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Abstract 
 
I dagens mångkulturella skola möter vi flertalet barn med ett annat modersmål än svenska. 

Eleverna har kommit till landet av många olika anledningar och har alla olika erfarenheter med 

sig. Forskning har börjat uppmärksamma hur man framgångsrikt kan arbeta med språkinlärning 

hos flerspråkiga elever utifrån deras förutsättningar och kunskaper. Ett dilemma många lärare 

stöter på är dock undervisningen av engelska då två språk lärs in samtidigt, vilket i sin tur kan 

skapa sammanblandningar mellan språken. Detta examensarbete undersöker och redogör för 

lärares attityder och inställning till flerspråkiga elevers inlärning i ämnet engelska men också 

hur flerspråkiga elever uppfattar sin engelskundervisning. Datainsamlingen har genomförts 

genom enskilda intervjuer med sju elever från tre olika klasser samt ett frågeformulär som delats 

via internet för att nå ett stort antal undervisande lärare i engelska. Resultatet analyserades och 

jämfördes med två teorier, tidigare forskning samt med stöd i läroplanen. Resultatet visar att 

lärare generellt saknar kunskaper och resurser för att kunna erbjuda flerspråkiga elever den 

bästa undervisningsformen. Flertalet av eleverna upplever dock att engelska är spännande och 

roligt samt uppskattar att lära sig två språk samtidigt. Det framkommer även att många lärare 

har uppfattningen att flerspråkiga elever har svårigheter vid inlärningen av två språk. Vidare 

forskning i ämnet vore att undersöka fenomenet i ett större perspektiv, att jämföra flerspråkiga 

klassrum i Sverige med andra länder för att synliggöra var svenska klassrum befinner sig i den 

internationella utvecklingen.  
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1. Introduktion 
Människans främsta verktyg är i många avseenden användningen av språk, bland annat för att 

kommunicera och lära (Skolverket 2016, s. 34). Att en människa har kunskaper i flera språk 

kan ge en helt annan förståelse för omvärlden, större möjligheter till kontakter samt förståelse 

för andra sätt att leva. Det engelska språket omger vår vardag och används i många 

sammanhang inom politik, ekonomi och utbildning. Kunskaperna i engelska är därför viktiga 

då de ökar individens möjligheter till sammanhang och deltagande i ett internationellt studie- 

och yrkesliv (Skolverket 2016, s. 34). Språk innebär också en bredd av möjligheter men 

används kanske framför allt som verktyg i mötet med nya människor. Strömqvist, Wagner och 

Uppstad (2013) menar därför att språket blir något som speglar den vi är, vårt sätt att tänka och 

vårt förhållande till andra människor, kultur och identitet. Språket kan användas till att förändra 

sociala relationer och till eget tänkande; att lära ett nytt språk kan leda till sådana förändringar. 

De flesta människor i världen använder mer än ett språk och i en värld av ständigt växande 

kunskap, ökad migration samt en öppnare arbetsmarknad blir språkkunskaper viktigare än 

någonsin (Strömqvist m.fl. 2013, s. 193). Ofta introduceras barn för ett främmande språk för 

första gången i grundskolan (Pinter 2011, s. 86). I Sverige finns engelskan som ämne med i 

läroplanen (Skolverket 2016) redan för årskurs 1-3 då barnen är omkring 7-9 år. När eleverna 

slutar tredje klass förväntas de kunna kommunicera om välbekanta områden, vardagsliv och 

intressen. De ska också kunna lyssna på och läsa tydligt talad engelska från olika medier samt 

föra enkla samtal och dialoger (Skolverket 2016, s. 35). Denna studie kommer dock att riktas 

mot nästkommande del av svensk grundskola, årskurs 4-6 då eleverna är något äldre (10-13 år) 

och förväntas ha dessa förkunskaper i ämnet. Studien kommer också att rikta in sig på lärares 

uppfattningar kring flerspråkighet och elever i grundskolan, med fokus på elever i årskurs 4-6.  

 

Världen krymper varje dag och vi kommer i kontakt med fler människor än någonsin tidigare. 

En del har valt att flytta, andra inte. Många har tvingats flytta på grund av krig och våld. I 

världen idag, finns det ca 40 miljoner människor som har tvingats fly och lämnat sina hem. 

Däribland finns det även många barn, vilka är relevanta för denna studie (Fjällhed 2012, s. 43).  

I dagens skola är det därför inte längre en ovanlighet att ha ett flertal elever med en flerspråkig 

bakgrund. Lärare möter flerspråkiga elever som kommer till Sverige med olika kulturella 

förutsättningar, upplevelser och erfarenheter. Skolverket (2012) presenterar hur innehållet i 

skolans värld ofta är väldigt långt ifrån elevernas vardag. Lärare behöver därför hitta sätt att 

anknyta till elevernas vardagsbild och de förkunskaper som de har. Det innebär att det är viktigt 

att bygga på elevernas förförståelse, vilken kan skilja sig stort med tanke på flerspråkiga elevers 

skiftande bakgrund (Skolverket 2012, s. 93- 94).  

 

Utmaningen jag vill lyfta fram i och med detta är vilka attityder lärare har till flerspråkiga elever 

samt vilken inställning som finns till flerspråkiga elevers inlärning i ämnet engelska eftersom 

det i stort sett handlar om att lära dem två språk samtidigt. Jag har genom praktiska erfarenheter 

mött flertalet flerspråkiga elever som varit i Sverige allt från en vecka till flera år. Det har 

därmed varit svårt att bemöta eleverna i engelskundervisningen på individens nivå.  

 

Detta examensarbete kommer därför att behandla hur lärare ser på och arbetar med flerspråkiga 

elever i relation till undervisning och inlärning av ämnet engelska. Arbetet kommer även att 

fokusera på sambandet mellan flerspråkiga elevers allmänna attityd till engelskämnet i svensk 

skola kontra lärares allmänna attityd till flerspråkiga elever.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utforska och redogöra för hur lärare ser på och uppfattar 

flerspråkiga elever i engelskundervisningen samt för vilken syn flerspråkiga elever har på sin 

engelskundervisning. För att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

 Vilken syn har lärare på flerspråkiga elever och inlärningen av engelska? 

 Vilken är flerspråkiga elevers allmänna attityd till engelskämnet i svensk skola?  
 
 

2. Bakgrund 
Denna del inleds med att synliggöra de begreppsförklaringar som är relevanta för studien. 

Vidare lyfts delar ur den svenska skolans styrdokument kopplat till undervisningen i engelska. 

Fortsättningsvis diskuteras språkinlärning, flerspråkighet och engelska som ett främmande 

språk. Detta knyts avslutningsvis ihop genom en redogörelse för vad tidigare forskning kommit 

fram till inom området.    

 

2.1 Begreppsförklaringar 
Nedan redogörs för de begrepp som är relevanta för studien, detta för att underlätta förståelsen 

för ämnet. I denna uppsats används huvudsakligen EFL för att syfta på den engelska som lärs 

ut i svensk skola.  

 
2.1.1 Flerspråkighet/ Multilingualism  

Flerspråkighet innebär i ett brett sammanhang de individer som obehindrat kan uttrycka sig på 

flera språk, det vill säga behärskar eller använder flera språk (Rosén & Wedin 2015, s. 14).  
 
 

2.1.2 EFL – English as a foreign language  

EFL är den engelska förkortningen på English as a Foreign Language. Den svenska 

motsvarigheten blir engelska som ett främmande språk. I många fall för elever med svenska 

som modersmål blir engelskan det första främmande språket man stöter på (Lindqvist 2016, 

s.61).  

 
2.1.3 EIL – English as an International Language  

English as an International Language översatt till svenska blir engelska som ett internationellt 

språk. Chlopek (2008) menar att genom inlärningen av engelska som ett främmande språk 

skapar elever ett internationellt språkbruk eller snarare en interkulturell kommunikation 

(Chlopek 2008, s. 10–11).  
 
 

2.1.4 L1 och L2  

Infödda respektive icke infödda språk betecknas numera med L1 och L2, man pratar mer sällan 

om begreppen första och andraspråk. Hammarberg (2016) menar att ett första- respektive 

andraspråk kommer tappa sin bokstavliga innebörd och mer generellt betecknas som L1 och L2 

eftersom möjligheten finns att ha flera L1 och L2 (Hammarberg 2016, s. 36).  
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2.1.5 L3 – Tredjespråk  

Ett tredjespråk är enligt Hammarberg (2016) ett icke infött språk, det vill säga ett språk som 

inte talas i det land du föds i. I många fall för elever med svenska som modersmål blir engelska 

det första främmande språket som man stöter på, sedan blir det så kallade målspråket 

exempelvis spanska, tyska eller franska ett tredjespråk (Lindqvist 2016, s. 61). Detta innebär 

att engelskan inte alltid blir ett tredjespråk och att det inte heller behöver vara fallet för 

flerspråkiga elever. Enligt definitionen av begreppet L3 som beskrivs nedan behöver inte ett L3 

vara personens kronologiska tredjespråk (Hammarberg 2016, s. 38).  
 
 

”Ett tredjespråk (L3) är ett icke-infött språk som lärs eller används i en situation där personen 

redan har kunskaper i ett eller flera L2 vid sidan av ett eller flera L1” (Hammarberg 2016, s. 38).  

 

 

2.1.6 Kunskapsspråk 

I skolan använder elever ett kunskapsrelaterat språk som skiljer sig från det språk de använder 

i vardagliga situationer och samtal. Detta kunskapsspråk innefattar fler lågfrekventa ord än 

vardagsspråket samt kräver en mer explicit specificering av mening (Cummins 2017, s. 43). 

 

2.1.7 SVA - Svenska som andraspråk 

SVA är förkortningen som i många sammanhang används för att beteckna ämnet svenska som 

andraspråk. Syftet med ämnet är att elever med annat modersmål än svenska ska utveckla 

kunskaper i och om det svenska språket. De ska ges möjlighet att utveckla sitt svenska tal- och 

skriftspråk för att bygga en tilltro till sin egen språkliga förmåga men också möjligheter att 

kommunicera på svenska utan att det ställs krav på språklig korrekthet (Skolverket 2016, s. 

259).   

 
2.1.8 Nyanländ elev  
Begreppet nyanländ elev definieras i kapitel 3 12a § i skollagen (SFS 2010:800) och beskrivs 

som: en elev som varit bosatt utomlands men nu bor i landet och som har påbörjat sin utbildning 

senare än höstterminen startade det kalenderår då eleven fyller sju år. En elev ska inte ses som 

nyanländ efter fyra års skolgång i landet (SFS 2010:800 kap 3, § 12 a).  

 

2.2 Styrdokument   
Nedan redogörs för de svenska styrdokument som ligger till grund för skolverksamheten i 

Sverige.  

 

2.2.1 Lagtexter 

Utbildning i svensk skola ska enligt Skollagen syfta till att barn inhämtar, utvecklar kunskaper 

och olika värden samt att främja alla barns livslånga lust att lära. Skollagen utvecklar vidare att 

utbildningen ska bygga på en förankring av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingarna. Med hänsyn till barn och elevers olika behov, ges eleven stimulans 

och stöd för att utvecklas i så stor mån som möjligt. För att barn och elever ska tillgodogöra sig 

utbildningen finns en strävan att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar (SFS 2010:800 

kap 1, § 4).  

