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Sammanfattning  
 
Den här uppsatsen ställer frågan om språkutvecklingen hos nyanlända elever gynnas eller inte gynnas 

av att läsa engelska och moderna språk samtidigt som de är nybörjare i svenska. Frågan besvaras utifrån 

Skolverkets allmänna råd, Skolinspektionens granskningsrapporter, kursplanerna för engelska och 

moderna språk och forskning som stödjer kursplanerna. Forskningen visar att man kan lära sig flera 

språk samtidigt, men resultatet visar på flera hinder i skolan för att elevernas språkutveckling ska 

gynnas av undervisningen i engelska och moderna språk. För det första får de nyanlända eleverna vänta 

med att börja studera andra ämnen än svenska vilket ger dem en sen start i språkämnena engelska och 

moderna språk, vilket betyder att innehållsnivån är för hög för elever som är nybörjare. För det andra 

krävs det kunskaper i svenska för att kunna följa undervisningen i dessa ämnen, vilket ger de nyanlända 

eleverna en dubbel uppgift: att lära sig ett nytt språk på ett nytt språk. Ytterligare ett hinder för 

språkutvecklingen är de kulturella och pedagogiska skillnaderna mellan elevernas erfarenheter från 

tidigare skolgång och svensk skola vilket skapar dolda förväntningar, både från lärarna i svensk skola 

och från de nyanlända eleverna. Ett sista hinder som uppsatsen lyfter fram är att moderna språk är ett 

ämne som inte prioriteras så högt. Det har stora elevavhopp som inte analyseras vilket skapar 

antaganden om att eleverna måste ha en viss intelligens för att läsa språk. 	  
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Sammanfattning  
	  

Den här uppsatsen ställer frågan om språkutvecklingen hos nyanlända elever gynnas eller inte 

gynnas av att läsa engelska och moderna språk samtidigt som de är nybörjare i svenska. 

Frågan besvaras utifrån Skolverkets allmänna råd, Skolinspektionens granskningsrapporter, 

kursplanerna för engelska och moderna språk och forskning som stödjer kursplanerna. 

Forskningen visar att man kan lära sig flera språk samtidigt, men resultatet visar på flera 

hinder i skolan för att elevernas språkutveckling ska gynnas av undervisningen i engelska och 

moderna språk. För det första får de nyanlända eleverna vänta med att börja studera andra 

ämnen än svenska vilket ger dem en sen start i språkämnena engelska och moderna språk, 

vilket betyder att innehållsnivån är för hög för elever som är nybörjare. För det andra krävs 

det kunskaper i svenska för att kunna följa undervisningen i dessa ämnen, vilket ger de 

nyanlända eleverna en dubbel uppgift: att lära sig ett nytt språk på ett nytt språk. Ytterligare 

ett hinder för språkutvecklingen är de kulturella och pedagogiska skillnaderna mellan 

elevernas erfarenheter från tidigare skolgång och svensk skola vilket skapar dolda 

förväntningar, både från lärarna i svensk skola och från de nyanlända eleverna. Ett sista 

hinder som uppsatsen lyfter fram är att moderna språk är ett ämne som inte prioriteras så 

högt. Det har stora elevavhopp som inte analyseras vilket skapar antaganden om att eleverna 

måste ha en viss intelligens för att läsa språk. 	  
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1    Inledning  

Efter att jag har vikarierat och gjort praktik på olika skolor i ämnena spanska och svenska 

som andraspråk har jag stött på frågan om elever som läser svenska som andraspråk bör och 

kan läsa ytterligare språk. Engelska är ett obligatoriskt ämne och har därmed en högre status i 

skolan. Därför ifrågasätts det inte heller på samma sätt som moderna språk, som är valbara 

ämnen. Bör de verkligen läsa ett modernt språk när de inte kan svenska så bra? Anledningen 

till att de inte bör göra det sägs vara att de ”inte klarar av att läsa flera nya språk samtidigt”, 

eller ”att de måste kunna ett språk ordentligt innan de börjar med ett nytt”. Dessa uttalanden 

är antaganden som görs kring språkinlärning och jag blev nyfiken på att ta reda på huruvida 

detta verkligen stämmer eller inte. 	  

Trots att Sverige mer eller mindre alltid har haft människor som har invandrat, verkar den här 

typen av frågor vara ganska nya för politikerna. Det finns inga lagar om hur utbildningen bör 

bedrivas för elever som nyligen har invandrat till Sverige och ska börja i svensk skola mitt 

under skolåldern. Det innebär att förutsättningarna för elevgruppen varierar i landet och att 

ingen riktigt vet vad som gäller för dem. Därmed uppfylls inte målet med en ”skola för alla” 

som skolan det senaste seklet har haft som en grundsten. 	  

De nyanlända eleverna är en bred grupp med många olika erfarenheter och förutsättningar 

alltifrån beroende på varifrån de kommer, av vilken anledning de invandrat till när de 

anländer till den svenska skolan. Det är stor skillnad på kraven och förutsättningarna om 

eleven kommer under grundskolans tidigare år eller senare. Dessa elever måste både lära sig 

ett nytt språk och lära sig nya ämneskunskaper på detta nya språk. Det innebär en dubbel 

uppgift. Men i språkämnena, där ämnet är ett nytt språk kan man tänka sig att de nyanlända 

eleverna skulle ha samma utgångsläge som alla elever. Men trots det får de nyanlända 

eleverna vänta med att studera andra språkämnen än svenska och modersmål. Den här 

uppsatsen söker svar på om det utifrån tidigare forskning kring språkinlärning behöver vara 

så. 
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1.1  Syfte  och  frågestäl lningar  

Syftet är att undersöka om de nyanlända elevernas språkutveckling, i ämnena engelska och 

moderna språk, gynnas eller missgynnas av att studeras samtidigt som de är nybörjare i 

svenska språket. 

Frågeställningarna som följer är:	  

• Vad säger kursplanerna i engelska och moderna språk om språkinlärning och vilken 

forskning stödjer den? 

• Vilka hinder finns för att de nyanlända eleverna ska kunna lära sig engelska och 

moderna språk i skolan samtidigt som de är nybörjare i svenska? 

 

1.2  Avgränsningar  

Elever som läser svenska som andraspråk är en stor grupp med olika lång erfarenhet av 

ämnet. En del har läst det hela skolgången, andra är nybörjare på högstadiet eller gymnasiet. 

För att avgränsa gruppen väljer jag att fokusera på nyanlända elever. Anledningen är att de 

alla är nybörjare i svenska och därmed passar det bättre att ställa frågan om de kan läsa flera 

språk samtidigt. Trots att gruppen är avgränsad är variationen stor inom den då de kan 

anlända i princip när som helst under skolåren och komma från vilket land som helst i hela 

världen under vitt skilda omständigheter, till exempel flykt från krig och katastrofer eller 

frivillig flytt. 

Ytterligare en avgränsning jag gör är att jag fokuserar på ämnena engelska och moderna 

språk. Jag väljer alltså bort ämnet svenska som andraspråk därför att det skiljer sig så pass 

mycket från de andra språken då det behövs för att klara övriga ämnen i skolan. Kursplanerna 

i engelska och moderna språk är mycket lika varandra, och de största skillnaderna är inte 

mellan ämnena utan mellan grundskolan och gymnasieskolan. Eftersom jag hade svårt att 

hitta relevanta studier kring situationen för nyanlända i språkämnena valde jag att analysera 

kursplanerna, vilket också blir en avgränsning för studien och en riktlinje för vilka teorier jag 

senare vill diskutera i förhållande till målgruppen. 
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1.3  Metod  

Här kommer processen att beskrivas och den handlar om alltifrån hur litteraturen har valts ut, 

vilka sökverktyg och sökord som har använts, vilken litteratur som har hittats och använts, till 

hur analysen har gått till.  

	  
1.3.1	  Litteratursökning	  	  

Den främsta källan som har använts för litteratursökningen till det här arbetet var databasen 

Eric, som är en av de största databaserna för utbildning och pedagogik. Där hittades i första 

hand internationell litteratur. För svensk litteratur vände jag mig till Libris databas. Dessa 

databaser användes därför att de har funktionen att sortera artiklar och avhandlingar efter 

Peer Review och därför att de innehåller ett stort utbud.  

Sökmetoden trunkering användes för sökorden flerspråkig*, elev*, språkinlärning, 

främmande språk*, andraspråk, andraspråkselev*, nyanländ* elev*, invandrar*. Det visade 

sig vara svårt att hitta litteratur som kopplade ihop både andraspråkselever och främmande 

språkundervisning på svenska. För att avgränsa sökningen markerades vissa fält såsom 

utbildning, undervisning, språkinlärning. Den mest användbara avhandlingen som hittades 

var Elisabeth Elmeroth (1997) som i ett kapitel fokuser på nyanlända elever och 

engelskämnet. Eftersom träffarna på svenska var få översattes sökorden till engelska: 

multilingualism, pupil*, modern language*, newly arrived pupil*, inmigrant* och 

second/third language adquisition, då visade det sig finnas betydligt fler träffar.  

Några relevanta avhandlingar och artiklar hittades och de lyfter upp olika aspekter av 

språkinlärning i främmande språk och andraspråk (Dimitrova, 2005; Secru, 2007; Haenni 

Hoti, 2011; Bérubé, 2012; Celic, 2013; Chapelle, 2013; Dewaele, 2013) flera av dessa fanns 

publicerade i International Journal of Multilingualism och då det är en vetenskaplig tidsskrift 

ansågs de som tillförlitliga artiklar. Tack vare att de har olika aspekter kring flerspråkighet 

och språkinlärning ansågs alla dessa var relevanta för att få en helhetsbild.  

