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Abstract 
 

This study examines the reception of newcomer students into English classes in 

Swedish schools from a teaching perspective as well as the effects newcomer stu-

dents have had on the teaching of English. It also asks if newcomer students have 

had access to the support measures recommended by The Swedish National Agency 

for Education (Skolverket). 

 

A questionnaire was distributed to English teachers at secondary school level via 

two Facebook communities. It consisted of 14 multiple-choice questions and the 

opportunity for the respondents to give their opinions on their working conditions 

etc. 

 

Analysis of the data shows that: 

 Schools in a wide diversity of communities were affected by the newcomer 

students. 

 Many teachers had students who had no access to study help. 

 Cooperation between the English teachers and their colleagues was sporadic 

but appreciated, as was the newcomer students’ multilingualness. 

 The majority of the teachers were dissatisfied with teacher training regarding 

the reception of newcomer students. 

 

The study argues that the Swedish school system is not in tune with the multicultural 

developments in Swedish society and advocates a school system based on intercul-

tural values that are less ethnocentric and more inclusive.  

 

Nyckelord: nyanlända elever, flerspråkighet, svenska som andraspråk, förberedel-

seklass  
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1. Introduktion 
 

Enligt EFs English Proficiency Index Året 2018 rankades svenskarna återigen 

som nummer ett i världen när det gäller kunskaper i och användning av det 

engelska språket (EF Education 2018, s. 5) Denna framstående position och 

de medföljande färdigheterna har byggts upp under en längre tid. Undervis-

ningen i engelska har under flera decennier utvecklats och anpassats till de 

relativt höga språkliga nivåer som allmänheten besitter i Sverige. Samtidigt 

som Sverige har cementerat sin plats i världsrankingen har ökad rörlighet och 

immigration lett till en ändring i den etnografiska bilden av Sverige. Sveriges 

befolkning som en gång betraktades av många som väldigt homogen har blivit 

alltmer heterogen. I januari 2019 var antalet utrikes födda nästan 1 960 000, 

vilket motsvarar 19 procent av Sveriges befolkning (Statistiska Centralbyrån  

2019). 

 

Under de senaste åren har Sverige tagit emot ett stort antal flyktingar vilket 

har inneburit en stor ökning av antalet nyanlända elever som måste integreras 

in i det svenska skolsystemet. Enligt skolverket tog det svenska skolsystemet 

emot drygt 62 000 nya elever 2016 och året därpå kom drygt 79 000 nya ele-

ver (Skolverket 2017). I många fall kommer dessa elever ut i den vanliga 

undervisningen efter en kortare tid i någon form av förberedelseverksamhet. 

Mottagandet av dessa elever kan utgöra en stor utmaning för de pedagoger 

som tar emot dem i den vanliga undervisningen. Andersson, Lyrenäs och Si-

denhag belyser i sin bok Nyanlända i skolan. Myndigheters ansvar och ele-

vernas rättigheter att redan 2009 konstaterade Skolinspektionen att det fanns 

brister i hur nyanlända elever togs emot. Precis samma slutsatser som de kom 

fram till igen i en utredning som publicerades 2014. Enligt Skolinspektionens 

utredning från 2014 fanns det några få kommuner som inte kunde erbjuda 

utbildningsplatser till samtliga nyanlända elever som fanns inom kommu-

nerna. Vidare fann utredningen att flera kommuner hade svårt att rekrytera 

personal med lämplig kompetens att arbeta med nyanlända elever samt att det 

saknades relevant fortbildning för de befintliga lärarna (Andersson, Lyrenäs 

& Sidenhag 2017, s. 17-19).    

 

Under min tid som klassföreståndare för en förberedelseklass, som hädanefter 

i detta dokument förkortas till FBK, upptäckte jag att flera av mina elever som 

blev slussade ut i det vanliga skolsystemet, med lite eller obefintliga kun-

skaper när det gäller engelska, inte fick ett tillfredställande mottagande när de 

kom till engelskundervisningen i sina vanliga klasser. Språk-undervisningen 

i länder som Syrien och Afghanistan varierar mycket och i många skolor är 

den helt olik den undervisning som de nyanlända eleverna möter i det svenska 

skolsystemet.  

 

Utslussade elever klagar över hur de tas emot och berättar att adekvat hand-

ledning saknas. De uttrycker en känsla av att vara osedda som i sin tur leder 

till att de tappar motivation. Lightbown och Spada menar att lärare kan bidra 
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på ett positivt sätt till elevernas motivation i klassrummet genom att förse 

eleverna med meningsfullt, intressant oh åldersrelevant material (Lightbown 

& Spada 2013, s. 88). En svår uppgift att klara av oavsett vilket ämne man 

undervisar i när elevernas skolbakgrund varierar markant. 

 

Sedan augusti 2018 har jag jobbat heltid med mitt valda ämne engelska. En 

stor del av mina arbetsuppgifter består av att undervisa grupper i så kallade 

språkvalsengelska-grupper där många utslussade FBK-elever deltar. Dessa 

grupper består av ett brett spektra av elever med en mångfald av olika pro-

blem beträffande engelska. Jag har anpassat min undervisning till en viss del 

men känner att mycket mer behövs både från ett undervisnings- och organisa-

toriskt perspektiv. 

 

Invandring och integration har under en längre tid varit ständigt återkom-

mande ämnen för massmediala debatter. Dessa debatter har speglat den hår-

dare diskursen som numera råder inom svensk politik och samhället beträf-

fande invandring. Om samhället ska lyckas med den stora utmaningen som 

integration utgör, måste skolan vara bättre på att integrera och assimilera re-

lativt nyanlända elever in i det svenska skolsystemet. Min förhoppning är att 

detta examensarbete kan bidra till en ökad förståelse för både lärarnas och de 

nyanlända elevernas vardagssituation i skolan och kanske även främja integ-

rationen något. 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med arbetet är att undersöka vilka effekter mottagandet av nyanlända 

elever har haft på undervisningen i engelska på högstadienivå i Sverige uti-

från ett lärarperspektiv. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

 Hur har inflödet av nyanlända eleverna påverkat undervisningen i 

engelska i den vanliga svenska skolan? 

 Har eleverna tillgång till studiehandledning enligt skolverkets rekom-

mendationer? 

 Kan man se några mönster beträffande de ändringar som har gjorts för 

att anpassa undervisningen till de nya eleverna? 
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1.3 Definition av begrepp 
 

Nyanlända elever – det finns ingen enhetlig definition av detta uttryck. I 

detta arbete används Bunars definition som är något bredare än utbildnings-

departementets definition som innebär att eleverna räknas som nyanlända upp 

till fyra år efter ankomsten till Sverige (Utbildningsdepartementet 2013). En-

ligt Bunars definition betraktas elever som nyanlända om de: 

 

 Har invandrat till Sverige, oavsett invandringsskäl. 

 Saknar grundläggande kunskaper i svenska språket, oavsett skolbak-

grund i övrigt. 

 Kommer till grundskolan strax före sin skolstart eller under sin skol-

tid, oavsett om de har gått i förberedelse- eller liknande verksamhet 

eller från början har integrerats både pedagogiskt och fysiskt i ordina-

rie klasser (Bunar 2010, s.17) 

 

Svenska elever- svenska elever i denna studie är, till skillnad mot nyanlända 

elever, elever som har gått hela sin skolgång i Sverige och i de flesta fall har 

svenska som sitt modersmål. 