 

En annan lag som är viktig att nämna är språklagen. Syftet med språklagen är att klargöra 

svenska språkets ställning men också andra språks ställning i det svenska samhället. Språklagen 

värnar också om svenskan och den språkliga mångfalden i landet samt varje enskild individs 

tillgång till språk (SFS 2009:600, § 2)  
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2.2.2 Läroplanen 

Engelskundervisning i svensk skola ska enligt läroplanen (Skolverket 2016) syfta till att 

eleverna utvecklar kunskaper i det engelska språket men också kunskaper om områden och 

sammanhang där engelska används. De ska också utveckla en tilltro till sin egen förmåga att 

använda språket i olika sammanhang och för skilda syften. Eleverna ska genom undervisningen 

ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga som ska innefatta både talad och 

skriven engelska. Denna förmåga innefattar också att formulera sig och kommunicera med 

andra samt att använda strategier för att lösa problem när de språkliga kunskaperna inte räcker 

till (Skolverket 2016, s. 34). 

 

2.3 Språkinlärning 
I detta avsnitt diskuteras det som är väsentligt i sammanhanget kring språkinlärning och 

flerspråkighet. Slutligen diskuteras också det som vi i svensk skola syftar till när vi pratar om 

engelskundervisning, att lära engelska som ett främmande språk. 

 

2.3.1 Språkets byggstenar 

Det mest grundläggande vid språkinlärning är användningen av ord menar Lindqvist (2016). 

Ord är de byggstenar vi behöver för att kunna lära oss vårt modersmål såväl som det främmande 

språket. Ordinlärning är en komplex process, många menar att det tar lång tid att tillägna sig ett 

ord och dess fulla användning. Ordförrådet kan också till skillnad från andra språkliga nivåer 

alltid byggas ut och fördjupas (Lindqvist 2016, s. 59). Vid tredjespråksinlärning menar 

Lindqvist (2016) att man med fördel av kunskaper i andra språk kan lära in ord på ett lättare 

sätt. Men det är också viktigt att komma ihåg att det på grund av detta kan uppstå problem med 

så kallade false friends, det vill säga att inläraren har tillgång till ordet i två andra språk vilket 

kan påverka inlärningen av det tredje på olika sätt (Lindqvist 2016, s. 65). Att värna om de 

kunskaper man har i andra språk kan man exempelvis göra genom modersmålsundervisning. 

Enligt skollagen ska de elever som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska 

erbjudas modersmålsundervisning om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och 

om eleven har kunskaper i språket (SFS 2010:800 kap 10 § 7). 

 

2.3.2 Flerspråkighet 

Strömqvist m.fl. (2013) menar att det är onödigt att dela in elever i grupperingar av vilka som 

är respektive inte är flerspråkiga. Sådana indelningar tjänar ofta inte till något syfte eftersom de 

blir konstgjorda. Det är istället fördelaktigt att räkna med en viss grad av flerspråkighet hos alla. 

Betraktar man flerspråkighet som något graderbart ökar flexibiliteten hos lärarens värderingar 

samt att man från politiskt håll kan hitta en nivå för att sätta in stöd (Strömqvist m.fl. 2013, s. 

26–28). Strömqvist m.fl. (2013) menar också att nyttan av begreppet flerspråkighet beror helt 

på vad det ska användas till. Om målet är att sträva efter att utveckla bästa möjliga 

språkfärdigheter hos elever finns en stor poäng med att använda begreppet i vid bemärkelse. 

Att prata om en elev som enspråkig är ett väldigt starkt påstående, det innebär att många sidor 

av det generella språkinlärandet inte aktualiserats när man arbetat med eleven (Strömqvist m.fl. 

2013, s. 27) 

 

För närvarande finns det väldigt lite känt om de språkliga processerna i ett främmande språk 

och vad elever kan förväntas uppnå vid olika stadium. Pinter (2011) beskriver hur en vanlig 

uppfattning om främmande språk är att elever utsätts för språket alldeles för lite för att lära sig 

att delta i kommunikation samt att spontant uttrycka sig på språket (Pinter 2011, s. 81) 

Strömqvist m.fl. (2013) menar även att det krävs en hel del jobb för föräldrar till tvåspråkiga 

barn. Dessa föräldrar får ofta kommentaren att deras barn har tur som får två språk gratis, men 

gratis är det naturligtvis inte (Strömqvist m.fl. 2013, s. 149). Pinter beskriver även hur det sällan 
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finns en kontinuitet mellan olika nivåer inom utbildningssystemet vilket gör att elever ofta får 

börja om när de kommer till en ny nivå i utbildningssystemet (Pinter 2011, s. 91). Detta kan 

jämföras med svenska skolans tre indelningar av grundskola, årskurs 1-3, 4-6 samt 7-9. Ofta 

introduceras elever för ett främmande språk först i grundskolan där det ofta har ett litet utrymme 

med få undervisningstimmar, detta innebär att det finns en begränsad åtkomst till språket 

utanför klassrummet. Detta beskriver Pinter (2011) som ett tillfälle som har en låg ingångsnivå. 

Barn som däremot lär sig ett andraspråk med en högre ingångsnivå och utsätts för språket i 

sammanhang där det integreras i läroplanen istället för ett ämne från läroplanen får därför en 

högre ingångsnivå av språket (Pinter 2011, s. 86). Det krävs dock en aktiv insats där man 

behandlar minoritetsspråket genom att se på tv, hålla kontakt med andra personer som pratar 

hemspråket samt att hälsa på i hemlandet. Det är därför viktigt att komma ihåg att barn inte får 

språk helt gratis (Strömqvist m.fl. 2013, s. 149). 

 

Det finns många olika vägar för barn att lyckas, Pinter (2011) beskriver hur barn som utsätts 

för två eller tre språk från födseln har en stor fördel men att detta inte är det enda konceptet för 

att lyckas. De elever som inte utsätts för andra språk förrän mycket senare, t.ex. vid 14-årsålder, 

kan också uppnå tvåspråkighet om detta sker under gynnsamma förhållanden. Dock menar 

Pinter (2011) att detta kräver mer jobb och att man utsätts för språket genom att antingen studera 

eller arbeta utomlands under en tid. Pinter (2011) trycker även på vikten av att uppmuntra de 

barn och elever som saknar de tidiga erfarenheterna för att de ska lära sig och bli medvetna om 

de möjligheter som finns. Det finns heller inga vägar som är den andra lik när det kommer till 

språkutveckling, varje språklärare är unik (Pinter 2011, s. 92).  

 

2.3.3 Att lära engelska som ett främmande språk 

Ofta räcker det inte med språkliga färdigheter så som fonologi, ordförråd och syntax när man 

ska lära sig ett främmande språk. Chlopek (2008) menar att det krävs en viss vetskap och 

medvetenhet om språkets kultur. Syftet med EFL är ofta att lära sig engelska inte bara för att 

kommunicera med individer med engelska som modersmål utan också att kommunicera med 

individer som har andra förstaspråk än engelska. Detta är ofta en anledning till att man brukar 

prata om EFL som EIL (English as an International Language). Det innebär att man blir en del 

av en interkulturell kommunikation då språket blir ett verktyg för att interagera med människor 

från hela världen (Chlopek 2008, s. 10-11).  

 

2.4 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras flera studier som anses vara relevanta kring språkinlärning, nyanlända 

elevers språkutveckling och avslutningsvis språklig progression.  

 

2.4.1 Arbetssätt för språkinlärning 

Enligt en studie från Kazakstan som behandlar vid vilken ålder man ska börja med ett 

tredjespråk, svarade 89 % av lärarna som tillfrågades ”ju tidigare desto bättre”. Dessa lärare 

menade också att det mest optimala var att börja med detta i årskurs 1 (Zhetpisbayeva 2016, s. 

662). Undersökningen redogör vidare för de vanligaste arbetssätten som engelsklärarna 

använder för tredjespråksinlärning. Totalt tillfrågades 105 språklärare och det visade sig att det 

vanligaste sättet att arbeta med språkinlärning är att eleverna upprepar det som lärarna säger 

(73 %) samt att eleverna får läsa högt (69,5%). Andra metoder som lärarna använder är när 

eleverna får fylla i ord i uppgifter (63,8%) samt olika typer av rollspel (60 %). Vidare använder 

lärarna sig av grammatikuppgifter (55,2%) samt memorering av ord och fraser (51,4 %). De 

mindre använda metoderna som lärarna i denna studie använt är att lyssna på CD, arbeta med 

översättningsuppgifter, datoruppgifter samt film och TV (38 %) (Zhetpisbayeva 2016, s. 668). 
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2.4.2 Elevers språkutveckling  
Språkutveckling är individuellt och skiljer sig från elev till elev. Cummins (2017) redogör för 

att det i snitt tar cirka två år för elever som kommer till ett nytt land att utveckla sitt vardagsspråk 

jämfört med det snitt på fem år för kunskapsspråket. De barn som invandrat till landet i yngre 

åldrar har en fördel jämfört med de individer som invandrat i äldre åldrar eftersom det ställs 

lägre krav på kunskapsspråket under de tidiga skolåren. De som invandrat i yngre åldrar får 

därmed inte en lika lång sträcka att hinna ikapp kunskapsmässigt. De elever som däremot 

invandrat i högre åldrar har en enorm fördel om de redan utvecklat en läs- och skrivförmåga på 

deras förstaspråk. De gör snabbare framsteg i och med att de utvecklat färdigheter inom 

tänkande, läsande och skrivande. Cummins menar att denna utvecklingskurva är viktig att ta 

hänsyn till i undervisningen av nyanlända elever eftersom den är avgörande för vad eleverna 

behöver för att komma ikapp så snabbt som möjligt (Cummins 2017, s. 67–68). I detta 

sammanhang förklaras begreppet nyanländ elev genom Skolverkets definition, vilken menas att 

de varit i landet mindre än fyra år (SFS 2010:800 kap 3, § 12 a). 

 

Thomas och Collier (2003) drar slutsatserna efter tio års forskning på amerikanska skolor att de 

framgångsnycklar som bör tillämpas för språkinlärning är meningsfullhet, nivåundervisning 

samt en frekvent undervisning på två språk (Thomas och Collier 2003, s.61). Författarna 

redogör även för de tvåvägsprogram som används runtom i USA där man undervisar 

engelsklärande tillsammans med de inhemska engelsktalarna. Denna typ av undervisning 

kräver högkvalitativa instruktioner på båda språken integrerat med tematiska områden. Vidare 

beskriver de även hur man behöver separera språken och inte översätta eller upprepa 

instruktionen. Det är också viktigt att främja en positiv och ömsesidig självständighet bland 

elever och mellan lärare och elever, vilket i detta sammanhang innebär att man arbetar med att 

skapa goda relationer i skolan. Detta kan också göras genom att arbeta för aktiva 

föräldrasamarbeten, detta för att främja elevernas lärande och för att man lär bäst tillsammans 

(Thomas och Collier 2003, s.62). Vetenskapsrådet kommenterar denna forskning genom 

Axelsson & Magnusson (2010) som redogör för vikten av tillgången till sitt andraspråk, det vill 

säga svenska för de nyanlända elever som kommit till Sverige samt en språkligt anpassad 

ämnesundervisning. Denna typ av undervisning bygger på att eleverna får uppgifter av 

ämnesläraren som stämmer överens med deras mognads- och åldersnivå (Axelsson & 

Magnusson 2010, s. 287-288).  