Eftersom litteraturen på svenska lyst med sin frånvaro utökade jag informationskällorna till 

sökmotorn Google. Där hittade jag främst examensarbeten (Jörgen, 2001; Sparreskog, 2007) 

och tidningsartiklar som tjänade som inspirationssyfte och som sekundärkälla. Men även 

vissa offentliga dokument från Skolinspektionen (2009:3; 2010:6; 2010:16) och Skolverket 

(2007; 2008; 2011:e-i; 2012). Dessa dokument är viktiga för skolan och undervisningen då de 

är vägledande för arbetet och utformade på uppdrag av regeringen.  
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Vidare söktes studentlitteratur på Universitetsbiblioteket för att få svenska forskares syn på 

flerspråkighet och språkinlärning. Abrahamsson (2009) ger en samlad bild av forskningen i 

Svenska som andraspråk och utifrån referenslistan användes Krashen (1988) och Selinker 

(1972). Att söka på studentlitteratur ledde mig också in på forskare som Gunilla Ladberg 

(2000; 2003) som har skrivit om flerspråkighet och barn, Ulrika Tornberg (2001) och Eva 

Jönsson (2001) som bidrar med artiklar i Språkboken kring interkulturalitet och undervisning.  

Eftersom uppsatsen fokuserar på en elevgrupps förutsättningar inom två ämnen är det 

relevant att ha med grundskolans kursplaner (Skolverket, 2011:a,b) och gymnasieskolans 

ämnesplaner (Skolverket, 2011:c,d) som material.  

 

1.3.2	  Analys	  

Analysen av materialet utgick ifrån de offentliga dokumenten från Skolverket (2007; 2008;  

2011:a-d). Skolverkets Förslag på mål och riktlinjer för nyanlända elever (2007) och 

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2008) användes som en bakgrund och 

utgångspunkt. Sedan gjordes en analys av kursplanerna och ämnesplanerna (Skolverket, 

2011:a-d) där grundskolans kursplaner jämfördes med gymnasieskolans ämnesplaner, 

engelskämnet jämfördes med moderna språk. I djupdykningen i dessa dokument letade jag 

efter centrala begrepp och formuleringar kring hur de anser att språkinlärning går till.  

Centrala formuleringar som plockades ut var att undervisningen ska ske på målspråket, att 

eleverna ska lära sig om kulturella och sociala villkor och att de ska lära sig strategier för att 

bli flerspråkiga. Jag sammanfattade dessa formuleringar i tre områden under rubrikerna: 

Flerspråkighet, undervisningsspråk och sociokulturella perspektivet. Dessa områden 

studerades närmare genom analys av vad forskning inom dessa områden säger. Då använde 

jag den litteraturen som lyfts fram under rubriken litteratursökning samt kompletterade med 

Säljö (2000), Dysthe (1996) och Kjellin (2002). 

Det första begreppet flerspråkighet är relevant eftersom målgruppen vanligtvis har med sig 

flera språk vid ankomsten eller blir flerspråkiga i Sverige. Här lyfts forskning fram (till 

exempel Ladberg, 2009; Deweale, 2013; Celic, 2013 och Dimitrova, 2005) som stödjer 

kursplanens antagande att språk samverkar och att modersmålet har betydelse vid 

språkinlärning.	  
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Det andra området är undervisningsspråk och lyfter upp begrepp som begripligt inflöde och 

kodväxling. Här hänvisas till Stephen Krashen (1988), Stoltz (2009) och Park (2004). Dessa 

begrepp och fenomen har betydelse för uppsatsen därför att det handlar om att undervisning 

sker på ett begripligt språk, vilket kan betyda både språk (till exempel engelska eller svenska) 

och hur de används. Undervisningsspråket kan vara avgörande för om de nyanlända eleverna 

klarar av kursen eller ej.	  

Till sist tas det sociokulturella perspektivet upp. Detta perspektiv präglar inte bara 

kursplanerna utan hela skolsystemet. Det handlar om att vi människor är präglade av den 

kulturella kontext vi har erfarenhet av vilket i sin tur ger språket en kulturell färgning som 

inte alltid går att översätta i en annan kontext. Perspektivet är också en inlärningstradition 

som kan vara dold för den som tar den för givet men blir en svår kod att knäcka för någon 

som är ny i traditionen. Det vill säga de nyanlända eleverna behöver inte bara försöka lära sig 

nya saker utan de kan även behöva lära sig det på ett nytt sätt och förstå vad som värderas 

som viktig kunskap i den nya kulturen, det vill säga den svenska skolan. Lev Vygotsky 

(1986) är mannen bakom teorin och den här uppsatsen hänvisar till Roger Säljö (2000) därför 

att han på ett mycket utförligt sätt beskriver teorin, som har påverkats av flera än bara 

Vygotsky. Under den här rubriken ingår också begreppen kommunikation och dialog där 

Mikael Bakhtins (1981) teori beskrivs av Olga Dysthe (1995). Anledningen till att använda 

hennes avhandling är att hon gör sina studier i skolan.	  

Resultatet sammanfattar vilka hinder som de nyanlända eleverna utsätts för i svensk skola när 

det gäller att studera engelska och moderna språk.  Hindren är sammanfattade utifrån vad 

forskningen kring de tre områdena säger i relation till vad styrdokumenten och 

granskningsrapporterna säger (Skolverket, 2007; Skolverket, 2008; Skolverket, 2011:a-i; 

Skolverket, 2012; Skolinspektionen, 2009; Skolinspektionen, 2010). 
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2  Organisering  och  mål  

För att kunna analysera vad forskningen säger om urvalsgruppen i det här arbetet kommer 

först några olika organisatoriska förutsättningar för språkämnena och för de nyanlända 

eleverna att presenteras. Det handlar om hur skolan är organiserad när det gäller 

behörighetskrav, vad kursplanerna i de relevanta språkämnena fokuserar på och vilka 

riktlinjer från staten som gäller vid mottagandet av nyanlända elever. 

	  

2.1  Grundläggande  behörighet  

Att gå i grundskolan är inget val utan en plikt. Det krävs ingen särskild behörighet för att få 

börja i skolan. Däremot finns det redan i årskurs 6 och även i årskurs 9 kunskapskrav. Men 

till gymnasiet och universitetet däremot krävs det vissa kurser och vissa betyg för att bli 

behörig och dessa presenteras nedan. 

För att bli antagen till ett gymnasieprogram krävs att man har slutfört årskurs 9 i grundskolan 

och har grundläggande behörighet. Det innebär minst betyget E i ämnena svenska eller 

svenska som andraspråk, engelska och matematik plus minst 5 andra ämnen för 

yrkesprogram respektive 9 andra ämnen för högskoleförberedande program. Olika 

högskoleförberedande program kräver olika specifika ämnen som måste ingå bland de 9 

andra ämnena. (Skollagen:16 kap) 

Grundläggande behörighet till högskola och universitet kan man få av avslutad utbildning på 

gymnasiet, komvux eller folkhögskola. Det innebär att minst ha betyget E i 2250 

gymnasiepoäng av 2500. Kurserna som ingår för minimikravet är Svenska eller Svenska som 

andraspråk 1-3, Engelska 5 och 6, Matematik 1b eller 1c samt Gymnasiearbetet. Därefter 

tillkommer olika specifika ämnen beroende på utbildningen man söker. (Universitets- och 

högskolerådet, 2014) 

 

2.2  Nyanlända  elever  

Gruppen nyanlända elever är en heterogen grupp med barn och ungdomar från olika länder 

och med olika erfarenheter som kommer till svensk skola någon gång efter skolstarten. 

Skolverket (2007:9) definierar dem som ”Elever som inte har svenska som modersmål och 

inte heller behärskar det svenska språket och som anländer nära skolstarten eller under sin 
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skoltid i grundskolan, gymnasieskolan eller motsvarande skolformer.”. För att ge dessa elever 

bra förutsättningar, att integreras, utvecklas och nå de nationella målen, ställs krav på en god 

beredskap och kunskap hos både kommuner och skolor.	  

	  

2.2.1	  Skolverkets	  mål	  för	  de	  nyanlända	  eleverna	  

Skolverket (2007) har på uppdrag av regeringen tagit fram en rapport med förslag på mål och 

riktlinjer för nyanlända elever. Målet för denna elevgrupp formuleras följande: ”Varje 

nyanländ elev skall så snabbt som möjligt delta i reguljär undervisning genom ett anpassat 

stöd och individuell planering som utgår från elevens resurser och behov.” (Skolverket, 

2007:9). Därefter följer flera riktlinjer för hur målet ska uppnås, genom bland annat en 

välgjord kartläggning av elevernas förkunskaper. Delar av dessa riktlinjer beskrivs under 

rubriken Allmänna råd.	  

Rapporten (Skolverket, 2007) visar att det finns många svårigheter med att uppnå detta mål, 

som till exempel brister i kartläggning av elevernas kunskaper vilket gör det svårt att 

individanpassa undervisningen efter elevens behov. En annan svårighet med att nå målet är 

elevernas förutsättningar i andra språkämnen. Undervisningen i både engelska och moderna 

språk ska enligt gymnasiets kursplaner bedrivas på målspråket, det vill säga att eleverna inte 

borde behöva svenska för att följa med i undervisningen. Men, enligt rapporten (Skolverket, 

2007:8), används svenska i hög grad i undervisningen i dessa ämnen, både som 

undervisningsspråk och som språk man utgår ifrån och gör jämförelser med. De nyanlända 

eleverna får därför sämre förutsättningar att följa med även i dessa ämnen. 	  