 

Flerspråkighet – I detta arbete används Tore Otterups definition av ordet 

flerspråkighet. Han menar i Skolverkets diskussionsdokument ”Flerspråkig-

het som resurs” att flerspråkighet ska betraktas från ett mer dynamiskt per-

spektiv. Människans globala rörlighet har lett till en utveckling där människor 

använder flera språk i sin vardag. Dessa språk används i olika sammanhang 

och med olika syfte. Språken används olika ofta och i olika perioder i ett män-

niskoliv. Språken utvecklas inte parallellt men utgör istället vad Otterup be-

skriver som en ”samlad språklig repertoar” (Skolverket 2018, s. 3). 

 

Svenska som andraspråk (SVA) – är undervisning i svenska för elever som 

har ett annat modersmål än svenska. Enligt kursplanen syftar SVA undervis-

ning till att ge eleverna chansen att kommunicera på svenska. Kraven på 

språklig korrekthet är mindre omfattande än vanlig svensk undervisning och 

är anpassade till elevernas kunskapsnivåer (Andersson, Lyrenäs & Sidenhag 

2017, s. 118-119). 
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2. Bakgrund  
 

I detta kapitel kommer jag att ge en överblick över några av de relevanta be-

ståndsdelarna från ett lärarperspektiv beträffande mottagandet av nyanlända 

elever i Sverige. Vidare kommer jag att titta närmare på tidigare forskning 

kring mottagandet av nyanlända både från ett svenskt och internationellt per-

spektiv. 

 

2.1 Förberedelseverksamhet 
 

Det omedelbara mottagandet av nyanlända elever i Sverige varierar mycket 

från kommun till kommun. Tiia Ojala beskriver tre varianter som förkommer 

i Sverige: direktinkludering i ordinarie undervisning, separata mottagnings-

enheter där nyanlända vistas en kortare tid innan de slussas vidare till en skola 

med förberedelseklass vilket är den tredje varianten. FBK är en verksamhet 

där elever kunde få all sin undervisning fram till 2016 när Skolverket beslu-

tade att eleverna inte längre kunde gå i FBK på heltid. Detta innebär i prakti-

ken att FBK är en blandning av undervisning i FBK och direktinkludering då 

eleverna är utslussade till den vanliga undervisningen i vissa ämnen (Ojala 

2016, s.16). 

 

Förberedelseklassverksamhet är väldigt utbrett i Sverige och kan betraktas 

som ett både positivt och negativt inslag i det svenska skolsystemet. Axelsson 

och Nilsson fann i sitt forskningsarbete (2013) att många nyanlända elever 

upplevde sin tid i FBK som en bra och trygg inledning till sin skolgång i Sve-

rige (Axelsson & Nilsson 2013, s. 157). Det var inte ovanligt för elever att 

längta tillbaka till FBK efter utslussningen in i den vanliga undervisningen 

(ibid s. 157). Vidare visade deras studier att FBK gav eleverna bra stöd be-

träffande utveckling av språk och litteracitet men undervisningen var inte till-

räckligt utmanande i det långa loppet (ibid s. 159). 

 

Om man granskar förberedelseklassverksamhet från Vygotskijs sociala kon-

struktivistiska perspektiv finns det både positiva och negativa inslag för ap-

propriering av det medierande redskap som det svenska språket utgör i detta 

sammanhang (Säljö 2017, s. 168-169). Att arbeta tillsammans i en FBK med 

ett gemensamt mål att appropriera eller lära sig ett nytt språk är i allra högsta 

grad ett exempel på Vygotskijs sociala konstruktivism, det vill säga en miljö 

där man genom samspel med andra människor förvärvar kunskaper och fär-

digheter (ibid s. 168). Samtidigt utgör den isolering från de elever som utgör 

majoriteten, det vill säga de elever som har svenska som modersmål eller an-

vänder svenska som sitt skolspråk, en segregering vilken kan försvåra eller 

begränsa de nyanländas tillgång till ett genuint och mer praktiskt användande 

av det svenska språket. Gibbons menar i sin bok ”Lyft Språk Lyft Tänkande” 

att FBK tyvärr kan vara en sorts förvar där eleverna ”får föga tillgång till 

autentisk och meningsfull interaktion” (Gibbons 2013, s. 35). 
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FBK-verksamhetens betydelse för nyanlända elever på alla plan beskrivs på 

ett elokvent sätt av Bunar när han beskriver vikten av ett bra mottagande av 

nyanlända. Han menar att man inte kan:  

 

nog betona betydelsen av en genomtänkt och högkvalitativ skolgång för de nyan-

lända eleverna, därför att skolans betydelse i deras fall sträcker sig långt bortom de 

pedagogiska domänerna och berör djupt existentiella frågor om tillhörighet och ut-

anförskap, identitet, uppfattningen om hemmetaforen, familjerelationer och inte 

minst relationer till det gamla och det nya landet (Bunar 2010, s. 49). 

 

2.2 Språkutvecklande arbetssätt (Scaffolding) 
 

Vid Skolverkets satsning 2017-2018 såg man många kommuner utnyttja 

chansen att öka pedagogernas kompetens beträffande mottagande och inte-

grerande av nyanlända elever genom användning av ett språkutvecklande ar-

betssätt i sin undervisning. Språkutvecklande undervisning kännetecknas en-

ligt Skolverkets diskussionsdokument ”Språkutvecklande arbetssätt i alla äm-

nen” av, förutom ämnesspecifika element, inslag av kontextrikt språkligt stöd 

samt med en hög grad av interaktion (Skolverket 2014, s. 4). Utöver ämnes-

relaterat innehåll bör undervisningen präglas av följande inslag: 

 

 läsning och skrivning  

 muntlig framställning, lyssnande, och visualiseringar 

 tankemässigt krävande uppgifter 

 ett medvetet fokus på utveckling av ordförrådet i ämnet 

 undervisning om vad som utmärker olika texter i ämnet och också om 

olika lärandestrategier  

 olika typer av formativ bedömning av elevernas ämnesspråkliga pre-

stationer (ibid 2014, s. 5). 

 

 

Nyanlända högstadieelever och deras lärare, vilka är målgruppen för detta ar-

bete, befinner sig och arbetar i en av de kritiska perioderna i en elevs skolkar-

riär. Kraven ökar successivt på elevernas språkliga förmågor. Elevens skol-

språk och kapacitet att behärska ämnesspecifika uttryck blir allt viktigare och 

forskning gör gällande att ett språkutvecklande arbetssätt där elever arbetar 

med att utveckla sitt skolspråk, litteracitet och ämnesspecifika kunskaper 

samtidigt är av stor betydelse för elevernas lärande (Gibbons 2013, s. 27).  

 

Att arbeta på ett språkutvecklande sätt ställer höga krav på lärarna då de måste 

använda sig av flera olika arbetsmetoder som både tillåter och motiverar ele-

verna till att vara språkligt aktiva under lektionerna. Dessutom måste lärarna 

ständigt analysera sitt undervisningsmaterial och identifiera de språkliga ele-

menten vilka är ämnesspecifika och kan utgöra ett hinder för elevernas kun-

skapsinhämtning om de inte förstår deras betydelse (Skolverket 2014, s. 5). 
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En viktig del av ett språkutvecklande arbetssätt är lärarens stöd till eleverna. 

Detta stöd bör uppmuntra eleverna att utveckla sin kunskap för att nå nästa 

utvecklingsnivå. Denna utveckling är vad Vygotskij kallade ”the zone of 

proximinal development” (ZPD) eller på svenska ”den närmaste utvecklings-

zonen”. Detta innebär att elever kan erövra nya kunskaper när de jobbar till-

sammans med en vuxen eller en mer kompetent elev som har kommit längre 

i sin utveckling. ZPD är nära knuten till Bruners ”scaffolding” eller stöttning 

på svenska där vuxna ger elever stöd att utveckla sin kunskap (Säljö 2017, s. 

