.  Sammanställning av information om lärare och elever i klassrummet vid de observerade 
lektionerna och intervjutillfällena 

 
Datainsamling 
   
Studiens datainsamling genomfördes i två delar. I den första delen har jag använt mig av en 

semistrukturerad intervjuguide och andra delen av ett observationsschema. Frågorna som 

ställdes syftar till att undersöka vilka strategier och erfarenheter läraren använder i 

engelskundervisningen med de nyanlända eleverna. Enligt Bryman (2011) ger en 

semistrukturerad intervjuguide möjlighet att även kunna ställa följdfrågor efter de bestämda 

        
Lärare Kön  Ålder Erfarenhet Lärarens 

behörighet 
Klassen Antal 

elever i 
klassen 

Antal 
nyanlända 
elever 

A  Kvinna 43 år 17 år ÅK 4–9 EN 
& SO 

ÅK 7A-B 
ÅK 8A-B 
ÅK 9A-B 

26 
24 
25 

10 
12 
--- 

B Kvinna 44 år 10 år ÅK 7–9 SV-
EN 

ÅK 7A-B-
C 
ÅK 8A-B 
ÅK 9A-B-
C 

26 
 
24 
25 
 

4 
 
2 
3 

C Man 62 år 41 år ÅK 4–6 alla 
ämnen utom 
slöjd 

ÅK 5A 20 3 

D Kvinna 43 år 20 år ÅK 1–7 SV-
EN- SO 

ÅK 4A 
ÅK 5A 
ÅK 6A-B 

30 
22 
24 

3 
4 
2 

E Man 42 år 17 år ÅK 1–3 EN-
Idrott  

ÅK 2A-B 
ÅK 3A 

19 
23 

--- 
4 
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frågorna för intervjun. Jag var noggrann med formuleringen av frågorna för att upprätthålla 

objektiviteten och för att undvika förutbestämda svar av informanterna. Intervjufrågorna i 

intervjuguiden har utgått ifrån undersökningens syfte som förhoppningsvis kommer att 

uppfyllas. Andra delen som bestod av observationer har utgått utifrån ett observationsschema. 

 

Intervju   
 
En semistrukturerad intervjuguide har intervjufrågor och följdfrågor som anpassas efter 

studiens syfte som i detta fall är om lärarens utmaningar, upplevelser, strategier och arbetssätt 

med de nyanlända eleverna under engelskundervisningen. Bryman (2011) betonar att 

objektiviteten är för att undvika fördomsfulla uppfattningar om saker och ting. Intervjuguiden 

omfattar intervjufrågor som är formulerade efter studiens syfte samt mål ytterligen att 

frågornarna har en stor koppling till observationsschemat.  

 

Observation   
 
För att besvara frågeställningarna har jag också utgått ifrån ett strukturerat observationsschema, 

som är en kvalitativ metod med ett systematiskt arbetssätt. Här riktar man in sig på just de 

aspekter av beteende som observatören är intresserad av (Bryman, 2011). Observation är en 

datainsamlingsmetod som har olika fördelar. Genom observationen får man möjligheten att 

skapa en tydlig bild av hur undervisningen ser ut. Genomförandet av observationer har skett 

vid några tillfällen med nyanlända elever som befunnit sig i ett ordinarie klassrum samt 

förberedande klassrum. Studien fokuserar på lärarnas strategier och arbetssätt i klassrummet 

under engelskundervisningen. För att synliggöra hur lärarna organiserar undervisningen har jag 

även gjort fältanteckningar utifrån ett förutbestämt schema som utgått ifrån specifika frågor. 

Observationsschemat fokuserar på vilka strategier och anpassningar läraren gör under 

engelskundervisningen. Bryman (2011) förklarar att ett observationsschema utgör en viktig roll 

i en undersökning som bygger på strukturerade observationer. Dessutom kunde jag genom 

schemat sortera deltagarnas strategier och arbetssätt under respektive kategorier. 

Observationerna riktar uppmärksamheten mot lärarens arbetssätt, strategier, anpassningar och 

hjälpmedel. Jag skapade ett observationsschema som en mall att utgå ifrån under mina 

observationer i de olika klasserna och antecknade vad som hände under undervisningen. 

Observationerna avser om de nyanlända eleverna har inkluderats och interagerats med de andra 
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eleverna. Dessutom observerade jag hur mycket lärarna använder sig av engelska samt svenska 

språket under engelskalektionerna. 
 

Tabell 2. Utdrag från observationsschema. 

   

Lärare  Klassrum Hur det ser ut  

Utmaning & möjligheter  Anpassar undervisning 

till nyanlända elever  

Användning av 

studiehandledning under 

lektionen  

Uppmärksamhet  Individuell anpassning Uppmärksammar elever 

som behöver extra stöd 

vid genomgång och läxor 

Motivation  Trygghet och samarbete Integrering och 

inkludering i 

klassrummet  

   

 

  

Etiska aspekter  
   
Studiens intervjuer följer vetenskapsrådets fyra forskningsetiska grunder, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och informationskravet. Innan observationerna hade 

jag skickat ut ett informationsbrev till vederbörande lärare. Det framkommer tydligt i 

informationsbrevet att det är frivilligt att delta i undersökningen där alla informanter som deltar 

kommer att vara anonyma. Undersökningens syfte och mål var att jag skulle observera 

respektive klasser och anteckna ner upplevelser utifrån mitt observationsschema, vilket skulle 
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fokusera på lärarens arbetssätt. Här kommer samtyckeskravet in, där alla deltagare behöver 

acceptera medverkan i undersökningen innan denna kan påbörjas. Nyttjandekravet 

poängterades även i informationsbrevet vilket innebär att de uppgifter som samlats in under 

intervjuerna och observationerna endast kommer att användas i och för den här undersökningen. 

Under observationerna presenterade jag mig för klassen och förklarade att mina observationer 

kommer att fokusera på lärarens arbete under undervisningen. All nedskriven information och 

inspelningar kommer kasseras när examensarbetet är godkänt. Jag kommer också att skicka en 

kopia av examensarbetet till alla deltagare.    