Ytterligare svårigheter för denna elevgrupp, särskilt för dem som anländer under skolans 

senare år, gäller engelskan. Ämnet introduceras tidigt i den svenska skolan och i årskurs nio 

ställs höga krav och dessutom har ämnet stor betydelse för att bli behörig till gymnasiet då 

det är ett kärnämne. Eleverna måste då utveckla både svenska och engelska till mycket höga 

nivåer för att uppnå de nationella målen. Elevens andra språkkunskaper, som kan vara 

mycket goda, tas inte hänsyn till vilket kan upplevas som orättvist. (Skolverket, 2007:8)	  
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2.2.2	  Allmänna	  råd	  

I rapporten från Skolverket (2007:13) bedöms det finnas ett behov av att ta fram allmänna råd 

för kommuner och skolor för hur nyanlända elever ska tas emot så att målen kan uppnås. 

Dessa råd finns sammanställda av Skolverket (2008) och handlar om hur mottagandet, 

introduktionen, individuella planeringen, undervisningen och uppföljningen bör gå till för att 

på bästa sätt tillgodose elevens behov och möjligheter till utveckling både språkligt och 

ämnesmässigt.	  

Råden (Skolverket, 2008) lyfter fram vikten av gemensamma och tydliga riktlinjer och 

rutiner för hur mottagandet ska gå till, både på kommunal nivå och på klassrumsnivå. 

Därefter bör skolan göra en grundlig kartläggning om elevens kunskaper i modersmålet, 

svenska och andra ämnen, för att utifrån den kunna individanpassa undervisningen så att 

eleven utvecklas. På det här stadiet bör kommunen se till att det finns kompetens på skolan i 

form av modersmålslärare och svenska som andraspråkslärare. En förutsättning för att eleven 

ska kunna vidareutveckla sina kunskaper i flera ämnen är att eleven får handledning på sitt 

modersmål. Avslutningsvis ger Skolverket rådet att både skolan och kommunen ska ha 

regelbundna rutiner för utvärdering och uppföljning av hur mottagandet av de nyanlända 

eleverna har gått. (Skolverket, 2008) 

	  

2.2.3	  Granskning	  av	  de	  nyanlända	  elevernas	  utbildning	  

Som en implementering av Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever kom år 2009 en 

granskning från Skolinspektionen (2009:10) av utbildningen för nyanlända elever. En del av 

syftet var att undersöka om verksamheten levde upp till de nationella målen. 	  

Granskningen visar att skolorna brister på flera av punkterna som tas upp i de allmänna 

råden. Mottagande och introduktion varierar i kvalitet. Ibland får eleverna vänta flera 

månader innan de ens får komma till skolan, vilket ofta beror på att det saknas tydliga mål 

och riktlinjer i flera kommuner. Kartläggningen av elevernas kunskaper ska täcka både språk 

och andra ämnen men begränsas ofta till kunskaper i svenska och matematik. Lärarna menar 

att den är alldeles för svår att genomföra eftersom det saknas bra diagnosmaterial och i 

många fall även tolk.	  

De allmänna råden förespråkar att undervisningen för de nyanlända eleverna ska 

individanpassas utifrån kartläggningen som har gjorts. Skolinspektionen (2009:3) skriver att 
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skolans rutiner gör att alla nyanlända elever får samma undervisning, det vill säga i någon 

form av förberedelseklass. Det varierar hur integrerad förberedelseklassen är med den övriga 

skolan. I vissa fall är den helt isolerad. På gymnasieskolan är det vanligt att samma elevgrupp 

går IVIK, introduktionsklasser för invandrare. Ibland erbjuds eleverna att läsa SFI, som är 

vuxenutbildning i svenska för invandrare. När det gäller vilka övriga ämnen eleverna läser 

begränsas det ofta till svenska och matematik, ibland även engelska (Skolinspektionen, 

2009:22). Det är vanligt att dessa ämnen även kompletteras med idrott eller estetiska ämnen. 

Förklaringen är att lärarna inte anser att eleverna kan tillägna sig undervisningen i andra 

ämnen om de inte först har goda kunskaper i svenska språket. Eleverna önskar däremot att de 

skulle få ha fler ämnen som till exempel moderna språk eller datorkunskap.	  

En anledning till att eleverna inte får undervisning i alla ämnen, vilket de har rätt till, kan 

vara avsaknad av modersmålshandledning. På flera skolor saknas kunskap om hur 

handledningen ska gå till och tillgången på modersmålslärare är bristfällig. Dessutom saknas 

kompetens om hur man undervisar nyanlända elever och hur man främjar flerspråkighet i alla 

ämnen. Skolor med bäst resultat i undersökningen har visat en positiv inställning till 

elevernas flerspråkighet och kulturella bakgrund. (Skolinspektionen, 2009:24)	  

Utvärdering och uppföljning sker inte på alla nivåer och i den utsträckning som behövs. 

Därför förespråkar Skolinspektionen (2009:26) en satsning på samverkan både nationellt, 

regionalt som kommunalt. 	  

	  

2.3  Språkämnena  

Sverige har ställt sig bakom Europas gemensamma utbildningsmål (2008) som har fastställt 

att alla ska få undervisning i minst två främmande språk utöver modersmålet. Syftet är att 

främja gemenskapen och förståelsen för olika kulturer inom unionen. Man menar att 

kunskaper i flera språk gynnar dels individen, att kunna utnyttja sin fulla potential genom att 

kunna bo och arbeta på olika platser inom EU, dels solidariteten mellan människor eftersom 

språkstudier ökar möjligheten till att ta del av andra kulturer och folk. Dessutom kan 

näringslivet utvecklas både på individnivå och på företagsnivå. (Europeiska gemenskapernas 

kommission 2008)	  
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2.3.1	  Engelska	  

I svenska skolan erbjuds engelska som obligatoriskt ämne och möjligheten till att välja 

ytterligare ett främmande språk inom språkvalet. Där ingår att välja något av ämnena 

moderna språk, modersmål eller stöd i engelska och svenska. Nedan följer en närmare 

beskrivning av dessa språkval samt kursplaner. 

I det svenska samhället är engelska i det närmaste att betrakta som ett andraspråk därför att 

det omger oss på olika områden i vardagen, som när vi ser på tv, lyssnar på musik eller surfar 

på internet. Det är också ett viktigt handelsspråk för våra företag och studiespråk på många 

svenska högskoleutbildningar. Därför är engelska ett obligatoriskt ämne i skolan där det är 

det första främmande språket som introduceras. Det är till och med ett av de tre så kallade 

kärnämnena. Det betyder att eleven måste bli godkänd i engelska för att kunna studera på 

gymnasieprogrammen. Detta ger engelska språket en särställning med högre prioritet än 

övriga språkämnen i skolan. På gymnasiet tillhör engelska ett av de sju 

gymnasiegemensamma ämnena. Ämnet introduceras redan i grundskolans årskurs ett med 

enklare ramsor, ord och sånger, men det är inte förrän i slutet av årskurs 6 som ämnet har 

kunskapskrav från Skolverket (2011:a,c). Fram till dess styrs undervisningen av ett så kallat 

centralt innehåll.	  

	  

2.3.2	  Språkval	  

På grundskolan ska eleverna göra ett språkval, antingen inför årskurs 6 eller årskurs 7. Enligt 

Grundskoleförordningen (1994:1194 17§,18§) ska skolan erbjuda minst två av språken 

franska, spanska och tyska. Dessutom ska eleverna kunna välja svenska, svenska som 

andraspråk, teckenspråk, engelska eller modersmål. När det gäller de sistnämnda språkvalen 

ska svenska som andraspråk och modersmål även kunna läsas på annat sätt än just inom 

språkval. Svenska som andraspråk kan läsas istället för svenska (Grundskoleförordningen, 

15§, 16§) och modersmål kan läsas som elevens val, skolans val eller utanför timplanen 

(10§). Detta innebär att elever som är i behov av dessa ämnen inte behöver välja bort 

moderna språk av organisatoriska skäl. På skolor med många elever med annat modersmål än 

svenska används trots det språkvalet främst för att läsa svenska som andraspråk och i vissa 

fall modersmål (Skolinspektionen, 2010:6).	  
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På gymnasieskolan är en eller två kurser i moderna språk obligatoriska i vissa program, till 

exempel i det samhällsvetenskapliga programmet och det naturvetenskapliga programmet. 

Om ämnet inte är obligatoriskt, eller om eleven önskar läsa mer språk alternativt ytterligare 

ett språk, kan eleven välja till det inom ramen för det individuella valet. Där ingår också att 

eleven kan läsa modersmål som individuellt val, eller svenska (om eleven läser svenska som 

andraspråk annars). På gymnasieskolan kan eleverna få meritpoäng för moderna språk. Det är 

ett sätt att försöka nå det Europeiska målet om flerspråkighet i unionen, men modersmål ingår 

inte, vilket skulle främja de nyanlända eleverna. (Sveriges Riksdag, 1994) 

	  

2.3.3	  Moderna	  språk	  

Moderna språk är ett samlingsnamn på språken som eleverna kan välja när de på grundskolan 

gör sitt språkval eller om de på gymnasieskolan läser det som kurs. Som tidigare nämnts är 

det obligatoriskt att skolorna erbjuder minst två av språken franska, spanska och tyska. Om 

skolan kan erbjuda andra språk och ser att eleven kan fortsätta läsa det under gymnasiet finns 

det också inom ramen för moderna språk. Moderna språk undervisas som ett främmande 

språk i svenska skolan. 	  