170-171).  

 

För att kunna anpassa sin undervisning och ge eleverna det korrekta stöd som 

ger dem möjlighet att utvecklas enligt Vykotskijs ZPD måste lärarna vara 

välunderrättade i de nyanlända elevernas förkunskaper (Skolverket 2014, s. 

5). Ett bra sätt att erhålla den nödvändiga och avgörande informationen är ett 

väl fungerande samarbete mellan ämneslärarna och deras kollegor som un-

dervisar i FBK eller SVA.  

 

2.3 SVA/FBK-verksamhet inför utslussning 
 

SVA- och FBK-pedagoger som besitter kunskaper om de nyanlända elever-

nas språkliga utveckling har oftast en viktig rådgivande roll när rektorerna 

beslutar om utslussningen av nyanlända elever ut i den vanliga undervis-

ningen. Nihad Buna tar upp vikten av ett fungerande samarbete på samtliga 

nivåer inom det svenska skolsystemet i sin forskningsöversikt av nyanlända 

elever i Sverige. Han använder sig av Ekermös rapport från 2005 som belyser 

vikten av ett välfungerande samarbete mellan bland annat FBK-lärare och lä-

rarna i mottagningsklasserna, det vill säga de klasser som tar emot de utslus-

sade eleverna när de lämnar förberedelseverksamheten och inleder sin utbild-

ning i ett ämne i den vanliga undervisningen (Buna 2010, s. 56). 

 

I en undersökning från 2013 uttryckte FBK-lärare en känsla av att vara de 

enda förespråkarna för nyanlända elever (Axelsson & Nilsson 2013, s. 157). 

En roll som innebar att de kunde betraktas av sina kollegor som experter när 

det gäller de problematiska aspekterna kring invandring, integration och ”det 

mångkulturella” (Gruber 2008, s. 66). Båda studierna fann att den övriga pe-

dagogiska personalen visade en tendens att fjärma sig från nyanlända elever 

och inte verkade se sig själva som ansvariga för de nyanlända eleverna (Gru-

ber 2008, s. 69, Axelsson & Nillson 2013, s. 157). 

  

Lärare kände sig oförberedda när de nyanlända eleverna dök upp i den vanliga 

undervisningen. Denna situation skulle lätt kunna tolkas som ett tydligt 

tecken på en mindre fungerande relation och samarbete mellan FBK-pedago-

gerna och ämneslärarna. (Axelsson & Nilsson 2013, s. 157).   
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2.4 Flerspråkiga elever 
 

Från ett historiskt perspektiv har ibland flerspråkighet i vissa länder betraktats 

som icke önskvärd och ett hot mot en nations enighet och kulturella identitet. 

Språkets särställning när det gäller nationsbyggandet har gjort det till ett vik-

tigt propagandaverktyg. Det symbolvärde som ett språk besitter utnyttjas av 

höger-populistiska partier runt om i världen än idag. Följaktligen betraktas 

innevånarnas förmåga att uttrycka sig på landets nationella språk som ett mått 

på deras tillhörighet. Om man inte passar in i den enspråkiga normen anses 

man vara avvikande och således kan det vara svårt att vara en del av den nat-

ionella gemenskapen. I norra Sverige ledde denna aversion mot flerspråkighet 

vid slutet av 1800-talet till en lagstiftning som gjorde att statsbidrag till skolor 

gavs på villkor att all undervisning var på svenska. Vidare kunde elever som 

pratade samiska eller tornedalsfinska i skolan bli bestraffade (Skolverket 

2018, s. 7-8). 

 

Tidig forskning på flerspråkighet var bristfällig och gjorde gällande att fler-

språkighet kunde ha negativa inverkningar på individens kognitiva utveckling 

och således också vara skadlig för individens livssituation. Flerspråkighet 

kopplades till fattigdom, maktlöshet och utanförskap. Ett synsätt som tyvärr 

fortfarande kan skönjas i vårt samhälle än idag (ibid s. 9)  

 

Under de senaste fem decennierna har mer än 200 internationella forsknings-

projekt funnit ett positivt samband mellan flerspråkighet och skolelevernas 

kognitiva, kunskapsmässiga och språkliga utveckling. Flerspråkighet tycks ge 

flera fördelar så som kognitivflexibilitet och kreativitet (ibid s. 10). 

 

Elevernas flerspråkighet är avgörande för deras gränsöverskridande identi-

teter. Den fungerar som en nyckel med vilken de kan förflytta sig mellan de 

olika sfärer de rör sig i, det vill säga den privata och den offentliga. En aktiv 

flerspråkighet motverkar vad Otterup kallar dubbelt utanförskap (Bunar 2010, 

s. 79).   

 

Det sätt man betraktar flerspråkighet och elever med ett modersmål som skil-

jer sig från majoritetsspråket bör vara under förändring nu när nästan var 

femte svensk är utrikesfödd och var fjärde svensk har en utländsk bakgrund. 

Positiva förändringar till flerspråkighetens ställning i skolan och i samhället 

har tagit tid. 1966 inleddes stödundervisning i svenska för elever med ett an-

nat modersmål. Senare döptes undervisningen om till svenska som ett främ-

mande språk och sedan 1995 till dagens SVA som blev ett eget ämne. Trotts 

denna långa utveckling är SVAs ställning i skolvärden fortfarande ifrågasatt 

och ämnets existensberättigande diskuteras än idag (ibid s. 13).  

 

Axelsson och Nilssons studie fann en brist på kunskap hos lärarna om fler-

språkighetens potential som läranderesurs. Dessutom fanns det en utbredd 

omedvetenhet om modersmålets betydelse som stöd för inlärning av svenska 
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och i kunskapsinhämtning i andra ämnen. Handledning i modersmålet var ett 

vanligt inslag i undervisningen under tiden eleverna gick i FBK men det blev 

mindre vanligt när eleverna blev utslussade till den vanliga undervisningen 

(Axelsson & Nilsson 2013, s. 145).  

 

2.5 Handledning   
 

Att lära sig ett fungerande skolspråk kan ta upp till fem år. För de elever som 

har kommit till Sverige efter skolstarten eller som har ett annat modersmål än 

svenska kan det vara svårt att klara sig i den vanliga undervisningen. Skol-

verkets statistik visar att dessa flerspråkiga elever klarar sig sämre än sina 

svenska klasskamrater (skolverket 2015, s 7). 

 

Ett bra sätt att hjälpa flerspråkiga elever att klara sig är studiehandledning på 

modersmålet. Enligt Otterup är det obestridligt hur viktig studiehandledning 

på modersmålet är för flerspråkiga elever som försöka förbättra sina kun-

skaper i olika ämnen. Han menar att studiehandledning gör det möjligt för 

flerspråkiga elever som inte har ett helt fungerande skolspråk att fortsätta med 

sin kunskapsutveckling när de deltar i den vanliga undervisningen. Att kunna 

använda sitt starkaste språk när man förkovrar sina kunskaper och således 

håller samma inlärningstakt som de övriga eleverna kan stärka elevens själv-

förtroende som i sin tur kan medföra flera positiva utvecklingar hos individen 

(Skolverket 2018, s. 13). 