 

Genomförande    
I skolan fick jag träffa några lärare och kunde då lämna informationsbrevet till dem. Dessutom 

kunde jag boka tid till intervjuerna och bestämma vilka undervisningar jag ska delta i för 

observationerna. Jag skickade mail till de andra lärarna och fick bra respons och kunde boka 

tid under samma vecka. Min utgångspunkt var observationsschemat som jag konstruerade för 

att kunna identifiera vilka utmaningar och strategier lärarna upplever med nyanlända elever 

under engelskundervisningen. Observationsschemat inkluderar även vilka resurser och 

hjälpmedel som utnyttjas. Undersökningen fokuseras på att undersöka de utmaningar lärarna 

möter och de arbetssätten de använder för att kunna stödja nyanlända elever till att utveckla 

sina kunskaper inom engelskämnet. Under observationerna har jag fokuserat på lärarens 

arbetssätt, anpassning och uppmärksamhet på eleverna. Dessutom har jag undersökt om dessa 

elever får några hjälpmedel såsom lexikon, dator, surfplattor osv. eller resurser 

(studiehandledning). Observationerna av nyanlända elever har skett under engelskundervisning 

på olika nivåer åk 3, 4, 5, 6, och 7. Jag följer mitt observationsschema som jag fick inspiration 

ifrån Skolinspektionens hemsida (Skolinspektionen, 2009).  

 

Eftersom intervjuerna kompletterar observationerna genomfördes de parallellt under samma 

tidperiod. Jag genomförde fem intervjuer med olika engelsklärare på respektive arbetsplats i 

skolan. Alla intervjuer skedde i en lugn miljö. Intervjuerna spelades in på min egna telefon och 

transkriberades sedan, vilket hjälpte mig att skapa en helhetsbild av materialet. Därefter kunde 

jag sortera materialet efter informanternas utsagor och koda in materialet i olika kategorier. Jag 

klippte då ut respektive citat och placerade dem i olika kategorier. Därefter bearbetades 

materialet och analyserades till att överensstämma med studiens syfte och frågeställning. 
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Kategorierna handlar om lärarens utmaningar, möjligheter, strategier och arbetssätt samt 

individanpassning för de nyanlända eleverna i engelskundervisningen. 

 

Resultat och analys   
 
Resultaten kommer att analyseras och presenteras utifrån studiens frågeställningar, 

observationer och intervjuer. Datamaterialet delades in i olika kategorier som utgick ifrån 

mina anteckningar under observationerna samt lärarnas olika utsagor. Studiens kategorier är 

lärarens utmaningar, strategier och arbetssätt. Jag har kodat kategorierna som berör lärare  

och klasser. Genom dessa kategorier kan insamlat material svara på frågeställningarna och 

dessutom tydligt kopplas samman med tidigare forskning. 

 

Lärarens utmaningar 
 
Genom flertalet observationer och intervjuer fann jag att flera lärare har haft liknande 

utmaningar och upplevelser. Majoriteten av lärarna klagar på tidsbristen som finns och även 

resursbristen (studiehandledning). Utmaningen för läraren blir hur målen ska kunna uppnås 

utan bristande kunskapsinnehåll. Jag har nämnt ovan under rubriken ”Urval” att respektive 

lärare har olika antal nyanlända elever i sin ordinarie engelskundervisning. Under mina 

observationstillfällen hade klasserna några nyanlända elever som kunde lite engelska. De 

nyanlända eleverna ligger på olika kunskapsnivåer i engelskan samt även i det svenska språket 

och därför blir det svårt för lärarna att ge stöd eller anpassa undervisningen för de nyanlända 

elevernas olika kunskapsnivåer. De nyanlända eleverna hade svårt att hänga med under de 

engelska genomgångarna eftersom de inte behärskade språket väl och var i behov av 

översättning av studiehandledare. Studiehandlaren kunde bara närvara under en specifik timme 

i veckan och oftast efter det ordinarie engelskundervisningstillfället. På så sätt upplevde de 

nyanlända eleverna svårigheter att följa med i arbetet som de andra eleverna gjorde i 

klassrummet. Detta visades tydligt under observationerna i klass 6A och 6B då två nyanlända 

elever inte kunde göra sina uppgifter på grund av studiehandledningsbrist. Bristen på 

studiehandledning påverkade även kommunikationen mellan läraren och de nyanlända elever 

som inte behärskar varken engelska eller svenska språket. Enligt den sociala inlärningen 

utvecklas elevernas kommunikativa förmåga genom samspel med andra. Kommunikativa 

kompetenser är ett av kriterierna inom engelskämnet, därför är det viktigt att eleven utvecklar 

sin kommunikativa förmåga. Men eftersom de nyanlända eleverna inte behärskar språket saknar 
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de således den kommunikativa förmågan och att kunna kommunicera, detta överensstämde 

även med mina informanters utsagor.  

 

Lärare E beskriver… 
- i engelskan så har jag inte en direkt kontakt eftersom engelskan är 30 min i veckan så är det inte så 

mycket och då har studiehandledaren mer fokus på andra ämnen t.ex. svenskan, matte. 
 

 och lärare A tillägger… 
- jag saknar att kunna prata och diskutera med eleverna och det skulle man vinna på om man hade 

separata klasser och kunde undervisa dem i grupper. Men mest beror det på att eleverna inte 
behärskar språket väl och inte har mycket möjligheter att få stöd från studiehandledare när det 
behövs. 

Lärare B anser att …   
- Utmaningen tycker jag mest ligger i att man är en klass på ungefär 25 elever och de nyanlända 

eleverna är inte på den nivån som de skulle behöva vara på för att förstå när man pratar engelska och 
ger instruktioner på engelska. 

 
 
Majoreten av lärarna anser att inlärning i engelskundervisning med nyanlända elever på olika 

kunskapsnivåer har visat sig vara en utmaning. Efter att jag har ställt frågan till ett flertal lärare 

om de största utmaningarna i engelskundervisningen med nyanlända elever så handlar det oftast 

om svårigheten i att anpassa undervisning till elevernas olika språkliga kunskapsnivåer. Utifrån 

lärarnas utsagor kan svårigheten vara hur man som lärare ska tänka när klassen håller på med 

ett kapitel i engelskaboken och alla elever ska vara klara under en begränsad tid för att kunna 

fortsätta vidare. Att anpassa så att alla elever får ta del av undervisningen på en lämplig nivå är 

den största utmaningen anser lärarna. Detta kunde observeras i klass 6A, 6B och 7C. Några 

lärare uttrycker också att det råder tidsbrist och att de har en känsla av dåligt samvete mot de 

nyanlända eleverna som skulle behöva mer hjälp än vad läraren har möjlighet att ge dem under 

engelskundervisningen. Resultatet av min observationer visade att det inte fanns tillräckligt 

med tid och resurs vilket både lärarna och de nyanlända eleverna var i behov av under 

engelskundervisning. 