Moderna språk är inte obligatoriskt och eleverna har rätt att avbryta kursen när de vill. Det 

gör att ämnet har många avhopp jämfört med andra ämnen. Skolinspektionens granskning 

(2010:6) visar att elever som påbörjar ett modernt språk i årskurs 6 är cirka 80 procent för att 

sedan minska i årskurs 9 till drygt 60 procent. Granskningen visar att skolor, rektorer och 

lärare, uppger att avhoppen beror på eleverna och att det sällan sätts in stöd för att eleverna 

ska kunna fortsätta med moderna språk. Skolinspektionen (2010:6) menar att eftersom 

avhoppen inte analyserats av skolorna är dessa slutsatser bara antaganden.	  

Granskningen (Skolinspektionen, 2010:6) visar på en inställning hos lärare att alla elever 

varken kan eller bör studera ett modernt språk. Lärarna menar också att det saknas bra 

förutsättningar för eleverna att studera språken. Det brister bland annat i information inför 

språkvalet, stöd, motivation från lärarna och att lärarna inte följer kursplanen. Exempel på 

vad som inte uppfylls i kursplanerna är: undervisning på målspråket, användning av 

målspråket på ett medvetet sätt och avsaknad av vidareutveckling i språkdidaktik. 

(Skolinspektionen, 2010:6) 
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2.4  Kursplanerna  i   moderna  språk  och  engelska  

Kursplanernas syfte, centrala innehåll och kunskapskrav liknar varandra i moderna språk och 

engelska (Skolverket, 2011:a,b,c,d). Båda ämnena beskrivs som viktiga för att eleven ska ges 

möjlighet att ingå i flera sammanhang, socialt, kulturellt, för studier och arbetsliv samt för att 

få förståelse för olika sätt att leva. Skillnaden mellan ämnena är att engelska även anses vara 

en del av vardagen i Sverige och därav får ämnet en särställning gentemot moderna språk.	  

De tre områdena som ingår i att lära sig engelska och moderna språk är: målspråket, 

omvärldskunskaper och tilltro till den egna språkförmågan (Skolverket, 2011:a,b,c,d). Dessa 

övergripande delar beskrivs närmare under ämnenas syfte. Målspråket ska syfta till att 

utveckla en allsidig kommunikativ förmåga genom att eleverna får använda språket i 

funktionella och meningsfulla sammanhang. Denna kommunikativa förmåga delas upp i 

reception, produktion och interaktion. Dessa tre förmågor ska sedan kunna anpassas till syfte, 

sammanhang och mottagare. När det gäller omvärldskunskaper ingår det att eleven utvecklar 

en förmåga att diskutera och reflektera kring ”livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella 

företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.” (Skolverket, 

2011:a,b,c,d). I grundskolans ämnesplaner för moderna språk och engelska (Skolverket, 

2011:c,d) ska eleverna också kunna sätta innehållet i undervisningens texter i relation till 

egna erfarenheter. På det sista området som gäller språkförmågan ingår det att eleven lär sig 

strategier för att förstå, kommunicera och utvecklas på målspråket. (Skolverket, 2011:a,b,c,d)	  

	  

2.4.1	  Språkinlärning	  i	  kursplanerna	  

Förutom att visa på skillnader och likheter i vad som ska läras ut går det att urskilja hur man 

lär sig språk enligt kursplanerna. Här skiljer sig kursplanerna för grundskolan (Skolverket, 

2011:a,b) från gymnasieskolans ämnesplaner (Skolverket, 2011:c,d). I både kursplanerna och 

ämnesplanerna står det att eleverna ska lära sig en kommunikativ förmåga samt kunskaper 

om områden och sammanhang där språket används. Men på grundskolan (Skolverket, 

2011:a,b) betonas att inlärning sker via undervisning och på gymnasieskolan (Skolverket, 

2011:c,d) genom att språket används i funktionella och meningsfulla sammanhang. Ett sätt att 

skapa detta funktionella sammanhang, enligt kommentarmaterialen till ämnesplanerna 

(Skolverket, 2012:14) är att undervisningen sker på målspråket. För grundskolan nämns 

aldrig vilket språk undervisningen ska ske på (Skolverket, 2011:a,b). Ett annat sätt att göra 

språkstudierna meningsfulla är att eleverna får möjlighet att lära sig om kulturella och sociala 
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villkor i områden där språket talas. Det görs därmed en koppling mellan att språk och kultur 

har ett starkt samband.	  

Att undervisningen ska ske på målspråket i allt väsentligt innebär till exempel att läraren 

mestadels ska prata spanska på spansklektionerna men ibland använda svenska. Det blir en 

tolkningsfråga hur mycket i allt väsentligt innebär i praktiken, men enligt 

kommentarmaterialet Om ämnet Moderna språk (Skolverket, 2011:e) menar man att man inte 

vill utesluta viss användning av elevens modersmål när det krävs för att eleven ska kunna nå 

målen. På grundskolenivå finns det inga riktlinjer i kursplanen (Skolverket, 2011:a,b) för 

detta. På gymnasienivå menar man att skälen för att undervisa helt på målspråket är att det 

ökar inflödet vilket i sin tur ska stimulera eleverna att själva prata mer på målspråket 

samtidigt som de då får verkliga situationer att träna kommunikationsstrategier (Skolverket, 

2011:e).	  

På gymnasiet och i grundskolan förutsätts att eleven har ett intresse för och en nyfikenhet på 

språk och andra kulturer och att undervisningen endast behöver stimulera detta redan 

befintliga intresse (Skolverket, 2011:a,b,c,d). Detta är värt att notera i sammanhanget då 

motivation har positiv påverkan på inlärningen (Boström & Svantesson, 2007:38-39) men det 

kommer inte att fördjupas vidare här. En annan likhet mellan kursplanerna är att man menar 

att strategier för kommunikation hjälper eleven att bli mer självständig vilket då anses 

positivt för språkutvecklingen. Gymnasieskolan lägger dessutom till att det är en fördel om 

eleven blir språkligt medveten för att bättre kunna lära sig både i och utanför undervisningen 

(Skolverket, 2011:a,b,c,d).	  

I ämnesplanerna för gymnasieskolan (Skolverket, 2011:c,d) uttrycks även att undervisningen 

ska stimulera flerspråkighet, eftersom man menar att kunskap i flera språk underlättar 

inlärningen av ytterligare språk. Sådan kunskap kan till exempel vara strategier för 

ordinlärning och metaspråkskunskap (Skolverket, 2012). Har man tidigare lärt sig strategier i 

ett språk kan man återanvända dem i det nya språket och på så sätt kan flera språk stödja 

varandra. I grundskolan (Skolverket, 2011:a,b) nämns inget om flerspråkighet alls.	  
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2.5  Sammanfattning  

Nyanlända elever är en heterogen grupp elever som inte har svenska som sitt modersmål och 

som anländer till Sverige strax före skolstart eller under skoltiden. Det finns inga lagar kring 

hur skolan ska göra för att bemöta den här gruppen. Däremot finns det mål, råd och riktlinjer. 

Målet är att eleverna så snabbt som möjligt ska ut i vanlig undervisning. Först måste deras 

kunskaper kartläggas för att skolan på ett individuellt sätt ska kunna hjälpa dem, genom bland 

annat modersmålshandledning. Enligt en granskning från Skolinspektionen (2010) brister 

många skolor i kartläggning och individanpassning på grund av dåliga rutiner och avsaknad 

av kompetens.	  

När det gäller språkämnena är engelska obligatoriskt och introduceras några år tidigare än 

moderna språk. På grund av att engelska är ett kärnämne prioriteras det högt, bredvid svenska 

och matematik, för de nyanlända eleverna. Utöver det får eleverna välja ytterligare ett språk 

inom ramen för språkvalet. Det kan antingen vara ett modernt språk, modersmål eller stöd i 

svenska och engelska. Kursplanerna i engelska och moderna språk liknar varandra. Båda 

ämnena eftersträvar kommunikativ förmåga, språkliga strategier, flerspråkighet och 

innehållet behandlar inte bara språket utan även om kultur. I gymnasieskolan ska 

undervisningen ske genom ”användning i funktionella och meningsfulla sammanhang” 

(Skolverket, 2011:a,b,c,d).	  
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3  Forskning  om  språkinlärning  

För att kunna besvara syftet, om de nyanlända eleverna kan läsa engelska och moderna språk 

samtidigt som de är nybörjare i svenska språket, kommer nedan en forskningsgenomgång på 

några viktiga områden och begrepp kring språkinlärning. Dessa områden utgår från några 

delar ur kursplanerna i språkämnena engelska och moderna språk och är: flerspråkighet, som 

handlar om hur tidigare inlärda språk (som modersmål och andra språk) samverkar när man 

lär sig ytterligare ett språk, undervisningsspråk, där forskning kring inflöde och kodväxling 

lyfts fram, och sociokulturellt perspektiv, där särskilt fokus läggs vid kultur och 

kommunikation. 	  