 

Enligt skolförordningens femte kapitel ska en elev få studiehandledning på 

sitt modersmål om det behövs. Studiehandledningen kan vara av olika karak-

tär. Studiehandledning kan tillhandahållas som extra anpassning till den ordi-

narie undervisningen eller som ett särskilt stöd. Studiehandledning kan ges 

under en kortare eller en längre tid och i olika modeller. Den kan ges före 

lektionen, under lektionen, efter lektionen och som språkverkstad eller stu-

diestuga (ibid s. 21-26). Problemet är förstås att kostnaden för studiehand-

ledning på modersmålet kan vara betydande. Detta innebär att studie-hand-

ledningen antingen kan upphöra eller minskas radikalt när eleverna har slus-

sats ut i den vanliga undervisningen (Axelsson & Nilsson 2013, s. 145). 

 

3. Metod och Analys  

 
Denna del av examensarbetet ägnas åt att beskriva vilken metod som använts 

för att genomföra min undersökning. Metoden som har valts är lämplig för 

insamlande av det forskningsmaterial som behövs för att man skulle kunna få 

svaren på mina frågeställningar om mottagandet av nyanlända elever från ett 

lärarperspektiv. Av denna anledning har jag valt en kvantitativ metod.  
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3.1 Enkätundersökning 
 

För att svara på syftet har en enkätundersökning använts (se bilaga 1). Enkä-

ten är en respondentundersökning, som samlar in data om lärarnas upplevel-

ser och erfarenheter av att undervisa i engelska i klasser där det finns en 

blandning av svenska och nyanlända elever. Framtagningen av enkäten som 

har använts i denna studie har föregåtts av en pilotundersökning där en enkät 

som liknade den slutgiltiga versionen distribuerades bland mina arbetskam-

rater. Enkäten som utgjorde pilotundersökningen besvarades av 20 respon-

denter av vilka några även lämnade återkoppling beträffande enkätens utfö-

rande och innehåll. Den slutgiltiga enkäten växte fram med hjälp av feed-

backen och ändringsförslagen som togs emot. Enkäten, som fungerar som 

analysenhet i denna undersökning och utgör huvuddelen av insamlingen av 

forskningsmaterial, kan även beskrivas som en survey eller frågeundersök-

ning (Esaiasson m.fl. 2017, s. 236).  

 

3.2 Urval och genomförande 
 

Enkäten, som består av femton frågor med fasta svarsalternativ, distribuera-

des via två Facebook-sidor för grupper vars medlemmar är engelskalärare. 

Grupperna heter Engelska i åk 6-9 och Nätverk för lärare i engelska. Tillsam-

mans har båda grupperna 10 038 medlemmar och de 60 lärare som besvarade 

enkäten utgör 0,6% av medlemmarna. Deltagandet i undersökningen var fri-

villigt och på så vis bör urvalet av respondenterna vara relativt slumpmässigt 

från den valda populationen, det vill säga medlemmar i de två Facebookgrup-

perna vilka arbetar som lärare som undervisar i engelska i klasser bestående 

av en blandning av svenska och nyanlända elever. Vidare borde man kunna 

påstå att deras svar är relativt representativa för lärare som undervisar i eng-

elska i klasser där det finns både svenska och nyanlända elever. (Esaiasson 

m.fl. 2017, s. 237).  

 

Med hänsyn till de utbredda diskussioner som är ett återkommande tema för 

massmediala debatter bör undersökningen betraktas som relativt relevant och 

aktuell. Undersökningen har utförts på ett öppet och transparant sätt i den 

forskaroberoende, värderingsfria och genomskinliga anda som Esaiasson 

m.fl. beskriver i sin bok Metodpraktiken (Esaiasson m. fl. 2017, s. 25). Frå-

gorna till enkäten formulerades på ett neutralt sätt för att undvika att mina 

egna värderingar eller åsikter, angående mottagandet av nyanlända elever i 

den vanliga undervisningen skulle påverka undersökningsresultaten (ibid. 

2017 s. 245). 
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3.3 Analys 
 

Survey Monkey har valts som leverantör av enkättjänsten. Företaget är ett av 

de mest populära och välrenommerade när det gäller opinionsundersökningar. 

Analys av all information som samlas in via enkäten sker när företaget har 

säkerställt anonymiteten av den enskilda respondenten via en process som 

aggregerar och anonymiserar insamlade data. Den relevanta delen av företa-

gets sekretesspolicy finns för granskning (se bilaga 3). Kostnaden för denna 

tjänst är SEK 409 per månad. Det finns en gratis version vilken på grund av 

sitt begränsade utbud av verktyg och tjänster inte var lämplig för denna studie.   

 

Användning av en frågeundersökning innebär att samma frågor ställs till 

samtliga respondenter. Insamlingen av forskningsmaterial, det vill säga re-

spondenternas svar har analyserats med hjälp av kvantitativ innehållsanalys 

(Esaiasson m.fl. 2017, s. 205). Därefter har jag försökt hitta några mönster i 

svaren. Vidare har forskningsmaterialet analyserats och jag har försökt att 

tolka och beskriva hur och varför olika grupperingar av respondenterna kan 

ha svarat på det sätt de har gjort (ibid s. 236).  

 

3.4 Forskningsetiska principer 
  

Undersökningsdeltagarna informerades, genom ett presentationsbrev, om 

syftet med och utförandet av undersökningen samt att deltagandet var frivil-

ligt (se bilaga 2). Detta i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska prin-

ciper gällande informationskravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 

2002, s. 7-9). Beträffande kraven för konfidentialitet och nyttjande har re-

spondenterna besvarat enkäten på ett anonymt sätt. Alla uppgifter som skulle 

kunna användas för att identifiera respondenterna har hanterats enligt Veten-

skapsrådets gällande regler (ibid s. 12).  

 

Innan enkäten distribuerades utfördes en analys där diskussioner beträffande 

de potentiella riskerna för felaktigt utnyttjande av undersökningens resultat 

ventilerades med min handledare och några av mina kollegor. Slutligen har 

jag följt Vetenskapsrådets rekommendationer rörande distributionen av bib-

liografiska uppgifter och en sammanfattning av undersökningsresultaten 

kommer att vara tillgänglig för respondenterna (Vetenskapsrådet 2002, s. 15). 
 

3.5 Metoddiskussion 
 

Även om analysenheten, det vill säga enkäten, har genomgått en utvecklings-

process som beskrevs tidigare i detta kapitel finns det i flera avseenden inne-

boende brister eller svagheter. När man använder sig av en enkät har man inte 

möjligheten att fråga spontana följdfrågor som man har när man använder sig 

av en kvalitativ metod som intervjuer. Frågorna i en enkät får inte vara för 

specifika eller för vaga - om man ställer för många frågor riskerar man att gå 
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miste om blivande respondenter. Efter att har tagit del av forskningsmaterialet 

finns det några frågor som kanske skulle ha ställts. En fråga om responden-

ternas ålder skulle förmodligen ha gett mer information om respondenternas 

egna skolgång och lärarutbildning och på så vis kanske bidragit med flera 

indicier som kunde ha stärkt mina tolkningar. 

 

Att endast 0,6% av den valda populationen besvarade enkäten skulle kunna 

betraktas som en blygsam svarsfrekvens, men man kan argumentera att resul-

taten fortfarande är acceptabla från ett generaliserbarhetsperspektiv. Det finns 

ingen anledning att anta att någon grupp inom den valda populationen är un-

derrepresenterade bland respondenterna eftersom deltagandet var frivilligt. 

Den frivilliga aspekten av deltagandet innebär att urvalet var slumpmässigt 

och således bör urvalet för undersökningen vara fritt från systematiska fel. 