 

Lärare D berättar att …  
 
 

- Det finns tidsbrist men det går bra, men engelskan har inte varit någon lektion där 
studiehandledaren vart med utan det har prioriterats i andra ämnen istället, men det finns tidsbrist. 

 
Lärare B säger att …  
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- som jag har nu så upplever jag att det är många elever där som behöver hjälp med olika saker. Så 
jobbar de med någonting självständigt så har man inte tid att vara med de så mycket som man 
behöver vara för att det är mycket andra elever som också behöver den hjälpen och stödet. Läraren 
hinner inte med alla och allt. 
 

Lärare E påpekar att … 
- Tiden är en bristvara, jag vet att skolledningen är väldigt positiva för en tydlig mall och planering 

med det men allt gäller med tid. Jag tycker att det borde finnas en tydlig planering på den här 
skolan för vad som ska jobbas med i de olika årskurserna som inte finns riktigt och då skulle det bli 
mer tydligt med en tillräcklig tid.  

  
I det avseendet upplevs det som att nyanlända elever inte får samma möjligheter som andra 

elever. Resultatet visar att lärarna upplever vid flera tillfällen tidsbrist och känner sig maktlösa 

eftersom de inte hinner följa planeringen med de nyanlända eleverna. De behöver extra tid och 

stöd för att kunna klara av uppgifter, mer än vad ordinarie klassen behöver. Fastän läraren lägger 

mycket vikt på att läsa, repetera och förklara på olika sätt och med hjälp av olika redskap som 

t.ex. bilder, tecken och visuellt material finns det dock brist på måluppfyllelse för de nyanlända 

eleverna. När det kommer till utmaningar med nyanlända elever i engelskundervisningen spelar 

elevens förkunskaper och färdigheter stor roll. Engelskan blir tredje eller fjärde språket för 

nyanlända eleverna, därför försöker lärarna stimulera deras motivation och intresse att lära och 

utveckla sig. Interaktion och samspel mellan lärare och eleverna i undervisning har stor 

betydelse för de nyanlända elevernas inflytande och utveckling i skolan. 

 

Lärare A berättar att … 
- utmaningen är att ha dem i vanliga klasser. Utmaningen är att lära eleverna på olika nivåer och det 

är inte bara hos de nyanlända eleverna utan det finns även svenska elever som har det svårt. 
Dessutom (FBK) klassen kommer in som en extra bit i det. Det är en stor utmaning för jag vill ge 
dem de bästa möjliga men tyvärr kan inte lyckas med alla elever pga. bland annat tidsbrist! 

 
I klasserna 4A och 3A försöker lärarna att hjälpa de nyanlända eleverna genom att be andra 

elever med samma modersmål att översätta och stödja de nyanlända eleverna under 

undervisningarna. I både klass 4A och 3A fanns några elever med annat modersmål än 

svenska men som bott länge i Sverige och därför behärskar både svenska språket och 

modersmålet. Med hjälp av eleverna som behärskar båda språken kan de nyanlända eleverna 

få stödet från en klasskamrat istället för ifrån en studiehandledare. Gibbons (2008) betonar att 

språkinlärningen och kunskapsutvecklingen sker till stor del via kommunikationen som sker i 

klassrummet. Genom detta arbetssätt kan eleverna kommunicera och samspela med varandra 

och på så sätt är det möjligt för nyanlända elever att integreras genom kommunikationen. Men 
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i det här fallet krävs det mycket tid utav de elever som behärskar de nyanlända elevernas 

modersmål till att förklara för nyanlända elever och i följd av detta hinner inte eleven själv 

med sina uppgifter. Under mina observationer har jag kommit fram till att lärarna möter 

utmaningen genom att hitta nya arbetssätt på grund av tid- och resursbristen som finns.  
 

Med hjälp av de kommunikativa förmågorna hos elever med flera språk förenklas arbetet i 

klassrummet. Med detta menas att möjligheten för lärarna att kommunicera med nyanlända 

elever blir större. Det är även en fördel när de nyanlända eleverna själva kan flera språk. 

Under observationerna fanns det elever som varit bosatta i andra europiska länder och 

behärskar andra språk som tyska/ engelska/franska utöver sitt modersmål. Lahdenperä och 

Sundgren (2016) skriver om att två eller flerspråkiga elever bör få möjlighet till att utveckla 

språk med hjälp av studiehandledningens stöd under undervisning. Dessutom när de 

nyanlända eleverna får använda olika språk leder det till en positiv kunskapsinlärning. 

Därmed ses de språkliga kulturella skillnaderna som en tillgång istället för ett hinder. 

Eleverna ska inte definiera det som kulturskillnader, utan en metod för att skapa en gemensam 

dialog. Nyanlända eleverna får använda sina tidigare kulturella bakgrunder och erfarenheter 

inom skolmiljön, med detta visas ett positivt sammanhang mellan kunskapsinlärning och 

språkutveckling. Genom det sociokulturella perspektivet hjälps flerspråkiga elever att 

integreras och inkluderas i undervisningsmiljön enklare. Men även om de nyanlända eleverna 

behärskar flera språk vare sig det är europiska språk eller andra står lärarna inför en utmaning 

för att kunna tillfredsställa de behov som uppkommer. En del lärare anser att de nyanlända 

elevernas flerspråkighet är en tillgång eftersom möjligheten för stöd och hjälp blir större men 

å andra sidan finns det en del lärare som ser det som en utmaning.  

 

Lärare E betonar att … 
- Den största utmaningen tycker jag att oftast blir det deras tredje språk och sen kan det vara så att de 

nyanlända elever att inte direkt kommit från deras hemland och landat här utan har varit i andra 
länder i Europa och varit där några år och då pratar t.ex. tyska och då blir engelskan deras fjärde 
språk.  Det är ju å andra sidan att barn lära sig språk fort men det är ju den största utmaning att det 
blir deras tredje språk, och det är ju ett extra viktigt ämne. Men problemet i sig är att eleverna inte 
hinner göra allt under lektionen. Vilket är en utmaning för läraren att se till att eleverna hinner med 
och når målen.  