 

2.4.3 Interkulturell undervisning 

Det är viktigt att arbeta med det öppna klimatet i skolan och detta kan göras genom något som 

kallas för interkulturell undervisning. Interkulturell undervisning ska enligt Cummins (2015) 

skapa respekt och förståelse för olikheter mellan olika kulturella traditioner men även utmana 

de ojämlikheter som finns mellan sociala grupper (Cummins 2015, s. 455). Interkulturell 

undervisning förespråkar kort sagt kunskap, förståelse och respekt för olika kulturella 

traditioner och övertygelser, vilka är förenliga med social rättvisa och de mänskliga 

rättigheterna (Cummins 2015, s. 456). I svenska skolan kan detta kopplas till de inledande 

kapitlen i läroplanen som behandlar den växande rörligheten över nationsgränserna samt det 

svenska samhällets internationalisering. Detta ställer höga krav på elever och människors 

förmåga att leva med och inse vilka värden det finns i kulturell mångfald. Denna medvetenhet 

om den egna rollen tillsammans med andra i det gemensamma kulturarvet skapar en trygg 

identitet, vilken tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andra människors villkor 

och värderingar är ständigt viktig att utveckla. Svenska skolan ska vara en social och kulturell 

mötesplats med möjlighet och ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som är verksamma 

där (Skolverket 2016, s. 7). 
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Ett sätt att arbeta med detta skulle kunna vara genom identitetstexter. Cummins, Hu, Markus & 

Montero (2015) beskriver hur termen identitetstext dök upp för första gången i ett 

forskningssamarbete mellan lärare i Vancouver och Toronto för att fånga det mest väsentliga i 

de arbeten som eleverna producerade. Eleverna uppmuntrades till att använda sina flerspråkiga 

och/eller multimodala färdigheter som kognitiva verktyg och att använda ett brett spektrum av 

modaliteter för att skapa litteratur och konst samt för att skapa insikt om sociala och personliga 

verkligheter (Cummins m.fl. 2015, s. 557). På skolor där man tillämpade detta identitetsarbete 

kunde man se en stor skillnad på elevernas egen bild av sig själva jämfört med de mer vanliga 

skolorna som karaktäriserade sina elever som engelska språkelever (Cummins m.fl. 2015, s. 

577).  

 

2.4.4 Språklig progression 

Språklig progression är något som sker när den språkliga inputen är något över den 

kompetensnivå som eleverna är på. Skolinspektionen (2010) menar i sin kvalitetsgranskning av 

undervisningen i engelska i grundskolan att detta sker när eleverna möter ett språkstoff som i 

huvudsak är begripligt men ändå innehåller delar som eleverna inte förstår utan måste bearbeta. 

Syftet med Skolinspektionens granskning var att bedöma kvaliteten på undervisningen i 

engelska. Granskningen har därför utgått från två huvudfrågeställningar:  

 
- Är undervisningen ändamålsenlig och ger den eleverna förutsättningar att nå målen i läroplan 

och kursplan?  

- Anpassas undervisningen till elevernas olika förutsättningar och behov? (Skolinspektionen 

2010, s. 8).  

 

Kvalitetsgranskningen genomfördes med stor vikt vid lektionsobservationer men också enkäter 

och intervjuer med elever, lärare och skolledning som bidragit till ytterligare ett perspektiv på 

den observerade undervisningen (Skolinspektionen 2010, s. 10). Skolinspektionen hänvisar i 

denna granskning till Krashen (1985), som menar att det är viktigt att den språkliga inputen 

kommer genom naturlig kommunikation eftersom elever ofta tillägnat sig språket i olika grad 

(Krashen 1985, s. 2).   Tankegångarna går att känna igen från kursplanen i engelska även om 

det inte framgår vilka teorier om språkinlärning som kursplanen bygger på (Skolinspektionen 

2010, s. 13–14). Det finns tre kriterier som Skolinspektionen bedömt den språkliga inputen från 

vid denna kvalitetsgranskning och det är om läraren maximerar elevernas möjlighet till att 

använda det engelska språket i klassrummet, om läraren ger en språklig input som är begriplig 

i förhållande till elevernas kunskaper men också om läraren använder engelska i 

kommunikationen med eleverna (Skolinspektionen 2010, s 14). 
 

Skolinspektionen (2010) redogör för hur man vid två av tre lektioner i årskurs 5 och vid hälften 

av lektionerna i årskurs 9 inte fann några som helst inslag av kultur och vardagsliv från 

engelskspråkiga länder. Det värderades positivt att hälften av alla lektioner i årskurs 9 gav 

utrymme för detta men eleverna fick begränsade möjligheter till insikt för hur man lever i 

engelskspråkiga länder vilket inte ger några som helst möjligheter till att relatera detta till sina 

egna erfarenheter (Skolinspektionen 2010, s. 21). Den engelskspråkiga populärkulturen har 

sedan många år haft en stor plats i de ungas kulturkonsumtion, det borde därför inte vara svårt 

att göra plats för detta i undervisningen ur ett sociokulturellt perspektiv (Skolinspektionen 2010, 

s. 21). 
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3. Teoretiskt perspektiv 
Nedan presenteras de två teoretiska perspektiv som genomsyrar samt används som ramverk i 

denna studie. Först presenteras Vygotskys teorier om det sociokulturella perspektivet och språk 

som ett medierande redskap. Vidare lyfts även det interkulturella perspektivet med sitt 

gränsöverskridande och inkluderande synsätt samt dess relevans till språkundervisning och 

språkinlärning.  

 

Teoriernas relevans för studien kan kopplas till de tre kommunikativa förmågor som 

engelskämnet behandlar i läroplanen: 

 
–  Kunna 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 (Skolverket 2016, s. 34). 

 

 

3.1 Sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet bygger på Vygotskys arbete kring frågor som behandlar språk, 

utveckling och lärande (Säljö 2014, s. 297). Mediering är ett av de mest grundläggande 

begreppen när man pratar om det sociokulturella perspektivet. Detta begrepp innebär att 

människan använder redskap för att förstå sin omvärld. Vygotsky menade att människan 

utmärkte sig genom användningen av två sådana redskap: språkliga och materiella (Säljö 2014, 

s. 298)  

 

Språket är det viktigaste redskapet vi har eftersom det är med språket som vi kommunicerar 

och kan uttrycka oss. Vygotsky var särskilt intresserad av tänkandets och språkets utveckling. 

Han menade också att det är genom det talade och skrivna språket som vi etablerar en 

gemensam förståelse (Vygotsky 1994, s. 57, Säljö 2014, s. 301). I det sociokulturella 

perspektivet ska språk betraktas som ett dynamiskt begrepp, liksom Cummins (2017) menar att 

språkutveckling är individuellt och skiljer sig från elev till elev (Cummins 2017, s. 67). Språket 

finns som ett medel för kommunikation mellan människor men också inom människor 

(Vygotsky 1978, s. 31). Vygotsky menade att även när vi tänker så tänker vi med språkliga 

redskap (Säljö 2014, s. 302– 303). Det begrepp som inom Vygotskys arbeten är mest känt är 

idén om den proximala utvecklingszonen. Detta begrepp hänger ihop med Vygotskys sätt att se 

på lärande och utveckling. Han menade att detta är ständigt pågående processer hos varje 

människa. När en människa behärskar något väl innebär detta också att de är nära att behärska 

något ytterligare. Den så kallade utvecklingszonen är den zon då en människa är känslig för 

olika typer av instruktioner och förklaringar. Det är i detta skede som läraren vägleder den 

lärande in i hur man ska använda ett kulturellt redskap. Den lärande får alltså stöd från en 

kompetent person. I inledningen av denna utvecklingsprocess är den lärande alltid beroende av 

stödet från den kompetente. Elever lär sig vad som är viktigt att tänka på genom att läraren 

ställer de rätta frågorna som leder den lärande vidare (Vygotsky 1978, s. 86-87, Säljö 2014, s. 

305). Det engelska begreppet som man använder för att beskriva hur kommunikationen ser ut i 

sådant tillfälle är scaffolding. Detta innebär, att den lärande får ett stort stöd i början som sedan 

ska avta och slutligen upphöra (Säljö 2014, s. 306). Detta kan knytas till Cummins (2017) som 

beskriver den utvecklingskurva som är viktig att ta hänsyn till i undervisningen av nyanlända 

elever, där han menar att det kan vara fördelaktigt att ha invandrat i yngre åldrar eftersom elever 

då inte har en lika lång startsträcka som äldre elever har. Äldre elever kan däremot ha fördel av 

att ha utvecklat en läs- och skrivförmåga vilket kommer att förkorta deras sträcka att ta ikapp 

(Cummins 2017, s. 67-68). Resultatet av en sådan lärprocess är en viktig del av hur det 

sociokulturella perspektivet ser på samspel och lärande: 
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Det som man inledningsvis behöver en mer kunnig persons hjälp för att klara av, kan man så 

småningom genomföra på egen hand (Säljö 2014, s. 306). 

 

Den kunnige kan dock inte ta över hela arbetet utan den lärande måste själv ställas inför 

problemet. Det är viktigt att den lärande får förstå utmaningen och tar sig vidare. Om läraren 

gör hela det arbetet som krävs för lösningen skapar detta att eleven blir en passiv åskådare. 

Vikten av att varje pedagog erövrar kompetensen som krävs för att se elevens utvecklingszon i 

förhållande till en viss färdighet är därför viktig. Det är viktigt att pedagogen leder eleven vidare 

på ett sätt som gör att eleven successivt får ett större ansvar (Vygotsky 1978, s. 86 & Säljö 

2014, s. 306).  

 

3.2 Interkulturella perspektivet 
Relationer är skolans kärna och Cummins (2017) beskriver hur pedagoger som arbetar i 

klassrum som präglas av kulturell, språklig och religiös mångfald, medvetet eller omedvetet 

positionerar sig i förhållande till detta (Cummins 2017, s. 163). När man beskriver det 

interkulturella perspektivet eller dess synsätt på pedagogik diskuteras de kulturella möten som 

sker mellan människor. Man uppmärksammar skillnader som accepteras, det innebär att detta 

synsätt är gränsöverskridande och inkluderande. I de kulturella möten som sker globalt används 

detta perspektiv för att synliggöra maktrelationer och kallas därför ibland kritisk interkulturell 

pedagogik eftersom det då eftersträvar förändring (Goldstein-Kyaga, Borgström & Hübinette 

2012, s. 20). Den stora mångfald av elever i skolan bör därför ses som en tillgång och ingenting 

som hindrar eller försvårar. Det interkulturella perspektivet förutsätter en nyfikenhet, både hos 

elever och lärare. Det är därför viktigt att klimatet präglas av öppenhet och kreativitet 

(Jahanmahan 2012, s. 118). 

 

Jahanmahan (2012) skriver om begreppet interkulturalitet:  

 
För mig handlar interkulturalitet om mer än bara mötet mellan olika kulturer. Det är också en fråga 

om bemötande, det vill säga hur vi bemöter elever med olika referensramar och olika erfarenheter. 

Det handlar om ett bemötande som bygger på respekt, öppenhet och ett fördomsfritt 

förhållningssätt samt på vikten av att förstå elever med olika referensramar och erfarenheter, det 

vill säga om att vara medmänniska (Jahanmahan 2012, s. 118). 