Man skulle kunna hävda att det delurvalet som respondenterna utgör repre-

senterar en godtagbar reproduktion av den stora populationen, fast i en mindre 

skala (Esaiasson m. fl. 2017, s. 171-173). 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Denna undersökning har sitt fokus på skolans mottagande av nyanlända ele-

ver i den vanliga undervisningen i engelska. Av denna anledning är det natur-

ligt att inta ett lärarperspektiv. Mer specifikt används ett sociokulturellt per-

spektiv med utgångspunkt i Vygotskijs sociala konstruktivism. Vidare kom-

mer jag att analysera mitt forskningsmaterial med hjälp av multi-kulturalism, 

pluralism och det interkulturella perspektivet för att kunna belysa hur under-

visning i engelska kan ha påverkats av den ökande etniska heterogeniteten 

som präglar elevernas ursprung i Sverige idag 

 

4.1 Interkulturalitet 
 

I nästan fyra decennier har mycket av den politiska diskursen i Sverige hand-

lat om vårt mångkulturella samhälle. I detta sammanhang är det Sveriges nu-

mera mycket etniska heterogena befolkning som man syftar på. När 25 % av 

befolkningen har sina rötter utanför Sverige verkar ordet mångkulturellt vara 

mycket passande när man pratar om Sverige.  

 

När den etniska sammansättningen av Sveriges befolkning har genomgått en 

så stor förändring måste samhället också anpassa sig för att kunna integrera 

de nya medborgarna. Skolan som oftast beskrivs som en spegelbild av sam-

hället eller när det gäller Dewey, ett embryo till ett framtidssamhälle, måste 

den också göra anpassningar (Biesta 2011, s. 98). Skolan har varit tvungen att 

se över sin roll när elevunderlaget speglar den ökade etniska mångfalden. Pe-

dagogisk forskning under de senaste trettio åren har tittat närmare på hur de 

olika etnocentriska traditionerna och arbetssätten i skolan har förändrats på 

grund av samhällets ökade mångkulturalitet. Detta dynamiska utbyte mellan 

olika kulturer ger oss ett interkulturellt perspektiv (Lorentz 2018, s. 64). 
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Pedagogisk forskning om skolans mångkulturella miljö med de olika sociala 

processerna och utbyten som pågår dagligen mellan samtliga aktörer som rör 

sig inom skolvärlden ger oss ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv. Detta 

har sin utgångspunkt och sitt fokus i och på de interkulturella interaktionerna 

mellan människor vilka präglar skolans vardag. Interkulturalitet är begreppet 

som används för att beskriva kvaliteten på dessa interkulturella möten. Dess-

utom används det för att skildra lärarnas förmåga att ta till vara de dagliga 

mötena med eleverna som kan vara av identitetsstärkande karaktär för ele-

verna. Vidare handlar interkulturalitet om de olika kulturerna som är av stor 

betydelse för en individs vardag och hur dessa kulturer inverkar på och beri-

kar varandra. Dessa kulturer innefattar allt från språk, etnicitet, religion, kön 

och klasstillhörighet. Dessa kulturer måste alltid betraktas utifrån ett etnore-

lativt perspektiv när man använder sig av ett interkulturellt perspektiv. Detta 

innebär att man aldrig kan bedöma eller kritisera olika kulturers moral eller 

värderingar utifrån den värdegrund som präglar ens egen uppväxt eller kultur. 

(ibid s. 65). 

  

Lorentz ställer en intressant fråga om utbildning och kunskap i sin bok Inter-

kulturell pedagogisk kompetens, integration i dagens skola. Han menar att 

utbildningens roll som ett verktyg vilket används för att öka vår konkurrens-

kraft på ett internationellt plan också bör vara till för att ge oss en kompetens 

som vi kan använda på hemmaplan. Det vill säga en multikulturell kompetens 

som lägger stor vikt på förståelse för mångfaldens roll i vårt samhälle och 

kännetecknas av tolerans för kulturens betydelse beträffande våra sociala re-

lationer, kommunikationer och samexistens (ibid s. 65). 

 

4.2 Multikulturalism/mångkulturalism 
 

Multikulturalism och mångkulturalism betraktas i många sammanhang som 

synonymer. Så är även fallet i detta dokument. Multikulturalism har många 

olika tolkningar och flera grenar. I detta dokument används begreppet multi-

kulturalism som en normgivande ideologi för hur dagens samhälle bör se ut. 

Multikulturalismens ideologiska utgångspunkt är att ökad religiös, etnisk och 

kulturell mångfald är en positiv utveckling för samhället. Förespråkare av 

multikulturalism menar att minoriteter i dagens samhälle är utsatta för diskri-

minering från majoritetssamhället och således bör åtnjuta bättre skydd. (Jo-

hansson Heinö 2011). 

 

Kritiken av multikulturalism som samhällsideologi och även som begrepp är 

utbredd och mångfacetterad. Kanske är det mest kända fallet av kritik mot 

multikulturalism som samhällsideologi från 2010 när Tysklands förbunds-

kansler Angela Merkel förklarade att Tysklands multikulturella samhälle 

”hade totalt misslyckats” (Lorentz 2018, s. 113). Kritiker av begreppet mul-

tikulturalism som kulturteoretikern Homi K Bhaba menar att de demografiska 

förändringarna som har inträffat i Europa innebär att det inte finns några rena 
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kulturer. Snarare bör man betrakta alla kulturer som hybrida efter alla kultur-

möten och utbyten (ibid s. 115).  

 

4.3 Vygotskijs lärande och det Sociokulturella perspek-
tivet 
 

Vygotskij menar att kulturella eller högre mentala funktioner så som att an-

vända språk och andra så kallade symboler som kreativitet och viljestyrda 

handlingar utvecklas genom sociala interaktioner. Vidare anser han att vi ap-

proprierar eller lär oss olika sätt att uppföra oss, resonera och tänka genom 

socialt utbyte med andra. Språket till exempel finns innan vi börjar lära oss 

det. Det uppstår i kommunikation mellan människor och därifrån kan vi som 

individer ta det till oss, göra det till vårt eget språk. En process Vygotskij 

kallade appropriering (Säljö 2017, s. 168). 

 

Ett begrepp som är centralt för Vygotskijs sociokulturella perspektiv är me-

diering och medierande redskap. Dessa redskap utvecklas inom en kultur för 

att hjälpa människor att tänka, handla eller agera. Det kan vara konkreta fy-

siska ting som en kulram eller miniräknare. Det kan vara mentala eller språk-

liga och de utvecklas och förfinas över tid inom en kultur. Språket är enligt 

Vygotskij redskapens redskap. Språk gör det möjligt för oss människor att 

kommunicera externt med varandra och internt genom våra egna tankar. Man 

kan formulera och föra vidare sina egna erfarenheter samt ta del av andras 

erfarenheter. Vår förmåga att tänka är vårt ”inre tal” som vi har utvecklat ge-

nom samspel, utbyte och kommunikation med andra. Enligt Säljö är ”detta ett 

av Vygotskijs stora bidrag: språket är länken mellan social interaktion och 

tänkande, och det yttre är med och skapar det inre” (ibid s.169).  

 

Appropriering är synonymt med lärande i den sociokulturella traditionen. En 

process där man successivt blir bättre på att använda sig av olika intellektuella 

medierande redskap. Upprepade användning av olika redskap ger oss en kom-

petens som utvecklas gradvis vart efter vår förståelse och kunskap om red-

skapet ökar. Verkligen en ”learning by doing” process. Det är viktigt att 

komma ihåg hur människan påverkas av approprieringsprocessen i det socio-

kulturella perspektivet. Vi utvecklas genom att vi tar till oss flera medierande 

redskap. I det sociokulturella perspektivet kommer lärande innan utveckling 

(ibid s.169).  