Lärarens strategier och arbetssätt  
 
Flerspråkiga elever underlättar sin utveckling med hjälp av de språk som de behärskar, det vill 

säga att språken blir en tillgång istället för ett hinder eftersom det ökar deras möjligheter 
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(Lahdenperä och Sundgren, 2016). Till exempel elev X bodde tidigare i Tyskland och sedan 

flyttade till Sverige, i detta fall är arabiskan första språket, tyskan andraspråket, svenskan tredje 

språket och engelskan fjärde språket. I detta fall blir tyskan en tillgång för eleven att kunna 

kommunicera eller arbeta sig fram med till engelskan då eleven inte behärskar det svenska 

språket. Det tyska språket ger mer möjligheter för eleven att lära sig engelskan och även 

kommunicera med lärarna eftersom vissa lärare kan tyska eller andra europiska språk, vilket 

även underlättar för läraren. Bunar (2010) hänvisar till att eleverna behöver lära sig att vara 

aktiva och lyssna och det kan vara bra att läraren använder sig av ett varierande språk med 

beskrivande och förklarande meningar som gör att eleverna blir mer uppmärksamma för att 

lyssna och försöka förstå.  

 

Lärare A beskriver… 
- Jag skulle säga att vi använder olika språk och många böcker har bild ord. Men många elever som 

kommer från FBK klass har redan lexikon som de också kan använda på engelskan. Ibland kan man 
också få hjälp av varandra när man har samma språk. t.ex. att jag frågar en elev vad heter detta på 
arabiskan för att hjälpa en annan elev.  

 

Under observationerna visades det att lärarna prioriterade muntliga gruppaktiviteter mer än 

skriftliga uppgifter eftersom det är enklare för eleverna att arbeta i grupp. Grupparbete 

underlättar förståelsen för nyanlända eleverna eftersom de kan hamna i samma grupp med andra 

elever med gemensamt modersmål/språk. När det blir skriftliga uppgifter arbetar eleverna oftast 

individuellt vilket innebär att inget samarbete inträffar. Grupparbete främjar den nyanlände 

elevens inkludering och integrering i klassrummet.  

 

Läraren A anser… 

 -   Jag anser att det är ett bästa pedagogiskt arbetssätt är att ha små grupper, att kunna jobba med de 
i mindre grupper och mer riktat och kunna prata och diskutera mer. Det är svårt att göra så 
samtidigt som jag har vanliga klassen.  

 
 
Lärare C tycker liknande… 

 
-     Jag tycker att det är bäst med att arbeta i små grupper, när eleverna får jobba två och två eller i 

mindre grupper med varandra om det finns möjligheten men också att de mycket gemensam 
undervisning, mycket hörförståelse och samtal i helklass.  

 
Lärare D anser… 

 
-  Jag får känslan att det oftast är enklast muntligt. Jag anser att man borde sikta mest i början på 

att lyssna och prata innan skrivandet. Genom att utveckla kommunikationen blir det sedan 
enklare att arbeta vidare med skrivandet eftersom det alltid är bra att försöka få eleverna våga 
prata och integreras med de andra eleverna.  
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En del lärare föredrar muntliga arbetssätt mer än skriftliga, specifikt i början av arbetet med en 

nyanländ elev eftersom via kommunikation kan eleven förstå med hjälp av kroppsspråk. 

Följaktligen blir det skriftliga i början nästan omöjligt för nyanlända elever att förstå och 

begripa eftersom språket kan vara helt okänt för dem. 

 

Lärare C betonar att… 
 

- Många gånger använder vi mycket skriftliga instruktioner till eleverna i allmänhet men när det gäller 
nyanlända så behöver man ha muntliga instruktioner. Så egentligen skulle vi använda de här 
strategierna mer för att det inte är alltid man gör det.  

 

Resultatet visar att möjligheten till språkligt stöd i form av studiehandledning på modersmålet 

inte är tillgänglig vid engelskundervisningar. Han (2003) betonar i sin artikel vikten av 

studiehandledning på modersmålet och hur viktigt det är under ordinarie undervisning. 

Översättningar ger bra möjligheter för nyanlända elever som inte behärskar språket väl för att 

hänga med i undervisningen. Genom att utveckla elevens språkliga kompetenser kan de även 

börja kommunicera med andra elever och vara mer delaktiga i undervisningen. Problemet som 

samtliga lärare såg är att det inte finns tillräckliga resurser på skolan för att ge de nyanlända 

eleverna möjlighet till studiehandledning på modersmålet. Lärarna känner sig maktlösa när de 

nyanlända eleverna behöver översättning eller extra stöd i engelskundervisningen men ingen 

möjlighet finns.  

 

Studiehandledningen är både en resurs och en strategi för att förenkla de nyanlända elevernas 

förståelse. Enligt lärarnas utsagor är ett mångkulturellt klassrum alltid beroende av en 

studiehandledare för att tillgodose elevers behov och förutsättningar. Men däremot är 

studiehandledaren inte alltid närvarande vid behov och på detta sätt får lärarna hitta andra sätt 

för att stödja nyanlända elever. I intervjuerna nedan framgår det tydligt att olika lärare har 

olika arbetssätt gällande nyanlända elever när tillgång till studiehandledning inte finns. Vissa 

lärare arbetar genom en mer individanpassad undervisning medan andra lärare säger att de 

arbetar med hela klassen tillsammans.  

 

Lärare C berättar…  
- Vi har inte så mycket samarbete när vi väl kommer ut. Jag har inte haft egentligen någon 

studiehandledare för mina elever som jobbat på mina lektioner, där sköter de sig själva för 
närvarande och har inte någon studiehandledning på lektioner eller någon som jobbar med några av 
mina elever speciellt. 
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Lärare A anser…  
- Det kan finnas studiehandledning men det är ingenting vi har tillgång till alltid. Annars skulle det 

vara bra att ha studiehandledare som kopplar innehållet till elevens modersmål.  
 