	  

3.1  Flerspråkighet  

Majoriteten av världens befolkning växer upp med flera språk samtidigt. Men språken får 

ganska ofta olika funktioner. Ett talar man hemma med familj och vänner. Vanligtvis blir 

detta ens modersmål, språket man uttrycker känslor med och talar om vardagliga ting på. Ett 

annat språk används kanske när man handlar och ett tredje när man studerar eller läser 

böcker. Kanske flyttar man och lär sig ett andraspråk som talas i det omgivande samhället, 

andra språk lär man sig som främmandespråk i skolan. Flerspråkighet är väldigt komplext, 

men inte ovanligt. (Ladberg, 2000:11-23)	  

I Sverige växer majoriteten upp med ett språk. Det talas både hemma, i samhället och i skolan 

eller arbetslivet. Ladberg (2000:11-23) menar att svenskar därmed har ett enspråkigt 

perspektiv på språkinlärning. Utifrån detta perspektiv rangordnas språken som lärs in efter 

modersmålet som ett första-, andra- eller tredjespråk. Turen i rangordningen likställs gärna 

med behärskningsnivå. Det är också ur ett enspråkigt perspektiv som frågan om det ens är 

möjligt att lära sig flera språk samtidigt ställs. Men ur ett världsvitt perspektiv är majoriteten 

av människorna flerspråkiga vilket innebär att de använder flera språk i sin vardag. Att 

rangordna språken hos en flerspråkig människa är inte alltid befogat eftersom språken oftast 

fyller olika funktioner och därmed nyttjas på olika områden. Det innebär att man utvecklar 

olika vokabulär i olika språk och det är inte säkert att skolspråket går att använda i privatlivet 

lika enkelt som modersmålet. Språken är inte mindre kompletta eller bättre eller sämre för 

det, utan de fyller det som behovet kräver. Utifrån ett flerspråkigt perspektiv ses 



	   22	  

språkutvecklingen alltså inte som en rangordning utan den är snarare parallell. (Ladberg, 

2000:11-23)	  

	  

3.1.1	  Språken	  samverkar	  

Enligt kursplanerna för gymnasiet ska undervisningen i engelska och moderna språk ge ”... 

möjlighet att utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer 

varandra” (Skolverket, 2011, Ämne – Engelska; Moderna språk). Samverkan mellan inlärda 

språk sker på flera områden och de som presenteras nedan är: självkänsla inför ämnet, läs- 

och skrivförmåga, semantik, grammatik och inlärningsstrategier.	  

En positiv eller negativ självkänsla inför språkinlärning utvecklas beroende på om man klarar 

att lära sig ett språk eller inte. Både den positiva och den negativa känslan kan överföras till 

nästa språk som ska läras in. Kanske har eleven till exempel upplevt ängslan inför tidigare 

språkinlärning och då är risken stor att den känslan överförs till nästa språk som ska läras in 

(Dewaele, 2013:682). På samma sätt kan en positiv känsla av att ha klarat av att lära sig ett 

språk överföras till inlärningen av ytterligare ett språk (Celik, 2013:99). Utöver känslan inför 

att lära sig språk kan även förmågor utvecklas från ett språk till ett annat. Läs- och 

skrivförmågan hos elever på ett främmande språk förbättrades när eleven lärde sig ytterligare 

ett främmande språk visar en undersökning av Haenni Hoti (2011:111). En annan studie visar 

att eleverna utvecklade en bättre semantisk förmåga om de hade lärt sig ett eller två 

främmandespråk i tidig skolålder. (Dimitrova, 2005:518). 

	  

3.1.2	  Modersmålets	  betydelse	  

En annan tydlig samverkan mellan kunskap i språk är den mellan modersmålets stora 

betydelse för inlärningen av andra språk. En finsk studie bekräftar detta genom att visa att 

elever som var svaga i främmandespråksundervisningen också hade läs- och skrivsvårigheter 

i modersmålet (Kristiansen, 1992:155). Modersmålet har särskilt vid tidigt skede av 

inlärningen av ett nytt språk en viktig roll, då direkta överföringar av språkliga former från 

modersmålet till målspråket äger rum, så kallad transfer (Selinker, 1972). Det sker både 

medvetet och omedvetet men det är helt klart en strategi för att utveckla det nya språket. 	  
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Det är också enklast att utveckla nya ämneskunskaper på sitt modersmål än på ett främmande 

språk. Därför är det viktigt att de nyanläna eleverna får fortsätta utveckla sitt modersmål för 

att lättare kunna ta till sig av nya semantiska områden i till exempel det nya språket. 

(Skolverket, 2008:14; Skolverket, 2011:g114) 

 

3.1.3	  Strategier	  

En av de viktigaste faktorerna för hur framgångsrika nyanlända elever kan bli i sin 

språkinlärning är förmågan att använda olika strategier. Det kan vara inlärningsstrategier, 

strategier för kommunikation, interaktion eller läs- och skrivstrategier. Çelic (2013:99-100) 

skriver att dessa strategier är värdefulla när eleven ska lära sig ytterligare ett språk. Om man 

bara utgår från dessa strategier har kunskaper från de språken man har lärt sig efter 

modersmålet (såsom ett andraspråk eller ett främmandespråk) störst inverkan på inlärningen 

av ytterligare språk (Çelic, 2013:99-100). Det vill säga att tidigare inlärda språk, efter 

modersmålet, dominerar vid inlärningen av ett främmande språk. Det beror på att strategierna 

ger eleverna ett redskap för hur de på bästa sätt kan lära sig det nya språket. De blir på så sätt 

självständiga språkinlärare eftersom de vet hur språk kan byggas upp, hur ord kan läras in, de 

kan jämföra ord och system som liknar varandra mellan olika språk.	  

I både gymnasiets och högstadiets kursplaner (Skolverket 2011:a,b,c,d) betonas användandet 

av strategier för att eleverna ska kunna förstå och göra sig förstådda och klara sig i olika 

sammanhang. Det handlar både om att klara av att lösa språkliga problem, i sin egen 

produktion och perception, som att hitta lösningar på hur man kan kommunicera även när 

språket inte räcker till. Med strategier menar man också en medvetenhet om hur 

språkinlärning går till. Genom att eleverna lär sig generella språkregler och 

språkuppbyggnad, det vill säga ett språk om språk, får de ett metaspråk vilket också är en 

sorts strategi som samverkar mellan olika språk. När eleven kommer till gymnasiet förväntas 

de vara bekanta med några av dessa strategier. (Skolverket, 2011:f)	  

	  

3.2  Undervisningsspråk  

Det språk som ska läras ut är målspråket medan det språket som undervisningen bedrivs på är 

undervisningsspråket. Enligt gymnasieskolans ämnesplaner i engelska och moderna språk 

(Skolverket, 2011:c,d) ska undervisningen ske på målspråket i allt väsentligt. Det beror på att 
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man vill undvika en kontrastiv undervisning mellan svenska och målspråket just med tanke 

på att det finns elever med andra modersmål. Skolinspektionen (2010:6) har dock granskat 40 

lärare och deras användning av målspråket under lektionerna i moderna språk. De har då 

funnit att de flesta av dessa lärare till största del använder målspråket för några fraser i början 

och i slutet av lektionerna. Mestadels används svenska som undervisningsspråk. 

 

3.2.1	  Begripligt	  inflöde	  

Det är viktigt att utsättas för språket som man ska lära sig och då både muntligt och skriftligt. 

Genom att lyssna mycket lär vi oss prosodi och uttal (Kjellin, 2002:164) och Ladberg 

(2000:44) menar till och med att vi får en viss språkkänsla som underlättar 

grammatikinlärningen. Men det räcker inte med att bara utsättas för språket helt omedvetet 

för att inlärning ska ske. Det språkliga inflödet måste också vara begripligt för att inläraren 

ska ha möjlighet att tillägna sig det, enligt Stephen Krashens (1988) teori. Det får inte vara så 

pass enkelt att det inte triggar inläraren till något nytt. Därför måste inflödet ligga på en nivå 

strax över den kompetensnivå som inläraren befinner sig på. 

 

3.2.2	  Kodväxling	  

Att kunna flera språk kan innebära att man använder olika språk för olika situationer. Men 

flerspråkiga personer kan också växla mellan språken i en och samma situation. Detta kallas 

kodväxling och ska inte förväxlas med att man blandar ihop språken därför att man inte 

behärskar dem tillräckligt bra eller bara är lat. Det handlar snarare om att kommunicera ett 

innehåll på bästa sätt och därför lånas ord ibland från ett annat språk för att det kanske saknas 

något motsvarande på det första språket (Stoltz, 2009:144). Kodväxling beskrivs till och med 

som en systematisk strategi för att markera grupptillhörighet, vardagsspråk eller solidaritet 

(Park, 2004).	  

Kodväxling sker inte bara omedvetet i vardagsspråken utan även medvetet (och omedvetet) i 

språkundervisningen. Oftast sker kodväxlingen mellan målspråket och modersmålet. Att 

modersmålet har betydelse för främmandespråksinlärningen har konstaterats ovan 

(Kristiansen, 1992:155). Men det kan vara både en förutsättning och ett hinder (Stoltz, 

2009:144ff) särskilt för de med annat modersmål än svenska om lärare kodväxlar för mycket.	  
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Skolverkets (2010:6) granskningsrapport visar att lärare ofta kodväxlar därför att de vill 

försäkra sig om att alla förstår. Det kan vara så att de översätter sig själva eller övergår helt 

eller delvis till svenska för att förklara något språkligt fenomen. Ibland är det ett medvetet 

val, men det kan lätt bli en oreflekterad rutin. I det senare fallet blir modersmålet snarare ett 

hinder för målspråksutvecklingen eftersom eleverna helt enkelt inte får lika stor input på 

målspråket. En annan anledning till att lärarna bör använda målspråket är att det uppmuntrar 

eleverna att också göra det. Stoltz (2009:156) har visat på ett samband mellan lärarnas 

målspråksanvändning och elevernas målspråksanvändning. Det verkar vara så att ju mindre 

läraren kodväxlar desto mer kommer eleverna att använda målspråket.	  