 

Det interkulturella perspektivet med sitt gränsöverskridande och inkluderade synsätt är 

jämförbart med Cummins (2017) som beskriver den ökande befolkningsrörligheter och vad 

detta innebär för skolan. Cummins menar att detta har gjort att kvalitén på relationerna mellan 

lärare och elever har en stor påverkan om eleven kommer engagera sig eller dra sig undan i 

skolarbetet. Han väljer också att trycka på hur den ökade mångfalden erbjuder möjligheter för 

pedagoger att från grunden förändra livet för unga människor och deras familjer (Cummins 

2017, s. 13).   

 

En pedagogik som är nära förknippat med det interkulturella perspektivet är den inkluderande 

pedagogiken vars ideologi handlar om hur alla barn oavsett klass, kön, etnicitet, sexuell 

läggning och funktionsnedsättningar har rätt att ingå i en klass och dess gemenskap. Den 

inkluderande pedagogiken handlar vidare om att alla barn ska få möjlighet att utvecklas 

tillsammans med andra och att de ska lära av varandras erfarenheter och referensramar 

(Jahanmahan 2012, s. 119). 
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4. Metod och material 
Följande avsnitt diskuterar metodvalet för insamling av data som är relevant för syftet och 

frågeställningarna i denna studie. Vidare nämns även testning av forskningsmetoden, urval av 

informanter och genomförande samt reliabilitet och validitet. Avslutningsvis diskuteras även 

hanteringen och analysen av empirin samt de etiska ställningskrav som studien ställs inför. 
 

4.1 Val av metod 

Valet av metod beror alltid på en rad olika faktorer. Larsen (2009) redogör för hur 

undersökningens angreppssätt, syfte och frågeställningar samt de egna förutsättningarna har 

stor betydelse för vilken metod som ska användas (Larsen 2009, s. 22-24). Eftersom studiens 

syfte är att undersöka lärares syn på flerspråkiga elever i ämnet engelska samt flerspråkiga 

elevers allmänna attityd till ämnet föll valet på två vetenskapliga ansatser, vilka är kvantitativ 

enkät och semistrukturerade intervjuer.  

 

En kvantitativ ansats innehåller enligt Larsen (2009) frågor och hypoteser, det finns också en 

bredd av information. Vid en kvantitativ ansats samlas också data in på ett systematiskt och 

strukturerat sätt till exempel genom ett frågeformulär, vilket också är fallet i denna studie 

(Larsen 2009, s. 24). Sist men inte minst menar både Eriksson Barajas m.fl. (2013) och Larsen 

(2009) att den kvantitativa ansatsen eftersträvar att nå en viss förklaring för sina läsare (s. 52 & 

s. 24). Valet föll på användandet av en enkätundersökning hos lärarna för att få en bredare syn 

på flerspråkighet och engelska.  

 

En kvalitativ ansats innehåller däremot enligt Larsen (2009) frågor och ämnesbeskrivningar till 

skillnad mot den kvantitativa ansatsens frågor och hypoteser. Det finns också ett djup med 

mycket information om få enheter, vilket kopplas till denna studies elevintervjuer (Larsen 2009, 

s. 24). Forskarna i en kvalitativ ansats arbetar ofta med ostrukturerade frågeställningar vilket 

leder till att tankar och idéer fördjupas (Barajas m.fl. 2013, s. 73). Målet med en kvalitativ 

ansats är att man vill nå förståelse, vilket i denna undersökning eftersträvas genom 

elevintervjuerna för att belysa hur flerspråkiga elever ser på engelska i svensk skola samt sin 

egen engelskundervisning (Larsen 2009, s. 24).  

 

4.1.1 Frågeformulär 

När man vill nå ut till fler människor än vad som är möjligt vid till exempel intervjuer kan ett 

frågeformulär vara den mest relevanta metoden att använda. Stukat (2011) menar att man på 

detta sätt får svar från en större grupp vilket ger kraft åt resultaten och möjligheten till 

generalisering ökar märkbart. Denna undersökning genomförs därför på ett bättre sätt genom 

ett frågeformulär som metod eftersom det är av stor vikt att ett stort antal lärare besvarar enkäten 

för att kunna dra korrekta slutsatser. Eftersom man vid ett frågeformulär utesluter det verbala 

är vikten av utformningen av enkäten desto större. Stukat (2011) visar på den största fördelen 

med frågeformulär att man undviker den så kallade intervjueffekten som innebär omedveten 

styrning men också att risken för bortfall här blir större (Stukat 2011, s. 47- 48) Forskaren 

behöver inte heller söka upp personer som ska vara med i undersökningen, ett frågeformulär 

kan med lätthet spridas med hjälp av internet, vilket var fallet i denna undersökning (Larsen 

2009, s. 25-26). Vidare diskuterar Larsen (2009), att informationen du får från varje respondent 

är begränsad, det kan med andra ord vara svårt att nå god validitet genom sådana 

undersökningar. Det finns därmed också en ökad risk att man drar felaktiga slutsatser i och med 

att man kan ha fått ett för svagt underlag att luta sig mot (Larsen 2009, s. 26) 
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4.1.2 Intervju 

Det vanligaste och viktigaste arbetsredskapet inom utbildningsvetenskap är enligt Stukat (2011) 

intervjun. Denna undersökning grundar sig därför på intervju som metod för att besvara 

frågeställningen kring elevers allmänna attityd i ämnet engelska eftersom detta är svårt att 

besvara genom exempelvis ett frågeformulär. Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att 

utifrån den intervjuades eget perspektiv förstå ämnen från den levande vardagsvärlden (Kvale 

& Brinkmann 2014, s. 41). Det är viktigt att frågorna är åldersanpassade vid intervju med ett 

barn men också att man bara ställer en fråga i taget. Det är också viktigt att frågorna är korta 

och enkla samt att den som ställer dem har kunskap om den mänskliga interaktionen (Kvale & 

Brinkmann (2014, s. 176). När frågan man vill besvara handlar om hur något upplevs eller görs 

är den kvalitativa intervjun lämpligast och kan med fördel väljas (Kvale & Brinkmann 2014, s. 

142- 143). Den största fördelen med intervju som metod är att du möter dina informanter öga 

mot öga vilket vid denna undersökning har varit en förutsättning då även tolk har använts. Man 

kan också gå på djupet där det behövs för att skapa en bättre helhetsbild men också reda ut 

oklarheter och missförstånd som kan uppstå vid en intervju. Validiteten ökar i och med att den 

intervjuade kan svara friare och man får förklaringar (Larsen 2009, s. 27). Intervjueffekten eller 

kontrolleffekten är den mest uppenbara nackdelen, där intervjuaren kontrollerar respondenten, 

att denne svarar det som förväntas istället för vad som egentligen stämmer (Larsen 2009, s. 27-

28). 

4.1.3 Pilotstudie 

Till att börja med gjordes en pilotstudie av de valda metoderna som ligger till grund för denna 

studie vilka är enkätformulär och semistrukturerade intervjuer. Pilotstudien genomfördes för att 

säkerställa att rätt frågor formulerats samt för att upptäcka missuppfattningar och få möjlighet 

till omformuleringar av frågor innan undersökningen genomförs. Enkätformuläret skickades till 

en engelsklärare som fick svara på, kommentera och ge respons på frågorna och utformningen. 

Efter detta gjordes en del omformuleringar av frågorna, till exempel ändrades frågan ”Hur 

skulle engelskundervisningen kunna utformas på bästa sätt för att tillgodose flerspråkiga 

elever?” till ”Hur skulle engelskundervisningen kunna utformas på bästa sätt för att tillgodose 

flerspråkiga elevers behov?”. En del formatändringar gjordes också, bland annat ändrades 

frågan ”Vilken är din allmänna inställning till flerspråkiga elevers inlärning i ämnet engelska?” 

från en flervalsfråga till en öppen fråga där lärarna fick möjlighet att skriva ett eget svar. Detta 

för att öka möjligheten till att få bredare svar från lärarna. Intervjufrågorna testades på en SVA 

elev från en annan skola än den där studien genomfördes, här gjordes ingen ändring eftersom 

dessa frågor pilottestades utan tolk vilket gjorde det svårare att säkerställa om eleven förstod 

frågan rätt.  

 
4.2 Urval av informanter  

Enkätundersökningen skulle ursprungligen genomföras på fem skolor i en kommun i mellersta 

Sverige där alla undervisande lärare i engelska skulle få svara. Eftersom det efter flertalet 

påminnelser saknades svar delades enkäten ut i ett nätverk för engelsklärare på Facebook. Till 

slut inkom trettiofem enkätsvar som analyserades. Antalet nödvändiga informanter beror enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) på undersökningens syfte och det handlar kort om att finna så 

många personer som behövs för att ta reda på det du behöver veta (s. 156). Kontakten med den 

skola där elevintervjuerna genomfördes skedde genom personliga möten, dels med rektor men 

också övriga lärare i arbetslaget. I de aktuella årskurserna som är åk 4-6 fanns 11 elever med 

SVA som deltar i engelskundervisningen. Spridningen mellan klasserna är jämt fördelad då det 

handlar om fyra, fyra och tre elever i respektive årskurs. Det föll bort fyra elever från 

urvalsgruppen som ursprungligen var elva, två nekades deltagande och två föll bort på grund 

av att de inte tog med breven tillbaka till skolan. Till slut återstod sju elever som intervjuerna 

genomfördes med. 
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4.3 Genomförande 

I detta avsnitt beskrivs genomförandet av de olika metoderna som ligger till grund för denna 

studie. Varje del presenteras var för sig för att underlätta läsningen. 

 

4.3.1 Enkätundersökningen 

Till att börja med skickades enkätformuläret ut till undervisande engelsklärare i en liten 

kommun i mellersta Sverige. Enkäten skickades ut till trettiotalet lärare men endast elva svarade 

vilket medförde att enkäten tillsammans med information om syfte och deltagande delades 

enkäten i ett forum för engelsklärare på Facebook. Detta för att öka studiens bredd genom att 

ett större antal människor svarar på samma fråga. Larsen (2009) beskriver också enkelheten i 

att dela en enkät över internet och att man inte heller behöver söka upp deltagare på samma sätt 

(Larsen 2009, s. 25- 26). Enkäten låg ute i forumet i tolv timmar innan den stängdes för 

sammanställning och analys av de trettiofem svar som inkommit.  

 

4.3.2 Intervjuundersökningen 

Det första steget i studien har varit att översätta samtyckes- och informationsbrevet till de 

berörda eleverna samt deras föräldrar. Till översättningen användes den modersmålslärare som 

också kom att medverka vid intervjuerna som tolk. Fortsättningsvis samlades information in 

om elevernas intresse för deltagande för att sedan skicka ut samtyckesbrevet till berörda elevers 

föräldrar. Utifrån svaren planerades sedan intervjuer med berörda elever som fått samtycke från 

sina föräldrar att delta. Alla intervjuer genomfördes i ett grupprum på skolan med de fasta frågor 

som formulerats i förväg och gjordes under två förmiddagar, alla med tolk. Intervjuerna 

inleddes med en kort information kring syftet med intervjuerna samt att säkerställa att eleverna 

förstod vad uppgiften handlade om. Intervjuns längd förmedlades dels i informationsbrevet men 

också i inledningen av intervjun för att påminna eleverna om hur lång tid intervjun kan 

förväntas ta. Intervjuerna tog allt mellan 5 och 15 minuter och de spelades även in.  