Lärare E nämner individanpassning… 
- Under lektionen så använder jag mig mest av tavlan, där man kan ha kortare genomgång, men för 

vissa elever krävs det att individanpassa efter deras behov. Jag som lärare ser vilka som behöver 
och inte behöver men för majoriteten av de nyanlända behöver jag anpassa mitt innehåll till var och 
en av de. 

Lärare B beskriver hur de jobbar kollektivt… 
- Jag försöker oftast planera efter varje elevs behov speciellt de nyanlända eleverna men eftersom 

lektionstiden inte räcker så jobbar vi mest i helklass för att alla ska kunna hjälpa alla. 
 

I klass 7C hade alla elever tillgång till Chromebook och Ipad under all undervisning. Därmed 

fick nyanlända elever använda översättningsprogram och olika appar för att träna på 

engelskaspråket. Under observationen i klass 7C fick alla elever läsa en text för att sedan 

svara på frågor under lektionen som ett test. Läraren hade en planerad undervisning inom 

läsförståelse. I klassen fanns tre nyanlända elever som låg på olika nivåer och en av dem var 

helt ny på engelskan. Eftersom de befann sig på olika kunskapsnivåer så anpassade läraren de 

olika arbetsuppgifterna till var och en av dessa elever. Sidenhag et al. (2015) betonar att det är 

viktigt att läraren tar hänsyn till elevernas kunskapsnivå. Det innebär att anpassa arbetets 

uppgifter efter nyanlända elevers behov och förkunskaper för att underlätta elevernas 

utveckling och lärande. 

 
Under mina observationer i klass 3A fick eleverna använda Ipad för att läsa och lyssna på olika 

sagor. Dessa sagor fanns på olika språk på Ipaden efter läsningen på det engelska språket kunde 

de nyanlända eleverna få möjligheten till att läsa på sitt modersmål. Under mina observationer 

fick jag en överblick på betydelsen av användningen av digitala verktyg såsom surfplatta och 

dator. Lärarna har inte alltid tiden för att ge stöd och förklaringar till eleverna och därför är de 

digitala verktygen till stor hjälp och förenkling.  
 

De flesta nyanlända elever fick lära sig engelskan från den nivån de befann sig på vid början av 

inlärningen av ämnet. En viktig punkt som togs upp i samtliga intervjuer är att nyanlända elever 

i olika åldrar, med olika kulturella bakgrunder behöver extra resurser än de andra eleverna. 

Under engelskalektionerna i klass 3A och 4A försöker lärarna bara använda sig utav det 

engelska språket under undervisningen. Samtidigt anpassade lärarna undervisningen till de 

nyanlända eleverna genom att använda extra material t.ex. bilder, filmer, figurer osv. Lärarna 

använde sig av en dator som kopplades upp på en skärm och försökte på detta sätt att inkludera 
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och integrera de nyanlända eleverna under undervisningen. Eleverna hade tillgång till olika 

program och appar t.ex. Studie, inläsningstjänst, Lexin, elevspel, osv. för att underlätta 

elevernas inlärning av engelskan då man kan översätta texten till modersmålet via dessa 

program.   

 

Lärare A säger… 
- Jag försöker att möta dem så bra så möjligt, så jag brukar samla in t.ex. bra sidor som har övningar 

och lyssna för att lära dem strategier. t ex som inläsningstjänst, Study, English from the beginning 
m.m. Jag brukar låta nyanlända elever läsa böcker med resten av klassen men kanske lite mer på 
grundnivå. Det finns exempelvis olika program med extra övningar såsom Länktips för engelska, 
Träna glosor från läroboken Good Stuff. 
 
 
 

Lärare C beskriver anpassningen av läromedel…  

-   Ja det är de vanliga läromedel som inte är anpassade till elevens språknivå. Det är samma läromedel 
till alla och därför skulle vi behöva läromedel med lättläst engelska. Speciellt för de elever som aldrig 
gått i skola förut. 

Utifrån beskrivningen ovan (lärare C) kom jag fram till att de nyanlända eleverna är i behov 

av lättläst engelska, t.ex. engelska texter från tidigare årskurser annars blir det svårt för 

eleverna att läsa engelskan som är på en högre nivå än vad dem begriper. Läraren betonar 

speciellt de elever som inte gått i skola tidigare och inte har utvecklat sina läs- och 

skrivförmågor som de andra eleverna. Som jag nämnt i stycket ovan att eleverna lär sig 

engelskan från den nivå de är på vilket ibland är en lägre nivå än vad ordinarie klassen i 

Sverige är. Specifikt att vissa skolor utomlands inte fokuserar på engelska språket som den 

svenska skolan gör. Bunar (2010) påpekar att språkinlärning för nyanlända elever är 

komplicerad då eleverna inte har tidigare kunskaper att utnyttja.  

 

Under observationerna i klass 6A arbetade läraren med en bok som kallas Champ 6. Eleverna 

läste, lyssnade och löste uppgifter på kapitel (8). Kapitlet handlade om recept på maträtter 

från olika länder över hela världen. Boken bestod av olika bilder som hade koppling till varje 

maträtt med tydliga detaljer. Läraren använde olika material under lektionen. Först spelades 

texten upp och sedan lästes läraren texten högt samt påpekade på nya begrepp och ord. 

Därefter fick eleverna läsa varsitt stycke högt. Läraren skapade även en dialog och 

diskuterade med eleverna om kapitlets huvudämne för att sedan låta eleverna jobba med 

uppgifterna och skriva ner glosor. I klassen fanns två nyanlända elever som låg på olika 

kunskapsnivåer i engelskan och en av de var nyplacerad i klassen. Den nytillkomna eleven 
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hade inte alls läst engelska i sitt hemland och behärskade inte heller svenska språket väl vilket 

gjorde att eleven inte kunde läsa texten eller arbeta med uppgifterna. Resultatet av 

observationerna visade att eleven inte kunde hänga med eller göra något under 

undervisningen vilket gjorde att hen tappade motivationen och försökte heller inte be om 

hjälp. Dessutom kan detta skapa en känslomässig röra och förvirring hos eleven.  