	  

3.3  Sociokulturel lt   perspektiv  

Det sociokulturella perspektivet har präglat synen på undervisningen i den svenska skolan de 

senaste årtiondena. ”En utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och 

lärande är, …, att människor handlar inom ramen för praktiska och kulturella sammanhang 

och direkt eller indirekt samspel med andra.” (Säljö, 2000:104) Detta innebär att vi lär oss av 

vår omgivning som är präglad av sin kultur, vilket i sin tur betyder att det vi lär oss är sådant 

som uppfattas som användbart, funktionellt och viktigt av just den kulturen. Den sociala 

kulturen ger oss ramar för hur man umgås på rätt sätt och vilka sociala handlingar som är 

accepterade. Genom att umgås med andra människor lär vi oss ett språk som i sin tur ger oss 

redskap för att tänka. (Säljö, 2000:128-141)	  

I kursplanerna går att läsa att språket ska läras in i funktionella och meningsfulla 

sammanhang, att eleverna ska kunna sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, att 

eleverna ska utveckla en allsidig kommunikativ förmåga samt kunskaper om livsvillkor, 

samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket talas, 

de ska interagera i tal och skrift samt producera talat språk och olika texter, på egen hand och 

tillsammans med andra, och med stöd av olika hjälpmedel och medier (Skolverket, 

2011:a,b,c,d). Dessa utdrag ur kursplanerna går att sammanfatta i två viktiga begrepp: Kultur 

och kommunikation. Nedan kommer dessa två begrepp att fördjupas. Först begreppet kultur 

som präglar både målspråket och också ger oss förutsättningar för att lära sig målspråket. 

Därefter kommunikation och samspel som en metod för lärande men också som en grundsten 

för varför vi ska lära oss språk.	  
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3.3.1	  Kultur	  och	  språk	  

Kultur är ett mångfasetterat begrepp. Ofta förknippas det med nationalitet och då som en 

produkt av yttringar för den specifika nationen (Tornberg, 2001:181). Men kultur är ett 

mycket vidare begrepp. Det handlar om individens tankar, värderingar och kunskaper som 

förvärvas genom interaktion med människor och dess omgivning (Säljö, 2000:29). Kulturen 

är således både social och materiell. Vi lär oss en kultur genom språket och genom ett språk 

får vi en kultur, ett sätt att se på världen. Det är med andra ord svårt att separera ett språk från 

en kultur då de påverkar varandra. Kultur ses därför som något pågående, det vill säga 

snarare en process än en produkt (Sundberg, 2009:111).	  

Språket är präglat av kulturen eller språket speglar kulturen, beroende på vilket perspektiv 

man väljer. Dels finns det materiella skillnader på olika platser som påverkar vokabulären i 

olika kulturer. Till exempel finns det många fler ord för snö på samiska än på ett språk som 

talas på varmare breddgrader. På spanska finns många uttryck som har med havet och 

horisonten att göra.  Men det finns även skillnader i sociala normer; som till exempel hur 

barn tilltalar vuxna, hur kvinnor respektive män får agera och använda språket osv. Det finns 

olika förväntingar i olika kulturer på hur man är artig, när man säger vad till vem beroende på 

vem du är. (Säljö, 2000:29) Detta speglas i språket och därför går det inte alltid att göra 

direkta översättningar mellan språk. Det kan då ävenbehövas en kulturell översättning också. 

	  

3.3.2	  Erfarenheter	  

Att lära sig ett nytt språk och på så vis också en ny världsbild och kultur innebär att man 

behöver omvärdera det man redan vet om världen (Tornberg, 2001:181). Detta på grund av 

att vi bär med oss erfarenheter och en förförståelse av vår omvärld, som är påverkad av den 

omgivning och de personer vi har levt med. När något nytt ska läras in sker en mediering 

genom vår förförståelse (Säljö, 2000:47). Om eleverna ges möjlighet att reflektera över 

skillnader och likheter mellan sina erfarenheter och målspråkets kultur ökar deras 

medvetenhet om sig själva och de får större möjlighet att utöka sin förförståelse för 

omvärlden (Tornberg, 2001:181-184).	  

Elever som kommer från en annan kultur till den svenska bär med sig sina erfarenheter som 

kan skilja sig från ett barn som har vuxit upp i Sverige. De bär då på andra förväntningar på 
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hur skolan fungerar, hur man ska vara mot lärare och vad som förväntas i undervisningen. 

Det kan därför bli svårt att förstå vad som förväntas av dem i den svenska skolan. (Jönsson, 

2001:193) 

	  

3.3.3	  Kommunikation	  

Den sociokulturella teorin menar att människan lär sig ny kunskap genom interaktion med 

andra människor eller med sin omgivning (Säljö, 2000:67). Det räcker alltså inte bara att 

passivt lyssna, läsa eller tala utan det handlar om att förstå, svara, analysera, reflektera och 

kommunicera - ja som sagt att interagera. Den här interaktionen kan både vara mellan 

individer och inom individen. Språket är själva länken mellan den inre och den yttre 

kommunikationen. Tillsammans med andra människor kan vi tack vare språket tänka 

tillsammans, alltså att bygga kunskap och förståelse genom att reflektera och analysera. 

Tanke, språk och lärande blir då en kollektiv process. (Säljö, 2000)	  

En metod för att realisera den kommunikativa läroprocessen är dialogen. Olga Dysthe 

(1995:220) beskriver hur ett dialogiskt klassrum kan se ut. Det innebär en större medvetenhet 

hos läraren för att öppna upp för dialogen, att ge eleverna utrymme. Utgångspunkten är att 

språk och tänkande hör ihop och att det utvecklas genom samspel och interaktion. Ett sätt att 

skapa detta samspel kan till exempel vara att ställa öppna frågor som läraren inte har svaret 

på. Ett annat sätt kan vara att låta eleverna skriva ner sina reflektioner kring vad de lärt sig så 

att läraren på så vis kan ha dialog med var och en. Det behöver inte nödvändigtvis ske en 

dialog mellan lärare eller andra elever. Dialogen kan också vara mellan individen och 

lärostoffet, till exempel att eleven interagerar med texten på så vis att man ifrågasätter, lägger 

till, analyserar, reflekterar. Dysthes (1995) definition av dialogiskt klassrum handlar främst 

om att många röster får plats; både eleverna, olika medier och hjälpmedel, läraren med flera. 	  

	  

3.4  Nyanlända  elever  och  skolämnet  engelska  

Förutom att kursernas innehåll inte möter elevernas erfarenheter finns det andra faktorer, 

såsom sen start i engelska, vilket land föräldrarna kommer ifrån och om de har gått i skola i 

annat land, som påverkar de nyanländas resultat. Elisabeth Elmeroth (1997:218-225) har 

skrivit en avhandling om elever med båda föräldrarna födda utomlands. Med syfte att bidra 

till kunskaper om skolsituationen för dessa elever beskriver hon olika sociala och 
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organisatoriska områden och några ämnen, däribland även engelska. Hon utgår ifrån att de 

flesta i den här breda elevgruppen inte har med sig några kunskaper i engelska sedan tidigare. 

Det visar sig att många elever får vänta med att studera engelska efter det att de har börjat i 

svensk skola, med anledningen att de ska lära sig svenska först. Den sena starttiden för 

inlärningen av engelska får negativa konsekvenser för elevgruppens resultat. Resultaten visar 

också att det finns ett samband mellan svårigheter i svenska, sen start i engelska (först på 

högstadiet) och låga resultat i ämnet. Allra störst svårigheter i ämnet engelska har elever som 

har anlänt till svensk skola under högstadiet.	  

Elmeroth (1997:218-225) uppger även att elever med föräldrar från länder utanför Europa har 

sämre resultat i engelska. Elever med båda föräldrarna födda utomlands väljer oftare en lägre 

kursnivå i engelska än elever med en eller båda föräldrarna födda i Sverige. Detta tyder på att 

ju större kulturell skillnad elevens ursprung har mot svenska samhället och skolan desto mer 

påverkar det elevens resultat i engelska, förutsatt att eleven inte har haft kunskaper i ämnet 

sedan tidigare (Elmeroth, 1997:218-225). Även i fall där eleven hade läst engelska i sitt 

hemland var deras resultat låga, vilket visar på att kursplanerna och pedagogiken i olika 

länder ser väldigt olika ut. Om memorering och upprepning är de enda metoderna som 

används så är det en lång väg till att lära sig att vara kritisk och produktiv i ett språk (Jörgen, 

2011). Ladberg (2003:185) menar att trots att den här elevgruppen har extra svårigheter med 

ämnet (eftersom det inte ges på deras modersmål och sen start) så innebär ämnets höga status 

att eleverna har hög motivation och därför klarar sig över förväntan.	  

	  

3.5  Sammanfattning    

Resultatet syftar till att redogöra för några begrepp och områden som kan knytas till 

kursplanerna i engelska och moderna språk och som är relevanta för de nyanlända elevernas 

språkutveckling. 	  

Första begreppet är flerspråkighet och där konstateras att inom områden där flera språk 

används dagligen utvecklas språken olika beroende på användningsområde och behov. 