 

4.4 Bearbetning av material och analys 

Intervjuerna lyssnades noga igenom flera gånger för att säkerställa att all information skrevs 

ned på de anteckningar som också gjordes vid intervjutillfället.  I denna studie har den allmänna 

analysen använts, även kallad bricolage, här kan forskaren först läsa igenom intervjuerna för att 

skaffa sig ett allmänt intryck innan man bearbetar specifika avsnitt. Forskaren kan därmed finna 

förbindelser som har betydelser för studien och resultatet av denna typ av analys kan uttryckas 

genom ord, figurer eller en kombination av dem (Kvale & Brinkmann 2014, s. 281). Därför 

sammanställdes sedan frågorna var för sig för att framhäva olika typer av mönster i svaren och 

för att underlätta presentationen av resultatet. Därefter skrevs alla frågor ner på ett och samma 

anteckningsmaterial för att tydliggöra vem som sagt vad och för att lyfta hur många som 

menade samma sak. Slutligen presenterades resultatet i studien. De två identiska formulären, 

som skickats ut sammanställdes genom Google Formulär där färdiga diagram presenterades 

samt att alla de öppna svaren listades efter varandra. Formulären var identiska bortsett från den 

fråga som behandlade vilken skola de arbetade på. De färdiga diagrammen sammanställdes 

genom Excel för att slutligen placeras under resultatredovisningen. För att i största möjliga mån 

utesluta den förförståelse för ämnet som finns, presenterades alla resultat utan att utesluta något.  

Materialet har arbetats igenom med de två teoretiska perspektiven i åtanke, det sociokulturella 

utifrån att språk är en viktig bas för att kunna kommunicera och lära samt det interkulturella 

perspektivet som eftersträvar acceptans, är gränsöverskridande och inkluderande (Säljö 2014, 

s. 297-298, Goldstein-Kyaga, m.fl. 2012, s. 20). 
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4.5 Reliabilitet och validitet  

Validiteten handlar om undersökningen verkligen mäter det som det är meningen att det ska, 

med andra ord att rätt frågor ställs utifrån den problemformulering som är relevant för 

frågeställningen (Larsen 2009, s. 40-41, Eliasson 2010, s. 16). Validiteten är ingenting som 

endast ska användas på slutprodukten utan något som ska finnas med under hela 

forskningsprocessen genom ständiga kontroller av resultatets trovärdighet (Kvale & Brinkmann 

2014, s. 298- 299). För att stärka validiteten i denna undersökning har arbetsprocessen varit 

flexibel i och med att det funnits möjlighet till ändringar (Larsen 2009, s. 80- 81).  

 

Reliabiliteten handlar om hur det är viktigt att svarskategorierna i ett frågeformulär är 

preciserade (Larsen 2009, s. 41). Eftersom noggrannhet är en viktig aspekt har materialet i 

denna undersökning sorterats och hanterats var för sig för att inte förväxling ska ske (Larsen 

2009, s. 81). Men det kanske allra viktigaste är om undersökningen går att upprepa igen och 

med samma resultat. Det är därför viktigt att fundera på reliabilitetens huvudfråga: kan vi lite 

på att undersökningen ger samma resultat, om vi upprepar den under så likartade förhållanden 

som möjligt? (Eliasson 2010, s. 14). Med hänsyn till denna huvudfråga har arbetsgången men 

också undersökningsfrågorna samt genomförandet beskrivits med noggrannhet. 

 
 4.6 Etiska överväganden  
I detta avsnitt redogörs för de etiska överväganden som studien har tagit hänsyn till samt 

beskriver vikten av de forskningsetiska principerna.  

 

Informationskravet är ett allmänt krav som innefattar regeln där forskaren är skyldig att 

informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om forskningsuppgiftens syfte samt 

villkoren för deltagande. Det är viktigt att informera om att deltagande är frivilligt och att detta 

när som helst kan avbrytas men också att insamlade uppgifter inte kommer att användas i något 

annat syfte än för forskning. Informationskravet innefattar också att beskriva hur 

undersökningen kommer att genomföras i stora drag och att det framgår eventuella risker för 

obehag om dessa finns. Forskaren skall också betona vinster med forskningen som i sig kan 

motivera till deltagande (Vetenskapsrådet 2002, s.7, Stukat 2011, s.139).  

 

Samtyckeskravet innefattar deltagares rätt att själva bestämma över sin medverkan i en 

undersökning. Är undersökningsdeltagaren under 15 år eller om undersökningen är av etisk 

känslig karaktär innefattar detta även att samtycke från föräldrar. Undersökningsdeltagaren har 

också rätt till att själv bestämma om, hur länge och på vilka villkor som deltagande sker. De 

har rätt att när som helst avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 9-11, Stukat 2011, s. 139). 

 

Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarna ska ges största möjliga konfidentialitet samt 

att personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan få tillgång till detta. 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver hur det är viktigt att reflektera över frågan: vilken 

information ska vara tillgänglig för vem? Det är därför viktigt att den information som kommer 

publiceras som potentiellt kan komma att identifiera deltagarna godkänns av dessa (s. 109). 

Detta innebär också att det i avrapporteringen ska vara omöjligt att identifiera enskilda, att 

deltagarna har rätt till anonymitet. Det betyder att forskaren måste vidta åtgärder för att försvåra 

identifieringen av individerna. Det kan också vara fördelaktigt att fråga deltagarna om de är 

intresserade av att veta var resultaten kommer att publiceras och möjligheten att få en rapport 

eller sammanfattning av undersökningen (Vetenskapsrådet 2002, s 12-13, Stukat 2011, s. 139-

140).  
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Nyttjandekravet beskriver det faktum att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål, det vill säga att det i denna studie endast kommer att användas 

i syfte för undersökningen. Detta innebär att personuppgifter som är insamlade för 

forskningsändamål endast bör lånas ut till andra forskare som ikläder sig samma förpliktelser 

mot uppgiftslämnare som den ursprunglige forskaren gjort (Vetenskapsrådet 2002, s. 14, Stukat 

2011, s.140). 

 

För att säkerställa dessa fyra krav har jag i min studie valt att skicka ut ett informationsbrev där 

syftet med undersökningen beskrivs till de deltagande eleverna samt en kort information i 

inledningen av enkätundersökningen till lärarna (se bilaga 2). Samtyckeskravet säkerställdes 

genom ett brev till eleverna där de fick lämna intresse för deltagande (se bilaga 3). Vidare 

skickades även ett ut till föräldrar där studiens syfte och elevernas medverkan beskrevs (se 

bilaga 4). Därefter fick föräldrarna lämna samtycke om elevernas medverkan. Detta för att 

säkerställa att Kvale och Brinkmanns (2014) om informerat samtycke som innebär att man 

informerar deltagarna om studiens syfte, upplägg samt om vilka risker och fördelar som 

deltagandet innebär. Men också för att säkerställa konfidentialitetskravet som innefattar de 

överenskommelser mellan deltagarna som ingår för vilken data kan användas och framställas 

men också hur deltagares privata data som kan identifiera dem inte kommer avslöjas (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 107- 109).  

 

5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av de olika delarna i undersökningen var för sig. I första 

hand presenteras intervjuundersökningen med korta elevpresentationer för att avslutningsvis 

övergå till enkätundersökningen, där varje fråga presenteras tillsammans med de svar som 

inkommit. 

 

5.1 Intervjuundersökningen 
I detta avsnitt redogörs för de elevintervjuer som genomfördes samt de resultat som intervjuerna 

bidrog till. Resultatet som presenteras har inhämtats från de sju deltagande eleverna som fått 

samtycke att delta av sina föräldrar.  

 

5.1.1 Elevpresentationer  

I dagsläget anses alla sju elever fortfarande vara nyanlända men till höstterminen detta år (2018) 

kommer tre av dem att inte vara det längre då de kom till Sverige 2014. De andra eleverna kom 

under året 2015 respektive 2016 vilket innebär att de har något år kvar innan de ska sluta anses 

vara nyanlända. Alla elever har engelska i ordinarie klass. Gruppen består av fem flickor och 

två pojkar. 

 
5.1.2 Resultatredovisning intervjuer 

I detta avsnitt presenteras elevernas svar under respektive fråga. Frågorna presenteras i den 

ordning som de ställdes men har dock strukturerats om för att underlätta beskrivningen av 

resultatet. Bland annat har frågorna kring det roligaste respektive tråkigaste bakats ihop till en, 

detsamma gäller det roligaste respektive tråkigaste, för ordinarie frågor (se bilaga 1).  

 

Vad är det första du tänker på när du hör ordet engelska? 

Tre av sju elever nämnde tankar kring USA och att engelska är ett världsspråk som talas överallt 

i världen. Två menade vidare att de inte tänkte på något särskilt och två andra elever pratade 

mer om att de upplever att engelska är så svårt att det är det första som de kommer att tänka på 

eller konkreta övningar som de förknippar med språket. 
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Berätta om den roligaste respektive tråkigaste övning ni gjort på en engelsklektion? 

En majoritet av eleverna (fem av sju) menar att det är roligast att arbeta i sina böcker med 

övningar där eleverna får färglägga bilder samt spela olika typer av spel. En elev menade 

däremot att det allra roligaste han visste var att lära sig nya ord och när de arbetade med olika 

övningar för ordinlärning. En av eleverna pratade om kamratbedömning som den allra roligaste 

övningen, han pratade om hur de fick bedöma varandra när de hade högläsning och berätta vad 

den hade gjort bra respektive dåligt. Fyra av sju elever beskrev att den allra tråkigaste övningen 

var att läsa eller skriva i olika former. De kvarvarande tre eleverna tyckte att engelska var ett så 

roligt ämne att de inte kunde välja något som var tråkigt.  

 

Vad tycker du är det enklaste respektive svåraste med engelska?  

När det gäller ämnets svårighet, tyckte tre av sju elever att det enklaste var att lyssna och prata 

på engelska. En elev tyckte att det enklaste var att engelska var ett språk som var lätt att förstå 

medan en annan elev berättade om övningar där de hade arbetat med bilder. En annan elev 

menade att när det fanns bilder till stöd så blev engelskan lätt att förstå. Ytterligare en elev 

berättade om hur det enklaste är att läsa och skriva eftersom man samtidigt gör det på svenskan 

så blir det lättare. En sista elev tyckte däremot att det allra enklaste var när man arbetade i 

läroboken och hade tillgång till läraren. Det var större spridning på svaren om det svåraste med 

språket, men fyra av sju elever pratade om att skriva och läsa på engelska samt att bygga 

meningar. Två andra elever berättade om hur svårt det var att läsa och framför allt att läsa ord 

som man aldrig tidigare stött på. En sista elev tyckte att det allra svåraste är att lyssna och förstå 

sammanhanget. 

 

Vad brukar ni vanligtvis göra på en engelsklektion?  

Alla eleverna berättade utifrån en tydlig struktur vad de vanligtvis brukade göra under sina 

engelsklektioner. Eleverna beskrev hur de brukade läsa, repetera efter läraren, prata, översätta, 

göra hörövningar, parläsning samt arbeta i arbetsboken.  

 

Vad tycker du om att lära sig två språk samtidigt? 