 

Skolverkets allmänna råd betonar att de nyanlända eleverna bör få allt stöd, hjälp och tid de är 

i behov av för att kunna utvecklas och integreras. Men utifrån lärarnas utsagor är det svårt att 

tillfredsställa alla deras behov på grund av tid- och resursbrist.  Rektorn som huvudman på 

skolan står inför ansvaret gällande resurser men påpekar att det finns budgetsbrist för att 

kunna tillgodose alla elevers behov. Därför behöver problemet lösas på andra sätt, bland annat 

genom att läraren skapar en dialog och interaktion genom att ställa frågor på svenska och 

därmed inkludera eleverna i undervisningen. Utifrån lärarnas utsagor har problemet med tids-

och resursbrist förekommit vid flera tillfällen. Lärarna berättar att det finns strategier som de 

vill utgå ifrån gällande de nyanlända eleverna men som kräver mer tid, resurser och bredare 

planeringsinnehåll.  

 

Lärare E berättar att genom inkludering och integrering kan man få nyanlända elever mer 

motiverade att lära och utveckla sig i engelskämnet… 

 
 -    Här tycker jag att så fort som möjligt försöka inkludera dem så mycket som möjligt. Och i den 

klassen har de andra eleverna inte haft engelska så mycket så där är skillnaderna inte så stora 
mellan dem, det kan vara betydligt svårare i t.ex. svenskan. jag tycker att olikheterna i engelskan 
är enklare att hantera och individanpassa.   

 
Lärare A anser… 

- Ja, alltså det finns mycket som jag skulle vilja göra med de nyanlända eleverna men det fungerar inte 
riktigt när man har totalt 26 elever att hjälpa. Vi lärarna brukar prata och komma på med nya strategier 
men problematiken blir oftast att undervisningstiden inte räcker och därför kan vi inte tillämpa dessa 
strategier. 

 
Under observationerna i klass 5A använder läraren både det svenska och engelska språket för 

att underlätta förståelse för alla elever oavsett vilken nivå de befinner sig på i engelskämnet. 

Det finns tillgång till digitala hjälpmedel t.ex. datorer och Ipad men eleverna använder inte 

dessa i undervisningen. Detta beror på att läraren tycker det tar längre tid tills eleverna tagit 

fram digitala hjälpmedlet och även att en del elever går in på andra webbsidor som inte berör 

undervisningen. På de digitala hjälpmedlen finns det olika appar och översättningsprogram 

som hjälper elevers språkinlärning. Läraren berättar att det är viktigt att eleverna känner sig 
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inkluderade i undervisningen och inte isolerade ifrån den. Då en del elever inte alltid hänger 

med under undervisningen så bestämde sig läraren för att eleverna skulle få använda sig av 

digitala hjälpmedel endast under individuella uppgifter. Sidenhag et al. (2015) belyser att 

användning av digitala verktyg kan vara till stor hjälp då eleven kan se, lyssna och översätta 

ord och meningar.  

 

Lärarna A berättar…                                                                                                                      
-      Eleverna får använda dator och internet, studie och material. Många har sidor på nätet som har 

övningar. De använder olika material, strategierna är att bygga på grunden och sen lägga till mer 
och utveckla och bygga på. eftersom man inte brukar hinna så mycket som man vill så är det 
viktigt att använda olika material.  

 
Lärare B anser 

 
-    På vissa webbsidor så kan man få en översättning eller hjälp på det sättet på sitt modersmål, men 

inte på alla och om det finns någon i klassrum som råkar ha samma modersmål så kan den 
personen också hjälpa men det är inte så ofta det händer. Detta är också en utmaning när de inte 
kan svenska och inte engelska så måste jag försöka lära eleverna ändå och då blir det lite 
svårigheter. Då finns det ibland Google translate. Man får hitta vägar.  

 
Lärare E beskriver…  
 

-      Eftersom att vi jobbar mycket digitalt så finns det inläsningstjänst, där man lyssnar i början, det 
är en trygghet, att man kopplar lite till modersmålet. Lyssnar på engelska och har översättningen 
på modersmålet. och det med olika nivåer det är samma sak med de andra eleverna, att man 
försöker individanpassa uppgifter och arbete  

 
 

Lärare D säger att engelska språket förstärks genom att arbeta med bilder som eleven eventuellt 

kan koppla till sina tidigare kunskaper. Så småningom genom att visa bilder så kan läraren ge 

eleven möjlighet att koppla bilderna till det engelska språket. Genom att använda visuellt 

material under undervisningen underlättas kommunikationen och stödet till eleverna 

(Magnusson & Richards, 2006). Denna strategi används i klasserna 4A, 5A, 6A, 6B och 7C, 

där det minst finns två eller fler nyanlända elever som ligger på olika nivåer inom både engelska 

samt svenskaspråket. Några elever kunde få hjälpa av varandra då de har samma modersmål. 

Läraren försöker också förklara med andra ord antingen på svenska eller engelska och det kan 

även finns en möjlighet att översätta till elevernas modersmål.  

 

Lärare D säger…  
- Alla elever använder oftast samma material (samma böcker), då är bilderna väldigt viktiga t.ex. förra 

året hade vi en elev som för första gången läste engelska och då fick han ha en annan bok också där 
han fick lära sig grunderna som de andra redan lärt sig. I boken så fanns det mycket fakta om djur, 
färger och annat som man inte brukar prata om i 6:an. Det är en strategi att man både läser i vanliga 
boken och även har en extra bok där man får träna på grunderna. 
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Diskussion och slutsatser   
 
Resultatet i denna studie som utgått ifrån observationer i engelskundervisningen samt intervjuer 

med fem engelsklärare från olika årskurser 3, 4, 5, 6 och 7 visar på lärarnas olika utmaningar, 

strategier och arbetssätt med nyanlända elever. Studien visar tydligt att nästan alla lärare har 

liknande utmaningar med de nyanlända eleverna. Studien belyser de utmaningar som finns i 

arbetet med nyanlända elever i den ordinarie engelskundervisningen.  Den största utmaningen 

för lärarna är att nyanlända eleverna ligger på olika kunskapsnivåer i engelskan; några har 

endast med sig ytterst få eller inga förkunskaper alls i engelskan. Andra utmaningen är att 

tidsbristen begränsar lärarnas arbete och hur de vill stödja nyanlända elever. Det finns även en 

utmaning när tillgång till studiehandledare inte finns, specifikt i de ordinarie klassrummen. 