Språken i ett flerspråkigt samhälle lärs in parallellt istället för i en särskild ordning. Men 

oavsett vilket samverkar språken vid inlärning av ytterligare ett språk. Till exempel genom en 

god självkänsla inför att lära sig språk, läs- och skrivförmåga, olika språkinlärningsstrategier 

och metaspråk. 	  
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Undervisningsspråket i engelska och moderna språk ska vara målspråket, men en granskning 

visar att lärarna mestadels använder svenska trots allt. Enligt Krashens (1988) teori bör 

inflödet av målspråket ligga på en nivå strax över inlärarens kompetens, det vill säga att det 

bör vara både begripligt och utmanande. En strategi som lärare ibland använder för att göra 

inflödet begripligt är kodväxling. Men blir det en oreflekterad rutin kan det snarare vara ett 

hinder än en hjälp. Eleverna uppmuntras mer till att själva använda målspråket om lärare 

också gör det. 	  

Det sociokulturella perspektivet präglar den svenska skolans pedagogik, vilket går att utläsas 

i kursplanerna för engelska och moderna språk (Skolverket, 2011:a,b,c,d), där fokus ligger på 

kultur och kommunikation. Kulturen är något pågående och präglar språket. Språket och 

kulturen är nära sammansvetsade och påverkar hur individen ser på omvärlden. Att lära sig 

ett nytt språk blir därför att lära sig ett nytt sett att se på världen. Det handlar både om 

språkundervisningen och om nyanlända elever i svensk skola som bär med sig andra 

erfarenheter och förväntningar på vad skolan är. Förutom kultur är kommunikation och 

interaktion centrala begrepp i det sociokulturella perspektivet. Dessa anses vara viktiga både 

för att utveckla språket och tänkandet. En metod för att använda detta i undervisningen är att 

skapa dialoger mellan flera röster, både lärare, elev och andra medier.	  

En studie kring nyanlända elever och engelskämnet visar att många nyanlända elever får 

vänta med att studera engelska, vilket påverkar deras resultat i ämnet negativt. Störst 

svårigheter har de elever som kommer från ett utomeuropeiskt land, oavsett om de har läst 

ämnet i hemlandet eller inte. Men språkets höga status gör att elevgruppen ändå klarar sig 

hyfsat eftersom de ofta har hög motivation för språkämnet. 	  
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4  Resultat  

Syftet med den här undersökningen har varit att ta reda på om nyanlända elever gynnas eller 

missgynnas av undervisningen i engelska och moderna språk, för att kunna svara på om de 

överhuvudtaget bör läsa fler språk samtidigt som de lär sig svenska.	  

	  

4.1  Hinder  för  de  nyanlända  eleverna  

Resultatet visar att det finns flera hinder för att de nyanlända eleverna ska få bästa möjliga 

förutsättningar för att kunna läsa engelska och moderna språk. Det handlar om att de får vänta 

med att börja läsa ämnena, att undervisningen sker på svenska i alltför hög grad, att lärare och 

elever har dolda förväntningar på varandra och att moderna språk inte prioriteras i lika hög 

grad som andra ämnen. 	  

	  

4.1.1	  Sen	  start	  

Forskningen visar att de nyanlända eleverna får vänta med att börja studera engelska till 

förmån för framförallt svenska (Elmeroth, 1997:218; Skolinspektionen, 2009:3). Det innebär 

att eleverna får en sen start i ämnet och därmed också hamnar efter sina jämnåriga 

klasskamrater i kunskap. Engelska påbörjas redan i första klass vilket betyder att 

ämnesinnehållet hinner utvecklas till en relativt avancerad nivå efter några år. Detta skulle till 

exempel innebära att om en nyanländ elev påbörjar svensk skola i årskurs 5 och väntar med 

engelska till årskurs 7 har de jämngamla klasskamraterna haft sex år på sig att utveckla 

språket. Det är lång tid att komma ifatt. Engelska är dessutom ett obligatoriskt ämne och 

behörighetsgivande till gymnasiet. Så i exempelfallet har den nyanlända eleven tre år på sig 

att bli godkänd i ett ämne som övriga klasskamrater får nio år på sig. Anländer eleverna 

under de tidigare åren (före årskurs 6) har de större möjlighet att delta i 

engelskundervisningen från början och de får dessutom fler år på sig att uppnå 

kunskapskraven. Men anländer de under högstadieåren eller senare är förutsättningarna 

mycket sämre eftersom ämnesnivån är så hög. 	  

De nyanlända eleverna skulle få bättre förutsättningar att klara engelskämnet om de får 

påbörja studierna så tidigt som möjligt och på deras kunskapsnivå. Enligt forskningen sker 

inlärning först när inflödet är på inlärarens nivå och strax över (Abrahamsson, 2009:116). Det 
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borde betyda att någon form av engelska för nybörjare vore relevant för de nyanlända 

eleverna om de anländer under de senare åren i skolan, det vill säga högstadiet och 

gymnasiet. 	  

Situationen i moderna språk skiljer sig från engelska eftersom ämnet introduceras senare. 

Inom ramen för språkval väljer eleverna ett modernt språk, modersmål eller stöd i engelska 

eller svenska (Grundskoleförordningen, 1994:1194). Vilket betyder att de nyanlända eleverna 

har större chans att studera ämnet från början (beroende på när de anländer). Men precis som 

för engelskämnet finns det andra hinder än starttiden för att de nyanlända eleverna ska kunna 

klara språkämnena.	  

	  

4.1.1	  En	  dubbel	  uppgift	  

Uppsatsen kommer fram till att de nyanlända eleverna ställs inför en dubbel uppgift i 

språkämnena engelska och moderna språk, nämligen att lära sig ett språk på ett språk de ännu 

inte behärskar. Det innebär att de alltså har i uppgift att lära sig två språk samtidigt, på 

samma lektion. För att eleverna ska lära sig ett språk menar Stoltz (2009:156) att läraren ska 

tala och använda målspråket på ett medvetet sätt under lektionerna. Enligt Krashens (1988) 

bör inflöde av målspråket ligga på en nivå strax över elevens begriplighet för att inlärning ska 

vara möjlig. Detta är inte möjligt för de nyanlända eleverna om de inte är med från början av 

språkämnet. Med tanke på att de nyanlända eleverna med stor sannolikhet har påbörjat 

språkämnet senare än övriga elever kommer alltså målspråket att vara på en alldeles för hög 

nivå. 	  

Dessutom menar Skolinspektionen (2010:6) att lärare i språk använder alldeles för mycket 

svenska istället för målspråket. I högstadiets kursplaner finns inte ens några riktlinjer för 

målspråksanvändningen i ämnesplanen. Detta innebär att en hög dos av svenska används på 

språklektionerna för engelska och moderna språk. Eftersom det inte finns några riktlinjer över 

hur svenskan bör användas i undervisningen kan man anta att den inte ligger på en 

nybörjarnivå. 	  

Således kan konstateras att de nyanlända eleverna har en svår uppgift: att lära sig ett nytt 

språk på ett nytt språk där båda språken används på en för hög nivå. Om eleverna får vara 

med från ämnets introduktion så blir uppgiften för svår eftersom för mycket svenska används. 

Om läraren enbart använder målspråket så har de nyanlända eleverna ofta påbörjat ämnet så 
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sent att nivån på målspråket är högre än de skulle behöva för att kunna lära sig språket. 

Antingen behöver språklärarna tala enbart på målspråket och anpassa det till de nyanländas 

nivå, vilket blir olika svårt beroende på var nivån hos övriga elever är. Skiljer det sig för 

mycket, vilket det är stor risk för i engelskämnet, borde någon form av ”engelska för 

nybörjare” införas, vilket även Anders (2011:32) föreslår. Helst borde det finnas med, eller 

drivas av, en modersmålslärare så att de nyanlända eleverna enklare kan göra kopplingar till 

sitt modersmål.	  

	  

4.1.2	  Dolda	  förväntningar	  

Ytterligare hinder för att de nyanlända eleverna ska kunna studera fler språk än svenska är 

dolda förväntningar. De grundar sig bland annat i kulturella skillnader. Dessa innebär att 

erfarenheter och vanor som barnen från andra länder än Sverige har med sig skiljer sig från 

de erfarenheter som barnen som har vuxit upp i Sverige har. Det som kan skilja sig mellan 

kulturer är hur samhället fungerar, vad skola förväntas vara, hur lärare bör bete sig, vad som 

är viktig kunskap och hur man lär sig den på bästa sätt. Kulturen präglar människans sätt att 

tänka och förstå sin omgivning (Säljö, 2000) och därför kan den också bli dold för henne. Det 

innebär att lärare i svensk skola har en syn på vad eleverna ska lära sig och de ska göra de 

medan de nyanlända eleverna kan ha andra förväntningar på detta. Till exempel kan det 

betyda att även om de nyanlända eleverna har läst engelska i sitt hemland har de ändå inte lätt 

att följa engelskundervisningen i svensk skola eftersom kursplanen här värderar andra 

förmågor än de är vana vid. Det skapar ytterligare hinder för den här elevgruppen eftersom de 

måste lära sig nya förmågor än vad de har erfarenhet av. 	  