Fem av sju elever uttryckte att det var roligt att lära sig två språk samtidigt och att de ville lära 

sig mer. En elev hade även lärt sig lite engelska i sitt hemland vilket gjorde att han inte tyckte 

att det var knepigt alls. Däremot tyckte de andra två eleverna att det var väldigt svårt att lära sig 

två språk samtidigt och att det svåraste var att hänga med. De berättade att de tyckte det svenska 

språket var lättare att lära sig än engelskan men de kunde inte sätta ord på varför.  

 

Hur skulle du vilja lära dig engelska om du fick välja?  

Sex av sju elever beskriver en engelskundervisning där de får lyssna, läsa och prata mycket. De 

ger exempel som att se på film och att arbeta med muntliga övningar. Eleverna menade att detta 

var det bästa sättet att lära sig på om de fick välja. En elev menade också hur denne ville fortsätta 

på samma sätt som idag men med ett större fokus på ordkunskap.  

 

Varför tror du att man lär sig engelska i skolan? 

När eleverna avslutningsvis fick denna fråga svarade alla att de trodde att det berodde på att 

engelska är ett världsspråk. Tre elever berättade om hur de trodde att man lärde sig engelska för 

att kunna besöka andra länder och där kommunicera med dem som bor där trots att man inte 

kan deras språk. De andra fyra eleverna berättade mer om engelskan runtom i världen och att 

engelska talas av många människor i många länder. De menade att man behövde lära sig 

engelska för att kunna prata med människor runtom i världen.  
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5.2 Enkätundersökningen 
I detta avsnitt presenteras de resultat som frågeformuläret bidragit till denna undersökning.  

 

5.2.1 Slutna frågor i enkätundersökningen  

Nedan presenteras utfallet från de stängda frågorna i enkätundersökningen som hade fasta 

svarsalternativ. Först presenteras den geografiska spridningen, vilka åldersgrupper de 

undervisar i, behörighet samt vilka andra ämnen som de undervisar i. Avslutningsvis 

presenteras hur stor del i procent av deras undervisningsgrupp som utgörs av SVA elever. 

 
 

 
Figur 1. Den geografiska spridningen bland lärarna i landet. 

 

 

 
Figur 2. Antal lärare som undervisar i respektive åldersgrupp, där flertalet lärare undervisar i 

flera årskurser. 
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Figur 3. Behörighet i ämnet engelska hos de deltagande lärarna. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Antal lärare som undervisar i respektive ämne. 
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Figur 5. Andel SVA elever i de svarande lärares engelska undervisningsgrupper 

 

 

5.2.2 Öppna frågor i enkätundersökningen 

I detta avsnitt presenteras de öppna frågor som fanns i formuläret där lärarna hade möjlighet att 

skriva fria svar och utveckla sig i den mån de ville. 

 

Vilken är din allmänna inställning till flerspråkighet i engelskundervisningen? 

42 % av lärarna anser att det är en utmaning och att det är positivt och berikande att arbeta i en 

grupp med många språk. Två lärare menar att de saknar utbildning och stöd när det kommer till 

flerspråkighet i deras engelskundervisning. Fem lärare menar det är förvirrande för eleverna 

vid inlärningen av språket när läraren blandar svenska och engelska, en lärare menar då att det 

är bättre att enbart använda engelska i undervisningen. Avslutningsvis poängterar fyra av 

lärarna med uttrycket språk stärker språk att de är positiva till flerspråkighet i 

engelskundervisningen.  

        

Vilken är din allmänna inställning till flerspråkiga elevers inlärning i ämnet engelska? 

Den inställning som 14 av 35 lärare i denna undersökning har är att flerspråkiga elever generellt 

har större svårigheter att lära sig engelska än svensktalande barn. Detta på grund av de stora 

skillnaderna som finns mellan engelska och de språk som de sedan tidigare har med sig. Sju 

lärare däremot ställer sig väldigt positivt till flerspråkiga elevers inlärning och menar att de lär 

sig lättare och snabbare än andra barn. Tre andra lärare menade också att det är läraren som 

måste hitta strategier för att hjälpa dessa barn samt att läraren alltid måste utgå från varje 

individ. Två lärare menade också att inlärningen av engelska måste få ta tid samtidigt som man 

kan använda deras modersmål mer än den utsträckning den görs idag. Två lärare menade också 

att det är väldigt berikande men att det ofta blir någon typ av blandning mellan språken. Därför 

måste det finnas ett starkt förstaspråk, men engelska måste också få ta plats hos eleverna.  
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Vad upplever du är lättsamt för elever med flerspråkig bakgrund i din engelskundervisning? 

Det som upplevs vara det mest lättsamma för elever är hos 10 av 35 lärare att det blir naturliga 

skillnader i klassen och att eleverna jämför erfarenheter och upptäckter med varandra. Fem 

lärare nämnde att det lättsammaste för de flerspråkiga eleverna är att få automatisera något, 

stavning, böjningar och så vidare. Två lärare lyfte även gruppdiskussioner och nyfikenheten 

hos dessa elever medan tre andra lärare menade att det lättsammaste var att spela spel och se på 

film. Avslutningsvis beskrev tre lärare hur de upplever att de flerspråkiga eleverna har en större 

språkkänsla och att de kan använda den vid inlärningen av ett nytt språk. 

 

Vad upplever du för svårigheter för elever med flerspråkig bakgrund i din 

engelskundervisning?   

De svårigheter som 10 av 35 lärare vid denna enkätundersökning lyfte var att eleverna ofta får 

kämpa med de språkliga strukturerna samt att eleverna har svårt att relatera till den 

engelskspråkiga kulturen eftersom alla kommer med vitt skilda bakgrunder och förutsättningar. 

Sju av lärarna menade också att de upplever att eleverna har svårt för att lära sig två språk 

samtidigt och att det på grund av detta blir sammanblandningar i språken och att detta påverkar 

inlärningen av båda. Fem lärare menade dessutom att de flerspråkiga eleverna som inte läst 

engelska i hemlandet tidigt hamnar efter när de ska komma in i rätt årskurs. Avslutningsvis 

menade fyra lärare att det även här handlar om att tillgodose allas behov och det kan vara svårt 

när eleverna ligger på så olika nivå i språket. 

 

Hur skulle engelskundervisningen kunna utformas på bästa sätt för att tillgodose flerspråkiga 

elevers behov? 

20 av 35 lärare menade att engelskundervisningen skulle kunna utformas på bästa sätt genom 

att det arbetar fler lärare i klassrummet men också att man har stöd av modersmålslärare. Dessa 

lärare menade också att det handlar om att starta på rätt nivå för att få en individanpassning som 

utvecklar varje elev. Man hade även kunnat arbeta med material på modersmålet istället för på 

engelska och svenska. Vidare menade lärarna att det handlar om elevgruppen, att i den bästa av 

världar fick man ha mindre grupper med runt tolv elever i varje. Två lärare menade också att 

det allra bästa skulle vara en till en undervisning för att kunna tillgodose de flerspråkiga 

elevernas behov. Andra arbetssätt som kom upp var användandet av bilder, ord och 

begreppsarbete samt att man i ett tidigt skede kartlägger eleverna för att utifrån de resultaten 

utforma den bästa undervisningen för just den eleven. 

 

Vilken anser du är den största utmaningen med flerspråkiga elever i ämnet engelska? 

Den största utmaningen som 21 av 35 lärare kan se med flerspråkiga elever är allas bredd och 

nivåskillnad, att det kan finnas brister i svenskan som orsakar det eller att eleverna har problem 

med enstaka områden i undervisningen så som läsning eller översättning. Dessutom finns det 

för lite tid. Tre lärare menade också att det blir för mycket för eleverna att lära sig både svenska 

och engelska samtidigt vilket i sin tur skapar en språkförvirring hos eleven som är svår att bryta. 

Andra saker som kom fram var att motivationen var låg, att de inte hade modersmålet med sig, 

att vår inställning kan förändras i förhållande till flerspråkiga elever men också att det 

språkbadas för lite. Språkbad i detta sammanhang betyder att eleverna utsätts för 

engelskaspråket på fritiden, i hemmen och i sociala medier.  
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6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras metodvalet samt studiens två frågeställningar i förhållande till resultat, 

teoretiskt perspektiv och bakgrund.  
 

6.1 Metoddiskussion 

För att besvara examenarbetets forskningsfrågor har kvalitativa och kvantitativa metoder 

använts. En kvalitativ intervjuundersökning samt en kvantitativ enkätundersökning. Kvalitativa 

intervjuer lämpar sig bäst när frågan man vill besvara handlar om hur något upplevs eller görs 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 142-143) vilket med fördel kan stärka forskningsfrågan kring 

vilka attityder flerspråkiga elever har till sin engelskundervisning. Ett kvantitativt frågeformulär 

väljs istället när man vill nå ut till fler människor än vad som är möjligt vid en intervju vilket 

också ofta ger större kraft åt resultaten och ökar generaliserbarheten (Stukat 2011, s. 47). Detta 

stärker examensarbetets forskningsfråga som belyser lärares syn på flerspråkiga elever och 

inlärningen av engelska.  En forskare måste hela tiden kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt 

tolka resultaten för att säkerställa studiens validitet (Kvale & Brinkmann 2014, s. 298- 299). 

Trots att de olika stadierna följs i denna studie, upptäcktes i efterhand, när en lärare på arabiska 

avdelningen granskade brevet som föräldrarna läste och skrev på, ett antal språk och 

tolkningsfel i översättningen av det. Detta innebär att både reliabiliteten och validiteten i studien 

försvagas, då man inte riktigt vet hur det påverkar informationen som föräldrarna fick. Samma 

modersmålslärare fungerade som tolk vid elevintervjuerna. Intervjueffekten är dock enligt 

Larsen (2009) den mest uppenbara nackdelen med intervjuer eftersom det är lätt att styra 

informanten för att få de svar man önskar istället för det som egentligen stämmer (Larsen 2009, 

s. 27- 28). Med detta i åtanke genomfördes elevintervjuerna med en tolk eftersom intervjuaren 

ville att eleverna skulle få svara på sitt modersmål. Tolkens roll i de intervjuer som genomförts 

har varit att fungera som hjälp där svenska språket inte har räckt till. Enligt Kvale & Brinkmann 

(2014) är tolkens roll att fungera som hjälp och inte ta över intervjuarens uppgift, detta kan bli 

en risk när man väljer att använda en vän eller släkting som tolk istället för en professionell 

översättare. Även om det med hjälp av en släkting eller vän kan bli lättare att skapa kontakt kan 

denne ha en egen dagordning och ha lättare att träda in i intervjuarens roll (Kvale & Brinkmann 

2014, s. 185). Vid intervjuundersökningen användes en modersmålslärare som arbetat på skolan 

under det senaste året och som är väl känd för eleverna. 

 

Urvalet för undersökningen begränsades vid intervjuerna till en skola medan 

enkätundersökningen spreds via nätet. Detta på grund av begränsningar i tid. Respondenter 

valdes utifrån ett icke-sannolikhetsurval och det som kallas självselektion vilket möjliggjorde 

för samtliga respondenter att själva avgöra om de var intresserade att delta. Detta gör att det 

inte går att säkerställa att olika grupper av individer representeras i undersökningen (Larsen 

2009 s.77). 