Enligt lärare D och B känner de sig ledsna och har dåligt samvete över att de inte hinner med 

alla elever i klassen. Detta stämmer överens med observationerna som gjordes i de olika 

klasserna. Eleverna skulle behöva förstå och hänga med från början när läraren pratar och ger 

instruktioner på engelska inför undervisningen. Det varierar från undervisningstillfälle till 

undervisningstillfälle hur mycket lärarna respektive eleverna talar engelska och i vilka uppgifter 

som det används, till exempel läsförståelse, hörförståelse eller skrivuppgifter. Dessutom kan 

det variera från lärare till lärare.  

 

Efter de observationer och intervjuer som genomförts så anser jag att dessa språkliga 

svårigheter borde kunna överbryggas genom att resurser sätts på skolan. Detta skulle 

exempelvis kunna innebära ett närmare samarbete mellan engelskalärare och studiehandledare. 

Denna insats borde inte bara finnas i svenskämnet utan även i engelskämnet. Lärare E anser att 

det är viktigt att skolan har en tydlig planering för vad de nyanlända eleverna ska arbeta med i 

de olika årskurserna vilket inte riktigt finns i nuläget. Enligt allmänna råden för utbildning för 

nyanlända elever (2016) framgår att läraren behöver ta reda på vilka kunskaper eleverna har 

sedan tidigare.  

 

Förberedelseklassen (FBK) är till stor hjälp när lärarna vill göra en bedömning av de nyanlända 

elevernas kunskapsnivå. Utifrån att hitta den nivån som eleven ligger på kan läraren sedan 

placera eleven i lämplig årskurs och klass. Men utifrån observationerna och lärarnas utsagor 

finns den här bedömning endast för svenskämnet, vilket har stor negativ effekt eftersom ingen 

kunskapsnivå identifieras inom engelskämnet. Förberedelseklassen (FBK) har en SVA-lärare 
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och en studiehandledare för att stödja de nyanlända eleverna i svenska språket och några andra 

ämnen exempelvis SO och NO men tyvärr finns inte detta ständiga och kontinuerliga stöd för 

engelskämnet.  

 

Engelskämnet är ett obligatoriskt ämne enligt läroplanen Lgr 11 men gällande de nyanlända 

eleverna blir problematiken att detta språk kan vara helt främmande. Eftersom studien visar att 

det endast finns möjlighet till bedömning inom svenskämnet innebär det att eleven möter fler 

svårigheter med engelskan än svenskan eftersom stöd inte erbjuds lika mycket. På så sätt 

kommer eleverna bara att utvecklas i svenska språket och detta påverkar elevens fortsatta 

kunskapsinhämtning inom engelskämnet (Lahdenperä & Sundgren 2016). Vidare visade 

resultatet att nyanlända elever inte får samma möjligheter som andra elever. Det förefaller som 

att det finns undermåliga förutsättningar till lärande inom engelskämnet för nyanlända elever. 

Nyanlända elever behöver mycket mer tid och stöd, inte bara genom inlärning utan även genom 

att integreras och inkluderas i undervisningen.  

 

Jag menar att eleverna står inför två utmaningar, både att lära sig engelska språket och även 

komma i fas med de andra eleverna i ordinarie klassen. Dock blir det inte endast en utmaning 

för eleven att hinna lära sig utan även för lärarna som har ansvaret att kunna tillgodose 

utveckling och lärande. Till följd av detta upplever lärarna stress och en arbetsbelastning i 

arbetet med nyanlända elever. Lärarna upplever stress på grund av tid- och resursbristen som 

finns. Tid- och resursbrister som finns på skolan är en av rektorns ansvar men som en kommunal 

tjänsteperson är rektorn begränsad av budgeten som skolan har tillgång till.  

 

Lärare E berättar att engelska språket ofta blir det tredje språket, vilket även jag kunde observera 

i klass 6A och 6B. Det visades att två nyanlända eleverna inte kunde göra sina uppgifter då de 

inte kunde följa med lärarens instruktioner. Lärarna upplever svårigheter i kommunikationen 

med nyanlända elever eftersom de inte har något gemensamt språk med elever som varken 

behärskar engelska eller svenska. Jag anser som andra lärare att detta gör inlärningen av 

engelskan extra svår för nyanlända elever då de inte kan ta till sig kunskap och utvecklas lika 

mycket som de andra i klassen. Enligt läraren C blir det mer komplext vid bedömningen av de 

nyanlända elevers kunskapsnivå och vad de klarar av.  

 

Enligt min uppfattning bör eleverna få möjlighet till parallell undervisning inom alla ämnen 

bland annat engelskämnet. Studiehandledning på modersmålet har stor betydelse vid inlärning 
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eftersom eleverna får extra stöd och kunskapsinhämtningen underlättas. Dessutom har 

studiehandledningen på modersmålet en viktig funktion enligt både Skolverket (2015) och 

samtliga utsagor av lärarna. Till exempel uppnås förståelse genom översättning från första till 

andra eller tredjespråket. Detta kan förbättra möjligheterna till lärande framöver. Utifrån mitt 

perspektiv anser jag att tillräckliga resurser (studiehandledning) och möjligheter ger goda 

förutsättningar för både eleven som mottagare samt läraren som förmedlare. Dessutom tror jag 

att lärarna behöver mer tid och resurser för att kunna anpassa sitt arbete med elevernas tidigare 

erfarenheter och kunskaper. 

 

Genom mina observationer har jag fått förståelse för att arbetet med nyanlända elever kan vara 

komplicerat. Det visas genom att många av de nyanlända eleverna hade det svårt med engelskan 

och hoppades på att de skulle hinna med uppgifterna. Enligt lärarnas utsagor finns inget 

samarbete mellan studiehandledaren och engelsklärare. Studien visar att en del engelsklärare 

använder sina erfarenheter för att anpassa uppgifterna efter nyanlända elevernas förutsättningar 

och behov. Men å andra sidan finns det lärare som inte anpassar efter de nyanlända elevernas 

behov vilket skapar en förvirring hos dessa elever. Till exempel under mina observationer i 

samtliga klasser hade elever svårt att hänga med, följa lärarens instruktioner, eller jobba med 

läxor. Dessutom används samma läroböcker till alla elever i klassrummet där det endast finns 