 

Vygotskijs engagemang för skolans och utbildningsväsendets utveckling i 

Sovjetunionen ledde till att han utvecklade flera begrepp. Han såg skolan och 

lärarens roller som centrala i ett barns utveckling. Samspelet med en bildad 

lärare skulle ge eleven möjligheten att utvecklas. Lärarens utbildning gav ele-

ven tillgång till erfarenheter och kunskaper som kunde saknas i hemmiljön. 

Barn utvecklar olika kunskaper och färdigheter genom interaktion med kun-

niga vuxna och kamrater. En viktig beståndsdel av inlärningsprocessen är 

språklig socialisation där barn tar till sig begrepp som är vardagliga eller 
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spontana i sin beskaffenhet. Enligt Vygotskij var skolans roll att ge elever 

tillgång till de viktiga allmänna kunskaperna vilka har utvecklats och förfinats 

från generation till generation under tusentals år. Kunskaper som han kallade 

för vetenskapliga och akademiska begrepp. Undervisningen skulle lyfta ele-

ven ut ur sin begränsade vardag med hjälp av dessa begrepp. Tillgång till 

dessa vetenskapliga och akademiska begrepp skulle leda till en gradvis kun-

skapsökning. Detta stegvis förvärv av kunskaper kallas ZPD eller den närm-

aste utvecklingszonen vilket kanske är Vygotskijs mest kända begrepp. Ett 

begrepp som redan har behandlats i detta dokument (ibid s. 169-170).    

 

5. Resultat och analys  
 

I denna del av arbetet presenteras en redovisning av respondenternas svar på 

enkäten och analys av densamma. Syftet med enkäten var att utforska motta-

gandet av nyanlända högstadieelever i den vanliga undervisningen i engelska, 

det vill säga engelskundervisning utanför och efter utslussning från förbere-

delseverksamhet utifrån lärarperspektivet. 60 högstadielärare besvarade en-

käten och det är dessa svar som är målet för analysen och tolkningen i denna 

del av detta dokument. 

 

5.1 Geografisk spridning och fördelning 
 

Frågorna 1 till 4 kan betraktas som att handla om den geografiska spridningen 

och fördelningen av nyanlända elever bland respondenterna.  

 

Fråga 1: Har du eller har du haft nyanlända elever i de klasser du under-

visar? 59 av 60 respondenter svarade ja på denna fråga. Detta motsvarar 

98,33 % av respondenterna och visar i all sin tydlighet den omfattande ut-

bredningen av nyanlända elever i de skolor där respondenterna arbetar (se 

bilaga 4A, s. 38).  

 

Fråga 2: Vilket alternativ beskriver bäst upptagningsområdet till din 

skola? Denna fråga hade fyra svarsalternativ som fick följande fördelning: 

Lantlig 20%, småstad 48,33%, förort 10%  och storstad 21% (se bilaga 4B, s. 

38). Svaren verkar bekräfta den geografiska spridningen av mottagandet av 

flyktingar under de senaste åren. En omfattande spridning som bekräftas i 

Migrationsverkets budgetprognos 2016-2019 (Migrationsverket 2016, s. 8) 

och SVTs lista över de kommuner som tog emot flest flyktingar år 2015 (SVT 

2015). 

 

Frågorna 3 och 4 handlar om distributionen av nyanlända elever i responden-

ternas skolor och i undervisning.  

 

Fråga 3: Hur stor andel av dina elever är eller har varit nyanlända?  
Denna fråga hade fyra svarsalternativ: Mindre än 5%, 5-15%, 15-25% och 

mer än 25%. Av respondenterna svarar 32,20% att de har eller har haft klasser 
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med mindre än 5% nyanlända elever. Mer än en tredjedel eller 35,59% av 

respondenterna har, eller har haft klasser som består av mellan 5-15% nyan-

lända elever. 13,56% av respondenterna undervisar eller har undervisat klas-

ser som består av 15-25% nyanlända elever. Nästan var femte respondent eller 

18,64% undervisar eller har undervisat klasser där mer än 25% av eleverna är 

nyanlända (se bilaga 4C, s. 39).  

 

Fråga 4 handlar om fördelningen av flerspråkiga elever i de skolor som re-

spondenterna arbetar på.  

 

Fråga 4: Hur stor andel av skolans elever uppskattar du är flerspråkiga?  
De fyra svarsalternativen till denna fråga är samma som fråga 3.  11,67% av 

respondenterna uppskattar att deras arbetsplats har mindre än 5% flerspråkiga 

elever. En tredjedel, 33,33% av respondenterna uppskattar att 5-15% av ele-

verna var flerspråkiga. En fjärdedel, 25% av respondenterna uppskattade att 

15-25% av eleverna var/är flerspråkiga. Slutligen svarade 30% av responden-

terna att de arbetade på skolor där de uppskattar att mer än 25% av eleverna 

är flerspråkiga (se bilaga 4D, s. 39).  

 

5.2 Anpassningar i undervisningen 
  

Frågorna 5 till 8 handlar om anpassningar av undervisningen på grund av in-

flödet av nyanlända elever.  

 

Fråga 5 lyder: Har du anpassat din undervisning på grund av inflödet av 

nyanlända elever? 76,77% av respondenterna har anpassat sin undervisning 

på grund av inflödet av nyanlända. Nästan en fjärdedel (23,33%) av respon-

denterna har inte anpassat sin undervisning (se bilaga 4E, s. 40). Detta svar 

kan uppfattas något anmärkningsvärt och jag kommer att ta upp det igen se-

nare i min redovisning.  

 

Fråga 6: I vilken grad har du anpassat din undervisning? Denna fråga 

hade fyra svarsalternativ: Inte alls, normala anpassningar, mindre omfattande 

och väldigt omfattande. 3,33% av respondenterna har inte gjort anpassningar 

till sin undervisning. Nästan hälften av respondenterna, 48,33% har gjort nor-

mala anpassningar och 31,67% av respondenterna har gjort mindre omfat-

tande anpassningar till sin undervisning. De som hade gjort omfattande an-

passningar till sin undervisning motsvarade 16,67% av respondenterna (se bi-

laga 4F, s. 40).  

 

Fråga 7: Har dina anpassningar inkluderat språkutvecklande metoder, 

till exempel så kallade ”scaffolding metoder” i din undervisning?  64,41% 

av respondenterna har inkluderat språkutvecklande metoder i sin undervis-

ning. Däremot har mer en än tredjedel (35,59%) av respondenterna inte in-

kluderat språkutvecklande metoder i de anpassningar de har gjort till sin 

undervisning (se bilaga 4G, s. 41). 
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Fråga 8: Har dina elever (haft) tillgång till studiehandledning? Denna 

fråga hade tre svarsalternativ: Ja, ja till en viss grad eller nej. En fjärdedel 

(25%) av respondenterna undervisade elever som har eller har haft tillgång 

till studiehandledning. Majoriteten av respondenterna 53,33%  svarade att 

eleverna har eller har haft tillgång till handledning till en viss grad. Detta in-

nebär att mer än tre fjärdedelar (78,33%) av eleverna har haft någon form av 

handledning. De resterande respondenterna, det vill säga 21,67% svarade nej. 

Detta medför att var femte elev inte hade fått tillgång till handledning (se 

bilaga 4H, s.41). 

 

5.3 Flerspråkighet och undervisning 
 

Frågorna 9 till 11 kan ses som en mätning av lärarnas inställning till och an-

vändning av flerspråkighet i klassrummet samt hur flerspråkiga elever har på-

verkat lärarnas undervisning.  