 
6.2 Vilken är flerspråkiga elevers allmänna attityd till engelskämnet i svensk skola? 

I läroplanen framgår det att engelskundervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper i engelska språket, kunskaper om områden där engelska används samt att eleverna 

ska utveckla en tilltro till sin egen förmåga att använda språket. Det är också viktigt att nämna 

att undervisningen ska bidra till utvecklingen av en allsidig kommunikativ förmåga (Skolverket 

2016, s.34). När eleverna i denna undersökning fick frågan om varför de tror man lär sig 

engelska i skolan svarade alla sju att det handlade om att engelska är ett världsspråk och att det 

krävs för att man ska kunna resa i världen och prata med invånare från andra länder. Det innebär 

att man blir en del av en interkulturell kommunikation då språket blir ett verktyg för att 

interagera med människor från hela världen (Chlopek 2008, s. 10-11). Detta kan kopplas till 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv där man menar att språket är vårt viktigaste redskap 
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eftersom det är med det vi kommunicerar och kan uttrycka oss. Detta kan även knytas till det 

interkulturella perspektivet som behandlar den pedagogik när man diskuterar de kulturella 

möten som sker, vilka eleverna berättar om när de beskriver resor runtom i världen. Det 

interkulturella perspektivet är ett synsätt som är gränsöverskridande och inkluderande (Säljö 

2014, s. 301, Goldstein-Kyaga m.fl. 2012, s. 20). Interkulturell undervisning innebär att man 

arbetar med det öppna klimatet i skolan för att skapa respekt och förståelse för olikheter mellan 

olika kulturella traditioner men också utmana ojämlikheter mellan sociala grupper (Cummins 

2015, s. 455) Poängen som ska betonas utifrån dessa resultat är att elever är medvetna om 

engelska språkets ställning i samhället och världen samt att de förstår varför man lär sig 

engelska i svensk skola.  

 

När eleverna sedan fick berätta om vad som de tyckte var roligt respektive tråkigt med engelska 

handlade mycket om hur de tyckte det var svårt att lyssna, läsa, skriva och prata. Det är därför 

viktigt att arbeta med inlärning genom att den språkliga inputen är något över den 

kompetensnivån som eleverna är på och inte högre. Skolinspektionen (2010) menar att detta 

återspeglas i engelskämnet när eleverna möter ett språkstoff som är i huvudsak begripligt men 

ändå innehåller delar som de inte förstår utan först måste bearbeta (s. 13–14). Här kan även 

kopplingar till den proximala utvecklingszonen göras, som inom det sociokulturella 

perspektivet är ett centralt och viktigt begrepp. Den proximala utvecklingszonen handlar om 

hur människors lärande och utveckling är ständigt pågående processer och att det är i den så 

kallade utvecklingszonen som en människa är extra känslig för olika typer av förklaringar och 

instruktioner. Det är då viktigt att läraren vägleder eleven in i lärandet av det nya kulturella 

redskap som denne är på väg att hantera (Säljö 2014, s. 305). Cummins (2017) beskriver en 

utvecklingskurva som är viktig att ta hänsyn till vid inlärningen hos nyanlända elever, det tar i 

snitt två år för elever som kommer till ett nytt land att utveckla ett vardagsspråk medan det tar 

i snitt fem år för kunskapsspråket (s. 67- 68). Detta kan då jämföras mot hur läraren leder eleven 

in i lärandet av det engelskaspråket. Det kan även jämföras med de fall där eleverna berättar att 

det är mycket lättare att hänga med när det finns bildstöd i en text. Utan bilder blir den språkliga 

inputen för stor och det är inte begripligt för dem. Eleverna beskrev även ett stort behov av att 

få hjälp av läraren och menade att detta underlättade förståelsen. Denna typ av undervisning 

som de beskriver kan liknas vid det sociokulturella begreppet scaffolding som innebär att den 

lärande, som i detta fall är eleven får ett stort stöd i början av processen med hjälp av bilder och 

stöd från läraren. Vidare ska stödet avta och slutligen upphöra, dock bör inte bildstödet upphöra 

men den huvudsakliga förståelsen bör inte ska ligga vid vikten av bilderna (Säljö 2014, s. 306).  

 

Frågor och berättelser som rör vad som eleverna i denna undersökning upplever är lätt 

respektive svårt kan förhållandevis antas hänga ihop med elevernas förståelse för ämnet men 

även ämneslärarens kunskaper. Tre av sju elever berättar att det lättaste är att lyssna och prata 

medan det svåraste enligt samma antal elever var att skriva och läsa men också 

meningsbyggnad. Detta kan vidare antas hänga ihop med strukturen på lektionerna samt de 

arbetssätt som används. Eleverna beskrev en tydlig struktur med översättning, läsning, muntliga 

övningar, hörövningar, parläsning och arbetsboken. Valet av undervisningsmaterial kan därför 

ha stor betydelse för hur eleverna beskriver sin engelskundervisning eftersom det i dagens skola 

är vanligt att lärare använder ett undervisningsmaterial där en arbetsbok ingår i konceptet.  

 

Fem av sju elever menar att det är roligt att lära sig två språk samtidigt och endast två tyckte att 

det var svårt. Eleverna lär sig därmed både sitt andraspråk som i detta fall är svenska och sitt 

tredjespråk som är engelska samtidigt. Detta kan knytas till den forskning som Zhetpisbayeva 

(2016) genomfört där det redogörs för hur 89 % av alla lärare som tillfrågats vid den studien 
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menade att ”ju tidigare desto bättre” när det gällde tredjespråksinlärning (Zhetpisbayeva 2016, 

s. 662).  

 
6.3 Vilken syn har lärare på flerspråkiga elever och inlärningen av engelska? 

I världen idag finns det ungefär 40 miljoner människor som har tvingats fly och lämnat sina 

hem (Fjällhed 2012, s. 43) och det innebär en växande rörlighet över nationsgränserna. Detta 

gör att det krävs mer av människors förmåga att leva med och inse värdena av den kulturella 

mångfalden (Skolverket 2016, s. 7). I denna undersökning kan detta kopplas till den inställning 

som 9 av 35 lärare har till flerspråkighet där man menade att det är positivt att arbeta i en grupp 

med många språk och att språk stärker språk. Det kan också knytas till den interkulturella 

undervisningen som förespråkar kunskap, förståelse och respekt för olika kulturella traditioner 

och övertygelser, vilka också är förenliga med social rättvisa och de mänskliga rättigheterna 

(Cummins 2015, s. 456).  Men detta kan också jämföras med den största utmaningen som lärare 

kan se med flerspråkiga elever i ämnet engelska, vilket 21 av 35 lärare menade är allas bredd 

och nivåskillnad. Cummins (2017) menar att språkutveckling är individuell och att det ofta är 

beroende på de ekonomiska ramarna som begränsar stödet. Man ger ofta stödet som många 

gånger är tillfälligt till det mest akuta behovet, det vill säga att det inte täcker hela den tidsperiod 

som det krävs för eleven att tillägna sig kunskapsspråket (Cummins 2017, s. 67 & 83). Detta 

kan antas bero på allas olika bakgrund och förutsättningar, samt om eleverna undervisats i 

engelska i sitt hemland eller om det är första gången de möter ett annat språk än sitt eget. De 

konsekvenser som detta får i undervisningen är att lärarna inte kan tillgodose alla elevers unika 

behov. Lärarna menade att det hade varit idealt att arbeta i mindre grupper om ungefär tolv 

elever i varje. 7 av 35 lärare betonar att den största svårigheten för flerspråkiga elever var att 

lära sig två språk samtidigt. Detta kan jämföras med elevernas syn på att lära sig två språk 

samtidigt, där fem av sju elever tyckte att det var roligt att lära sig två språk samtidigt medan 

endast två av sju elever menade att det var svårt. Dessa siffror kan visa på att lärare ofta har en 

annan uppfattning än vad eleverna själva har men även det motsatta, att lärarna upplever att 

eleverna har svårt vid inlärningen av två språk medan de själva inte tycker det. Pinter (2011) 

redogör för hur det för närvarande finns väldigt lite känt om de språkliga processerna i ett 

främmande språk och för vad elever kan förväntas uppnå vid olika stadium. Pinter beskriver 

vidare hur en vanlig uppfattning om främmande språk är att elever utsätts för språket alldeles 

för lite för att lära sig att delta i kommunikation samt att spontant uttrycka sig på språket (Pinter 

2011, s. 91). Detta kan jämföras mot att lärarna i denna undersökning beskriver hur de upplever 

att de flerspråkiga eleverna ofta är mer språkligt medvetna och att de har en större språkkänsla 

men också att det ibland kan skapa svårigheter med tvåspråkighet så som sammanblandningar 

av språken eller att de inte får den mängd engelska som de bör på fritiden.  

 

Det som också kan skapa svårigheter i engelskundervisningen är när elever ska kliva in i 

årskurser och därmed hinna ta ikapp den långa startsträcka som de andra eleverna i klassen haft. 

Cummins (2017) redogör för hur elever som kommit till landet i yngre åldrar har en fördel 

jämfört med andra elever som kommit till landet i äldre åldrar, han menar att de yngre eleverna 

har en kortare startsträcka. Cummins diskuterar dock även fördelar med att komma till ett land 

i äldre åldrar med en redan utvecklad läs- och skrivförmåga, detta gör att de gör snabbare 

framsteg (Cummins 2017, s. 67- 68). Detta kan kopplas till att det var lärare som beskrev hur 

eleverna ofta saknade delar av sitt modersmål i både tal och skrift vilket utgjorde en enorm 

utmaning i engelskundervisningen.  

 

Lärare beskrev även hur det var en fördel att ha en grupp där man hade tillgång till många språk 

och att det var lätt att arbeta med att jämföra skillnader och upplevelser i klassen. Detta kan 

jämföras med det interkulturella perspektivet som har ett gränsöverskridande och inkluderade 



 

23 
 

synsätt (Cummins 2015, s. 455 & Goldstein-Kyaga m.fl. 2012, s. 20). Detta går även att knyta 

till de inledande kapitlen i svenska läroplanen där man beskriver hur denna medvetenhet om 

den egna rollen tillsammans med andra i ett gemensamt kulturarv skapar en trygg identitet 

(Skolverket 2016, s. 7). Men detta kan också antas hänga ihop med lärares inställning till 

flerspråkighet. I läroplanen beskrivs det hur den svenska skolan ska vara en social och kulturell 

mötesplats med möjligheter och ansvar för att stärka förmågan att se den egna rollen i ett 

gemensamt kulturarv hos alla som är verksamma där (Skolverket 2016, s. 7).  Detta lyfter en 

av lärarna i denna undersökning att en av de allra största utmaningarna ligger hos oss som lärare, 

att ha rätt inställning till flerspråkighet. Lärarna i denna undersökning är allmänt positivt 

inställda till flerspråkighet även om det är utmanande, men säger att de saknar viss utbildning 

och språkstöd, vilket kan antas variera från skola till skola i landet. Men de allra flesta påpekar 

att det är positivt att arbeta i en grupp med stor mångfald vilket även Jahanmahan (2012) 

beskriver när interkulturalitet handlar om mer än bara ett möte mellan kulturer, att det handlar 

om att man bemöter elever med olika referensramar utifrån respekt, och öppenhet men också 

att man visar på ett fördomsfritt förhållningssätt (Jahanmahan 2012, s. 118). 