Utöver att eleverna kan behöva lära sig nya förmågor finns det ytterligare ett hinder; att 

förväntningarna inte alltid synliggörs för eleverna. Det blir därför nödvändigt att erbjuda 

eleverna handledning på modersmålet så kan de få hjälp att förstå vad som förväntas av dem 

(Skolinspektionen, 2009). Då kan de få möjlighet att få vissa kulturella skillnader förklarade 

och synliggjorda samt möjligheten att träna på dessa. Många modersmålslärare saknar 

kunskaper i engelska som krävs för grundskolans senare år och kan alltså inte hjälpa dem 

med engelskämnet (Anders, 2011). Dessutom brister många skolor i att följa råden och 

riktlinjerna från skolverket bland annat på grund av att det saknas modersmålslärare 

(Skolinspektionen, 2009). 	  
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Enligt det sociokulturella perspektivet tolkar vi människor ny information utifrån våra 

erfarenheter (Säljö, 2000). Därför är det viktigt att eleverna får möjlighet att göra jämförelser 

mellan målspråkets kultur och sina egna erfarenheter precis som kursplanen också 

förespråkar (Skolverket, 2011). Alla elever har med sig olika erfarenheter då de har vuxit upp 

i olika familjer och på olika platser med olika människor i sin omgivning, men det kan vara 

så att läraren utgår från att alla eleverna har bott hela sina liv i Sverige och gör antagandet att 

alla därmed har samma kulturella erfarenheter. Förutom att den bilden inte är en bra 

beskrivning av verkligheten så kommer de nyanlända eleverna i kläm här. De kommer inte att 

inkluderas i jämförelsen mellan den svensk och målspråkskulturerna som förmedlas i 

undervisningen. Därför är det viktigt att betona att läraren är lyhörd och medveten om alla 

elevers olika bakgrunder och erfarenheter och inte utgår ifrån att alla delar målspråkets 

kultur. Det kan då vara till hjälp att det finns en kartläggning kring de nyanlända eleverna 

såsom Skolverket (2007) ger råd om. Finns inte det, eller om det finns en bristfällig sådan, får 

läraren ett extra arbete att själv sätta sig in i elevens förkunskaper. 	  

	  

4.1.3	  Låga	  prioriteringar	  	  

Ett sista hinder som ska diskuteras är att moderna språk har mycket låg prioritet bland 

språkämnena. Till skillnad från engelska, som är ett obligatoriskt ämne, är moderna språk 

valbart och inte behörighetskrävande till gymnasiet. Det är en anledning till att det är vanligt 

att eleverna hoppar av (Skolinspektionen, 2010) eftersom de i första hand ska läsa svenska, i 

andra hand engelska och lärarna anser att de måste klara av ett språk i taget 

(Skolinspektionen, 2009:3). Avhoppen av många elever analyseras inte och skapar därför 

fördomar, hos både lärare och skolledning, att orsakerna är elevernas låga motivation eller att 

det krävs en viss sorts intelligens för att klara av ämnet. 	  

Men en sådan inställning (att det skulle vara svårt att lära sig flera språk eller att alla inte 

klarar av det) i många fall beror på vårt enspråkiga perspektiv (Ladberg, 2009). I majoriteten 

av världens länder är flerspråkighet en norm och flera språk används varje dag för att kunna 

handla, arbeta och leva. Med ett enspråkigt perspektiv blir flerspråkighet något 

svåruppnåeligt som bara de mest intelligenta klarar av att nå. Detta stämmer förstås inte med 

forskningen utan problemet är framförallt att avhoppen inte analyseras och att skolan därför 

heller inte kan åtgärda de egentliga problemen. Därför menar jag att avhoppen från moderna 

språk snarare handlar om att ämnet inte har så hög status och att möjligheten att avsluta när 
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man inte “orkar” längre ganska snabbt övervägs. Utifrån de nyanlända elevernas perspektiv 

kan avhoppen snarare bero på sen start i ämnet, för mycket svenska i undervisningen eller 

kulturella skillnader som inte tillmötesgås.	  

	  

4.2  Goda  förutsättningar  för  de  nyanlända  eleverna  

Att lära sig flera språk samtidigt är i sig inget motsägelsefullt. Språk kan utvecklas parallellt. 

Uppsatsen har visat att kunskap om flera språk samverkar vid inlärningen av ytterligare ett 

språk; ju bättre läs-och skrivförmåga man har i ett språk desto lättare är det att utveckla 

samma förmåga i ett annat språk (Kristiansen, 1992:155; Haenni Hoti, 2011). Har man 

metakunskaper i ett språk kan de överföras på ett annat. Detsamma gäller för 

inlärningsstrategier (Hammarberg, 2009; Çelic, 2013) och för självkänslan att man kan lära 

sig språk eller inte (Dewaele, 2013; Çelic, 2013). Därför är det viktigt att de nyanlända 

eleverna får möjlighet att fortsätta utveckla sitt modersmål när de anländer till svensk skola. 

Det är en förutsättning för att nå framgång i andra språk. 	  

Goda förutsättningar för de nyanlända eleverna är att skolorna följer Skolverkets (2008) råd 

och riktlinjer. Jag anser att det borde finnas en lag på hur mottagandet av eleverna ska gå till 

eftersom riktlinjerna inte uppföljs. Får eleverna en bra kartläggning av sina förkunskaper och 

en individuell anpassning efter dem så har de fått en bra start i skolan. Eleverna behöver 

också modersmålsundervisning och handledning, men det räcker inte för att de ska kunna 

delta i undervisningen av engelska och moderna språk. Det saknas en anpassad kurs i 

engelska för dem som är helt nybörjare i ämnet och anländer under skolans senare år. En 

nybörjarkurs i engelska skulle vara bättre än att läsa med jämnåriga på en alldeles för svår 

nivå. I både engelska och moderna språk saknas det tydliga direktiv i kursplanen till lärare 

angående undervisningsspråk, vilket bör vara målspråket (Stoltz, 2009:156). När det gäller 

moderna språk saknas en attityd att ämnet går att läsa och att det bör prioriteras, dels för att 

uppnå Europakommissionens mål med två främmande språk i utbildningen, dels för att 

kunskap i fler språk gynnar språkinlärningen av ytterligare språk.	  
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5  Diskussion  
	  

Sammanfattningsvis konstaterar jag att nyanlända kan lära sig flera språk samtidigt med rätt 

förutsättningar. Som skolan ser ut idag gynnas dessa elever inte i så stor utsträckning som de 

skulle kunna göra av undervisningen i engelska och moderna språk. Skolan behöver anpassas 

mer till vilka eleverna är. Annars är det inte en skola för alla.	  

En första åtgärd, för att de nyanlända eleverna bättre ska kunna ta del av engelska och 

moderna språk, är att lagstifta om hur skolan ska anpassas till den här elevgruppen. 

Lagstiftningen skulle i så fall behöva gå i linje med Skolverkets (2008) råd och riktlinjer för 

utbildning av nyanlända elever. 	  

Utan resurser kan skolan ändå inte leva upp till en sådan lagstiftning. Från skolan krävs 

troligtvis även andra åtgärder. De behöver kompetensen i form av andraspråkslärare och, 

framförallt, modersmålslärare. En modersmålslärare kan förutom att undervisa i modersmålet 

även ge handledning för att göra de dolda förväntningarna synliga, genomföra kartläggningar 

av elevernas kunskaper och stötta i olika ämnen. För att kunna hjälpa de nyanlända eleverna 

med olika ämnen, här språkämnena, behöver modersmålslärarna kunskap i dessa ämnen. 

Därför bör det utbildas fler modersmålslärare med kunskap i flera olika skolämnen. 	  

En tredje åtgärd är att lärarna i allmänhet, men i engelska och moderna språk i synnerhet, 

anpassar sin undervisning så att de nyanlända eleverna kan ta del av den. Det innebär för det 

första att lärarna tar del av de nyanlända elevernas kartläggning så att de vet vilken kunskap 

eleverna har med sig och därav kan anpassa undervisningen. Därutöver är det viktigt att 

lärarna pratar så lite svenska som möjligt i undervisningen och istället använder målspråket, 

på ett medvetet sätt, för alla elevers språkutvecklings skull. 	  

Om lagstiftning om en mer anpassad skola efter de nyanlända elevernas villkor, om 

modersmålslärare finns tillgängliga på skolan och om språklärarna anpassar sin undervisning 

efter de nyanlända elevernas behov för god språkutveckling så kanske de nyanlända eleverna 

kan börja med engelska och moderna språk tidigare och få goda förutsättningar att klara 

ämnena. Men en sen ankomst till svensk skola kan ändå innebära att det behövs en 

nybörjarkurs i engelska som är anpassad efter nyanlända elever i högstadieåldrarna. 	  

Generellt vore det intressant om det fanns fler studier inom området nyanlända elever, 

andraspråkselever i ämnena engelska och moderna språk eller minoritetselever i 
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språkämnena. Det finns relativt mycket forskning om hur andraspråkselevers situation i 

övriga skolämnen ser ut, eller hur andraspråksinlärning går till. Forskningen kring att lära sig 

ett främmandespråk på sitt andraspråk har dock varit relativt tunt. Frågor som tar upp relativt 

outforskade, men centrala, teman för sådan forskning skulle kunna vara: Hur upplever de 

nyanlända eleverna ankomsten till Sverige eller sin situation i språkämnena i skolan? Vilka 

erfarenheter har modersmålslärare och språklärare om dessa elevers situation? 	  

	  

5.1  Metoddiskussion  

Vald metod för arbetet, att analysera kursplaner och ämnesplaner för att komma fram till de 

nyanländas situation i valda ämnen, var lämplig då det var relevant för syftet. Dock kunde 

man valt endast grundskolans kursplaner (Skolverket, 2011:a,b) eller gymnasieskolans 

ämnesplaner (Skolverket, 2011:c,d) och därmed gått djupare i analysen. Jag anser också att 

en noggrannare analys av artiklar och avhandlingar som hämtades från databaserna kunde ha 

genomförts. Kanske användes alla som ansågs relevanta därför att få helt perfekta 

avhandlingar hittades. Genom en noggrannare analys av litteraturen innan den valdes ut 

kunde uppsatsens kvalité har höjts.  
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