 

Fråga 9: Betraktar du dina elevers flerspråkighet som en tillgång i klas-

sen? Tre svarsalternativ finns till denna fråga, Ja, nej eller har ingen bety-

delse. 68,33% av respondenterna betraktade elevernas flerspråkighet som en 

tillgång i klassen. 21,67% svarade nej att de inte betraktade elevernas fler-

språkighet som en tillgång och 10% av respondenterna svarade att elevernas 

flerspråkighet inte har någon betydelse (se bilaga 4I, s. 42).   

 

Fråga 10: Utnyttjar du dina elevers flerspråkighet i din undervisning?  
Det fanns fyra svarsalternativ till denna fråga. Av respondenterna svarade 

23,33% ja, att de sällan utnyttjade elevernas flerspråkighet. Nästan hälften 

(48,33%) av respondenterna svarade att de utnyttjade elevernas flerspråkighet 

ibland och 16,67% svarade att de utnyttjade elevernas flerspråkighet regel-

bundet. 11,67% av respondenterna svarade nej att de inte utnyttjar sina ele-

vers flerspråkighet i undervisningen (se bilaga 4J, s.42). 

 

Fråga 11: Utifrån ett pedagogiskt perspektiv betraktar du de ändrade 

förutsättningar som dina nyanlända elever medför som problematiska?  

På denna fråga svarade 16,67% av respondenterna nej, 31,67% svarade ja, 

litegrann och 35% av respondenterna svarade ja, till en viss grad. Av de sva-

rande betraktade 16,67% de ändrade förutsättningarna som problematiska (se 

bilaga 4K, s. 43). 

 

5.4 Samarbete med FBK eller SVA 
 

Frågorna 12 och 13 är riktade mot frågan om samarbete mellan engelska-lä-

rarna och FBK- eller SVA-lärarna.  

 

Fråga 12: Samarbetar du med skolans SVA-lärare eller klassförestån-

dare för förberedelseverksamheten (förberedelseklassen)? 
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Det fanns fyra svarsalternativ: Ja, men sällan, ja ibland, ja regelbundet och 

nej. 11,67% av respondenterna svarade ja, men sällan. 28,37% svarade ja, 

ibland och 25% svarade ja, att de samarbetade regelbundet med lärarna som 

ansvarade för SVA- eller FBK-verksamheten. 35% av respondenterna med-

gav att de inte hade något samarbete med SVA- eller FBK-lärarna (se bilaga 

4L, s.43). 

 

Fråga 13: Ser du samarbetet med skolans SVA-lärare eller klass-före-

ståndare för förberedelseverksamheten (förberedelseklassen) som: 

lyckat, positivt, oväsentligt, mindre lyckat eller misslyckat? Av respon-

denterna betraktade 6,78% samarbetet som lyckat och nästan hälften 

(47,46%) av respondenterna betraktade samarbetet som positivt. 23,73% sva-

rade att de betraktade samarbetet med SVA- eller FBK-ansvariga som ovä-

sentligt, 11,86% betraktade samarbetet som mindre lyckat och 10,17% be-

dömde samarbetet som misslyckat (se bilaga 4M, s. 44). 

 

5.5 Lärarutbildning och nyanlända elever 
 

Fråga 14: Anser du att din utbildning har förberett dig för de pedago-

giska utmaningar som de nyanlända eleverna kan utgöra? Till denna 

fråga fanns det tre svarsalternativ: nej inte alls, ja men på ett begränsat sätt 

och ja i allra högsta grad. 71,67% av respondenterna menade att deras utbild-

ning inte hade förberett dem alls för de pedagogiska utmaningar som de ställs 

inför på grund av nyanlända elever. En fjärdedel (25%) svarade att deras ut-

bildning hade förberett dem på ett begränsat sätt och bara 3,33% av respon-

denterna tyckte att utbildningen hade förberett dem för de pedagogiska utma-

ningar som kom till följd av de nyanlända eleverna (se bilaga 4N, s. 44).  

  

5.6 Respondenternas egna kommentarer  
 

Fråga 15 gav respondenterna möjlighet att kommentera om allt från enkätens 

utförande till deras personliga erfarenheter eller funderingar kring mottagan-

det av nyanlända elever.  

 

Fråga 15: Om du har åsikter eller funderingar om mottagandet av nyan-

lända elever får du gärna skriva här. Du får förstås även skriva om du 

har några åsikter eller funderingar gällande denna enkät, dess utförande 

och innehåll.  Allt är av intresse - Tack  
Mer än hälften, 33 stycken, av respondenterna lämnade någon form av kom-

mentar (se bilaga 5). Jag kommer att återkomma till några av dessa kommen-

tarer under min analys av forskningsmaterialet. 
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5.7 Vidare analys fråga 5 
 

Q5: Har du anpassat din undervisning på grund av inflödet av nyanlända ele-

ver? 

 

Answered: 60/Skipped: 0 

 

 
Figur 1. Fördelning av respondenter som har eller inte har anpassat sin 

undervisning på grund av inflödet av nyanlända elever. 

 

5.7.1 Färre nyanlända elever 
 

Från den initialanalys som gjorts fanns det några svar som gav upphov till 

frågor som krävde vidare analys. Nästan en fjärdedel av respondenterna 

(23,33%) svarade nej på fråga 5, detta innebär att de inte hade anpassat sin 

undervisning på grund av inflödet av nyanlända elever (se figur 1). Vid när-

mare analys av dessa respondenter visade det sig att mer än 70% av respon-

denterna arbetade i skolor där upptagningsområdet antingen beskrevs som, 

lantligt 28,57% eller småstad 42,86% (se bilaga 6A, s. 48). Av de som svarade 

ja på fråga fem var den geografiska distributionen också ca 70% för lantligt 

och småstadsupptagningsområden, men det fanns flera från småstäder 50% 

och färre från ett lantligt upptagningsområde 17,39% (se bilaga 6B, s. 48).  

 

Inte någon av respondenterna som svarade nej på fråga fem arbetade eller 

hade arbetat med klasser där mer än 15% av eleverna var eller hade varit ny-

anlända.  64,29% av de som svarade nej på fråga fem undervisade i klasser 

med mindre än 5% nyanlända elever, de resterade 35,71% undervisade i klas-

ser med mellan 5-15% nyanlända elever (se bilaga 6C, s. 49). Vid närmare 

analys av de respondenter som svarade ja på fråga fem visade det sig att 

42,22% arbetade med klasser som består eller har bestått av mer än 15% ny-

anlända. 17,78% arbetade eller hade arbetat med klasser som bestod av 15-

25% nyanlända och nästan en fjärdedel (24,44%) arbetade eller hade arbetat 

med klasser som bestod av mer än 25% nyanlända elever. 22,22% av de som 
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svarade ja på fråga fem arbetade eller hade arbetat med klasser som bestod av 

mindre än 5% nyanlända. Resterande 35,56% arbetade med klasser som be-

stod av 5-15% nyanlända elever (se bilaga 6D, s. 49). 

 

Även om 64,29% av de som svarade nej på fråga 5, det vill säga de som inte 

hade gjort några anpassningar till sin undervisning på grund inflödet av ny-

anlända elever, undervisar eller har undervisat i klasser som består av mindre 

än 5% nyanlända elever, var det mer än en tredjedel som undervisade klasser 

som bestod av mellan 5-15% nyanlända elever.  