 

Avslutningsvis skall starkt betonas att 20 av 35 lärare menade att det krävs mer personal i 

klassrummet i form av exempelvis flera lärare eller en modersmålslärare. Dessa lärare menar 

att det är detta som krävs för att kunna utforma undervisningen på bästa sätt och för att kunna 

tillgodose flerspråkiga elevers behov. Detta kan antas betyda att lärarna saknar de kunskaper 

som krävs eller att de saknar resurser för att kunna individanpassa eftersom de poängterar vikten 

av att starta på rätt nivå för att få till den individanpassning som utvecklar varje elev. Här är det 

viktigt att komma ihåg att nyanlända elever behöver längre tid att utveckla ett kunskapsspråk 

än ett vardagsspråk (Cummins 2017, s. 67-68). Det var även två lärare som i enkäten betonade 

hur de saknade kunskaper för att genomföra och anpassa undervisningen för de flerspråkiga 

elever som de möter. Detta är en viktig aspekt som bör lyftas, dels att lärarna saknar personal i 

klassrummet för att tillgodose elevernas behov men också det faktum att de saknar utbildning 

och kunskaper för att kunna utforma den bästa möjliga undervisningen. Dock enligt Skollagen 

ska elever utveckla kunskaper, olika värden samt en livslång lust att lära. Frågan är om det 

verkligen sker när lärarna saknar förkunskaper samt stöd i sin undervisning i bemötandet av 

flerspråkiga elever. Vidare beskriver skollagen hur man med hänsyn till alla barn och elevers 

olika behov ska ge eleven stimulans och stöd för att utvecklas i så stor mån som möjligt (SFS 

2010:800 kap 1, § 4). Detta är också en aspekt som kan jämföras mot det faktum att lärarna 

saknar personal i klassrummet för att kunna utforma engelskundervisningen på bästa sätt. 

Konsekvenserna som detta kan skapa är att engelskundervisningen inte följer de riktlinjer som 

i läroplanen satts upp. I kursplanen för engelska betonas att eleverna genom undervisningen ska 

ges möjlighet till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga som ska innefatta både talad 

och skriven engelska (Skolverket 2016, s. 34). Den stora frågan i detta sammanhang är om 

undervisningen verkligen ger eleverna möjlighet när lärare uttrycker ett starkt behov av mer 

personal och ett bättre språkstöd.  

       

7. Slutsatser 
För att summera denna uppsats där syftet har varit att utforska och redogöra för hur lärare ser 

på och uppfattar flerspråkiga elever i engelskundervisningen samt för vilken syn flerspråkiga 

elever har på sin engelskundervisning, kan slutsatserna dras att eleverna om de fick välja, skulle 

fortsätta lära sig två språk samtidigt och att de upplever att det är roligt och spännande. Lärarna 

däremot upplever att flerspråkiga elever har svårt att lära sig två språk samtidigt samt att de 

saknar förutsättningar för att kunna tillgodose flerspråkiga elevers behov på bästa sätt. Var 

fjärde lärare tycker dock att det är positivt att arbeta i en grupp med elever från en skiftande 

bakgrund med olika språk, vilket kan stärkas av det interkulturella perspektivet där den stora 
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mångfalden av elever ses som en tillgång (Jahanmahan 2012, s. 118.) Den största utmaning som 

de flesta lärare kan se i samband med flerspråkiga elever är elevernas bredd och individualitet. 

Lärare tycker att det är svårt att relatera till elevernas varierande bakgrund. Hälften av lärarna 

menar att den ideala undervisningen för flerspråkiga elever skulle kräva fler lärare samt 

modersmålslärare i klassrummet men också ett material som finns tillgängligt på elevernas 

hemspråk. Arbetet har ökat förståelsen och synliggjort för innebörden av lärarens arbete i det 

flerspråkiga klassrummet för att eleverna ska bli engagerade och tillägna sig utbildning. 

 

Arbetet har bidragit till forskningen kring flerspråkighet genom att det har belyst elevernas syn 

på sin engelskundervisning samt de arbetssätt som de allra helst arbetar med. Detta 

examensarbete har också motbevisat den vanliga uppfattningen att flerspråkiga elever tycker 

att det är svårt att lära sig två språk samtidigt. En del lärare uppfattar däremot att flerspråkiga 

elever har svårigheter vid inlärningen av två språk och förespråkar en helt annan undervisning 

än den som bedrivs idag. De menar att det krävs mer kunskap och större resurser för att 

tillgodose de flerspråkiga elever som kommer till skolan samt ett annat utbud av material. 

Eftersom undersökningsgruppen har varit liten och respondenterna valdes genom så kallad 

självselektion, vilket innebär att deltagarna själva fick avgöra om de var intresserade av att delta 

eller inte, kan undersökningens resultat inte generaliseras (Stukat 2011, s. 136, Larsen 2009, s. 

77). Erfarenheterna från arbetet visar också vikten av att kontrollera eventuella översättningar 

av informationsbrev eller annat material. 

 
7.1 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att fördjupa sig vidare i ämnet genom en mer omfattande 

undersökning kring flerspråkighet i klassrummet och vilken betydelse flerspråkigheten har för 

samhället. Vidare forskning kunde även varit att jämföra flerspråkiga klassrum i Sverige med 

andra länder för att synliggöra Sveriges ställning i den internationella utvecklingen.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till elever 
 

Elevers allmänna attityd till ämnet engelska i svensk skola 

 

 

1. Vad är det första du tänker på när du hör ordet engelska? 

 

 

2. Berätta om den roligaste övning ni gjort på en engelska lektion? 

 

 

3. Berätta om den tråkigaste övning ni gjort på en engelska lektion? 

 

 

4. Vad tycker du är det enklaste med engelska? 

 

 

5. Vad tycker du är det svåraste med engelska?  

 

 

6. Vad brukar ni vanligtvis göra på en engelska lektion? 

 

 

7. Hur skulle du vilja lära dig engelska om du fick välja?  

 

 

8. Vad tycker du om att lära dig två språk samtidigt?  

 

 

9. Varför tror du att man lär sig engelska i skolan? 
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Bilaga 2 

 

Tredjespråksinlärning och engelska 

 

Hej jag heter Sandra Danielsson, studerande vid Högskolan Dalarna sista terminen på 

Grundlärarprogrammet.  Jag skriver nu sista delen av mitt examensarbete där denna 

undersökning ingår. Syftet med enkätundersökningen är att belysa vilken syn lärare har på 

flerspråkiga elever och inlärningen av engelska. Genom ditt deltagande godkänner du 

medverkan i undersökningen. Endast engelsklärare i XXX kommun kommer tillfrågas. 

 

1. Vad är flerspråkighet för dig?  

2. Tillhör engelska dina undervisningsämnen?  

3. Vilken/ vilka åldersgrupper undervisar du engelska i?  

4. Är du behörig att undervisa i ämnet? 

5. Om ja, för vilka årskurser?  

6. Vilka ämnen undervisar du i utöver engelska?  

7. Hur stor del av din undervisningsgrupp i engelska utgörs av SVA elever?  

8. Vilken är din allmänna inställning till flerspråkighet i engelskundervisningen?  

9. Vilken är din allmänna inställning till flerspråkiga elevers inlärning i ämnet 

engelska?  

10. Vad upplever du är lättsamt för elever med flerspråkig bakgrund i din 

engelskundervisning?  

11. Vad upplever du för svårigheter för elever med flerspråkig bakgrund i din 

engelskundervisning?  

 

12. Hur skulle engelskundervisningen kunna utformas på bästa sätt för att tillgodose 

flerspråkiga elever?  

13. Vilken anser du är den största utmaningen med flerspråkiga elever i ämnet 

engelska?  
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Bilaga 3 

 

 

Information om deltagande i en undersökning om 

undervisning i engelska, åk 4-6 (till elever) 

 

 

Hej! 

Jag, Sandra Danielsson, kommer att genomföra en 

undersökning vid din skola. Till min undersökning söker 

jag nu efter frivilliga elever som kan tänka sig att bli 

intervjuade i ca 15 minuter någon gång under v. 6-7. 

 

Jag kommer att ställa frågor som handlar om din attityd 

och inställning till engelskundervisningen i skolan och hur 

du upplever den. Jag kommer att ställa frågor som 

handlar om vad du tycker är roligt respektive tråkigt med 

engelska men också vad som är lätt respektive svårt.  

 

Det är helt frivilligt att delta och du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande. Den undervisning du får idag 

kommer inte att förändras och ditt betyg kommer inte att 

påverkas, vare sig du väljer att delta eller inte.  

 

Jag vill vara med i undersökningen   Ja ☐   Nej ☐ 

 

 

Mitt namn:____________________________ 

 

Årskurs:____________ 
 

 



 

31 
 

Bilaga 4 

 

Information om deltagande i en undersökning om undervisning i engelska, 

åk 4-6 (till föräldrar) 

Du tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna undersökning. 

Syftet med undersökningen är att få kunskap om flerspråkiga elever i årskurs 4-6 allmänna 

attityd till engelskämnet i svensk skola. För att nå denna kunskap kommer intervjuer att ske 

med elever med hjälp av en modersmålslärare, en så kallad intervjustudie samt att de 

undervisande lärarna kommer få delta i en enkätundersökning.  

Det finns flerspråkiga elever inom engelskundervisningen som varken förstår, vill eller vågar 

använda det engelska språket. Det är därför viktigt att undersöka hur flerspråkiga elevers 

attityder kring ämnet tillsammans med lärares undervisning påverkar inlärningen. Det finns 

dessutom få svenska studier inom detta område och deltagandet är därför viktigt. 

Intervjustudien kommer att ske under veckorna 6-7 där tider för intervjuer anpassas efter 

deltagarnas schema. Intervjun beräknas ta ungefär 15 minuter. De frågor som kommer att 

ställas är endast relaterade till studiens syfte 

All insamlad information kommer att behandlas och framställas aktsamt. Deltagande personer 

kommer att vara anonyma varpå fingerade namn kommer att användas. Endast kön, ålder, 

utbildning och annan relevant information kommer att publiceras. Skolans namn kommer ej 

heller att namnges. Alla intervjuer kommer att spelas in men det finns möjlighet att neka till 

detta om det inte känns lämpligt. 

Deltagandet i denna undersökning är helt frivilligt. Du (och ditt barn) kan när som helst välja 

att avbryta ditt barns deltagande utan närmare motivering. Undervisningen och elevens betyg 

kommer inte att påverkas till följd av deltagandet. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. När 

uppsatsen är klar kommer den att finnas tillgänglig att ta del av i sin helhet och all insamlad 

information kommer att makuleras. 

Studien kommer att genomföras av mig Sandra Danielsson. Jag är student vid 

grundlärarprogrammet, inriktning 4-6, vid Högskolan Dalarna och genomför nu andra delen 

av mitt examensarbete där denna studie ingår.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Student: Sandra Danielsson  Handledare: Marcia Markus 

h14sadan@du.se   mmk@du.se 

 

___________________   ___________________ 
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Bilaga 4 Fortsättning 

 

 

Ditt barn har visat ett intresse att delta i undersökningen men 

vårdnadshavarens godkännande krävs för detta. Fyll därför i 

detta formulär för att antingen godkänna eller neka deltagandet.  

 

Jag godkänner att mitt barn deltar i undersökningen 
Ja ☐ Nej ☐ 

 

 

 

Barnets namn:_________________________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift (det räcker med en vårdnadshavares 

underskrift): 

 

1.__________________________            2.___________________________ 

 
Namnförtydligande: 

 

__________________________             ____________________________ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