översättning från engelska till svenska språket, vilket nyanlända elever inte klarar av eftersom 

de inte behärskar språken väl. Därför är det viktig att de får möjligheter till studiehandledning 

på modersmålet för att underlätta deras språkinlärning i engelskämnet. Enligt Skolverket (2016) 

är skolan skyldig att ansvara för elevens behov som till exempel modersmålsstöd.  
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Förslag till vidare forskning  
Studien har genomförts under en begränsad tid. Det undersöktes hur man arbetar för att hjälpa 

nyanlända elever i deras kunskapsutveckling och lärande. Det var väldigt intressant att se hur 

skolan och lärarna arbetar på olika sätt och genom att använda olika material inom 

inlärningsprocessen i engelskämnet samt att se vilka strategier och arbetssätt som används för 

att stödja nyanlända elever så mycket som möjligt. Dessutom blev det möjligt att förstå hur 

lärarna kan bedriva god undervisning efter elevers förutsättningar och behov. Under 

observationerna i klassrummet var det intressant att jämföra vad som händer i klassrummet med 

lärarens utsagor under intervjuerna. Jag anser att det behövs undersökningar av vilka 

utmaningar som finns utifrån både lärares och nyanlända elevers perspektiv inom 

engelskämnet. Det skulle vara mer intressant än att bara utgå från lärarnas perspektiv för att då 

kunna jämföra hur läraren anser att förhållningssätt ska se ut och vilka förutsättningar 

nyanlända elever har. Vidare forskning om elevens tidigare kunskaper och tydligare bedömning 

är något som behövs då ämneslärare ska anpassa sitt arbete efter nyanlända elevers 

förutsättningar och behov för att de ska uppnå så stor skolframgång som möjligt inom 

engelskämnet. Detta för att alla elever utifrån deras egna förutsättningar ska ges lika möjligheter 

för att uppnå de kunskapskrav som ställs i engelskämnet. 
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Bilaga (1) 
Intervjuguide 
Namn: _______________________________________________________________   

Ålder: ________________________________________________________________ 

Erfarenhet: _____________________________________________________________  

Lärarnas behörighet: ______________________________________________________  

Antal elever i klassen: _____________________________________________________  

Antal nyanlända elever: ____________________________________________________  

Antal år i nuvarande skola: _________________________________________________ 

 

1. Hur länge har du undervisat nyanlända elever?   

 

 

 

 Har du fått gå någon fortbildning eller förberedelser för att arbeta med nyanlända  

            elever?  

   

 

 

 

Har skolan även speciella klasser med engelska för nyanlända, vid behov?   

 

 

 

 

2.  Vilka är, enligt dig, de bästa pedagogiska strategierna för att stötta nyanlända elever i 

deras inlärning av engelska?   

 

 

 

Vilka utmaningar finns det med att undervisa engelska för nyanlända? 

 



35 
 

 

 

Vilka strategier använder du som lärare för att få eleverna att ta till sig informationen? 

 

 

 

Vilka typer av hjälpmedel och stödverktyg har nyanlända elever tillgång till?  

 

 

 

3. Hur arbetar du med nyanlända elever och hur hanterar du olikheterna i gruppen i 

undervisningssituationen?  

 

 

 

Kan du ge mig ett konkret exempel där du upplever dessa svårigheter!  

 

 

Hur fungerar samarbetet med studiehandledaren?  

 

 

4. Vilka möjligheter och utmaningar finns det under engelsklektioner? 

 

 

 

  

Vilka strategier använder du dig av med nyanlända elever som är på olika nivåer? 
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Finns det möjlighet till hjälp på modersmål vid engelsk undervisning, vid behov?  

 

 

Vilka anser du vara de största utmaningarna i arbetet när du arbetar med nyanlända elever?  

 

 

 

5. Får du stöd i ditt arbete av skolledning, kollegor eller liknande och hur ser detta stödet 

ut?  

 

 

 

Har du några exempel på några konkreta situationer där ett gemensamt arbete sker med 

kollegor?  

 

 

6. Vill du tillägga något speciellt?  
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Bilaga (2) 

 
 

Informationsbrev 

 
Hej!  

Jag heter Shatha Al-Hakem och jag går lärarutbildningen på Örebro universitet i Örebro. Under 

vårterminen kommer jag att arbeta med en studie vars syfte är att undersöka lärarens utmaningar 

och svårigheter med nyanlända elever inom engelskämnet.  

 

Studien genomförs på Örebro universitet och jag har valt att vända mig av olika lärare som 

ansvarar för engelskämnet. Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av 

utbildningen för grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskola årskurs 4–6 på 

Örebro universitet i Örebro.  

 

Jag kommer att närvara under några engelsklektioner som observatör och sedan kommer jag 

intervjua några lärare som är ansvariga för engelskämnet och nyanlända elever. Jag kommer 

inte vara deltagande under undervisningen. Jag kommer alltså endast att observera och skriva 

mina anteckningar.      

 

Studien kommer att genomföras med intervjuer och observationer som gärna genomförs några 

gånger under vecka 15–16. Intervjun kommer att beröra lärarens utmaningar och erfarenheter 

av arbetet med nyanlända elever inom engelskämnet. Intervjun beräknar ta 30–60 minuter. Det 

är viktig att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats du bestämmer. Intervjun kommer 

att spelas in och skrivas ned i texten. Den information som du lämnar kommer att presenteras 

med hjälp av koder och eventuella citat. Inget namn eller uppgifter som kopplas till er kommer 

att publiceras. 
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 Resultatet kommer att presenteras i ett examensarbete och när examensarbetet är färdigt och 

godkänt kommer det att finnas i en databas vid Örebro universitet. All nedskriven information 

och inspelningar kommer kasseras när examensarbetet är godkänt. Jag kommer att skicka en 

kopia av examensarbetet till er. Har du tid att delta i studien får du gärna maila mig för att boka 

en tid och även hör av dig om du har några funderingar angående studien. 

 

Vill du som är ansvarig i engelskämnet delta i min studie som handlar om lärarens utmaningar 

och svårigheter med nyanlända elever? 

 

 

Tack på förhand  

Med vänlig hälsning                         Handledare:  

  

Shatha Al-Hakem    Mattias Jakobsson 

Mail:  al-hakem6@hotmail.com    Mail: mattias.jacobsson@oru.se 

      

Telefonnummer:  073 592 18 66  Telefonnummer: 019 3034 76 
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