 

En motivering till varför ett relativt högt procentuellt tal av respondenterna 

som inte anpassade sin undervisning, trots så mycket som 15% nyanlända 

elever i de klasser de undervisar i, kan förmodligen ha flera komplexa förkla-

ringar. Axelsson och Nilsson menar i sin studie att ämneslärare var ovana vid 

att använda sig av metoder som skulle kunna beskrivas som språkutveck-

lande. Vidare menade de att lärarnas utbildning saknade eller gav dem för lite 

erfarenhet av de metoder som behövs för att kunna möta de pedagogiska ut-

maningarna som kan vara en del av att undervisa klasser som består av flera 

nyanlända elever. När lärarna inte klarade av situationen undervisade de som 

om samtliga elever hade svenska som sitt modersmål (Axelsson & Nilsson 

2013, s. 146). 

 

5.7.2 Studiehandledning  
 

Av de respondenter som svarade nej på fråga fem visade materialet att 28,57% 

av deras elever inte hade haft tillgång till studiehandledning (se bilaga 6E, s. 

50), detta jämfört med 19,57% av eleverna vars lärare svarade ja på fråga 5 

(se bilaga 6F, s. 50). Att förekomsten av elever som inte har haft tillgång  stu-

diehandledning var högre bland de som svarade nej på fråga 5 än de som 

svarade ja är både intressant och oroväckande men kanske förväntat. 

 

Om man återgår till analysen av samtliga respondenters svar ser man att mer 

än var femte elev inte har haft tillgång till studiehandledning (se figur 2,  

s. 20).  

 

Tillgång till studiehandledning kan vara av avgörande betydelse för hur en 

elev klarar sig i den vanliga undervisningen. Elever som inte känner sig del-

aktiga i undervisningen på grund av bristande kunskaper i majoritetsspråket 

kan snabbt tappa motivationen. Dessa elever kan antingen sitta passiva i 

klassrummet eller uppträda störande. Båda scenarier ledde till ökad stress för 

den undervisande läraren. Diagrammet nedan visar med all tydlighet att mer 

än var femte elev inte har eller inte har haft tillgång till studiehandledning.  
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Q8: Har dina elever (haft) tillgång till studiehandledning? 

 

 
 

 
  

Figur 2. Fördelning av tillgång till studiehandledning. 

 

Nihad Bunars forskningsöversikt från 2010 redovisade olika myndigheters 

kritik av det han beskriver som ”det bristfälliga användandet av elevernas 

modersmål i skolans dagliga arbete” (Bunar 2010, s.69). Frågan som uppen-

barar sig direkt är varför det fortfarande är så många elever som inte har eller 

inte har fått studiehandledning i sitt modersmål? Detta trots kritiken och all 

forskning som visar studiehandledningens betydelse för eleverna. Ett enkelt 

svar på denna fråga kan förstås vara att kostnaden för handledare kan vara 

betungande för de kommuner som har tagit emot många nyanlända. Förmod-

ligen är kostnaden för studiehandledning en viktig faktor men enligt min me-

ning kan motviljan att använda studiehandledare vara systembaserad och 

detta behandlas i mer detalj nedanför. 

 

5.7.3 Flerspråkighet en tillgång 
 

Majoriteten av grupperna betraktade sina elevers flerspråkighet som en till-

gång och i en likartad omfattning; 64,29% av de som svarade nej på fråga fem 

(se bilaga 6G, s. 51) och 69,57% av de som svarade ja (se bilaga 6H, s. 51). 

Hur man utnyttjade denna tillgång varierade mer markant bland de två olika 

grupperna. Av de lärare som svarade ja på fråga fem var det mer än var femte 

(21,74%) som utnyttjade sina elevers flerspråkighet regelbundet i sin under-

visning (se bilaga 6I, s. 52). Motsvarande svar för de som svarade nej på fråga 
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fem var 0% (se bilaga 6J, s. 52). Vidare visade materialet att mindre än 5% 

av de som svarade ja på fråga fem inte utnyttjade elevernas flerspråkighet alls 

i sin undervisning (se bilaga 6K, s. 53 ) jämfört med mer än var tredje lärare 

(35,71%) som svarade nej på fråga fem (se bilaga 6L, s. 53). 

 

Analysen av materialet belyser flera intressanta svar kring hur lärarna betrak-

tar och utnyttjar den resurs som elevernas flerspråkighet utgör. Majoriteten i 

båda grupperna betraktade elevernas flerspråkighet som en tillgång men hur 

de utnyttjade denna tillgång varierade avsevärt. 

 

Flera tolkningar finns förstås, men från ett multikulturellt perspektiv skulle 

man kunna påstå att skolan inte riktigt har hunnit anpassa sig fullt ut till de 

postmoderna förutsättningarna som präglar vårt samhälle. Ett samhälle som 

döptes till ”nätverkssamhälle” av sociologen Castells. Ett samhälle där fri rör-

lighet av kapital, information och en ökad rörlighet bland världens befolkning 

gör sig påmind dagligen (Lorentz 2018, s. 24). 

 

Skolans roll under moderniseringstiden var att bidra till ett enhetssamhälle i 

vilket alla skulle behandlas på ett likvärdigt sätt. Denna process där skolans 

uppdrag var assimilering och utbildningen kännetecknades av nationalstaten, 

fosterlandskärlek och lutheranska värderingar pågick ända in på 1990-talet 

(ibid s. 44).  

 

Många av de lärare som inte hade anpassat sin undervisning eller utnyttjat 

elevernas flerspråkighet i klassrummet som en resurs har förmodligen gått 

igenom det svenska skolsystemet under en tid där skolan och undervisningen 

kännetecknades av etnocentriska traditioner och arbetssätt som grundades un-

der moderniseringstiden. Deras lärarutbildning har troligtvis också präglats 

av processer, värderingar och metoder som har sina ursprung i samma tidse-

pok (ibid s. 64).  

 

En utdragen övergångsprocess från moderniseringstidens värderingar till 

postmoderna värderingar inom det svenska utbildningsväsendet kan vara en 

del av  förklaringen till varför så pass många lärare inte utnyttjar den resurs 

som deras  elevers flerspråkighet skulle kunna fungera som. Vid en närmare 

granskning av Skolverkets Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fri-

tidshemmet 2011 (Lgr 11) finns det exempel på hur moderniseringstidens vär-

deringar fortfarande är tongivande för alla de som verkar i skolans vardag. 

Skolans värdegrund som värnar om mänskliga rättigheter och demokratiska 

principer, där individens frihet, jämställdhet och integritet står i fokus är en-

ligt Lgr 11, ”i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen trad-

ition och västerländsk humanism” (Skolverket 2011, s. 7).   

 

Dessa två grundvärderingar som en gång i tiden förmodligen var några av de 

givna utgångspunkterna för den rådande diskursen inom samhällsdebatten 
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kan idag tolkas som exkluderande från ett interkulturellt perspektiv. Att kris-

ten tradition och västerländsk humanism ges en så framträdande plats i läro-

planen och därmed i skolan kan tolkas som uttryck för ett etnocentriskt syn-

sätt. Ett synsätt vilket kan framstå som allt annat än inkluderande för dem som 

har sina kulturella rötter utanför det kristna västerländska kulturavet. Arne-

bäck och Jämte menar att etnocentriska föreställningar kan bidra till att skapa 

”en utestängande gemenskap” som fjärmar och marginaliserar de som avviker 

från de rådande normerna (Arnebäck & Jämte 2017, s. 85).  

 

Om politiker, samhällsdebattörer och alla vi som arbetar i skolvärden menar 

allvar när vi diskuterar inkludering, integration och interkulturalitet är tiden 

kanske inne för en mycket mer pluralistisk utgångspunkt för de grund värde-

ringar som är tongivande för dagens skola. Skolan behöver grundvärderingar 

som är mindre exkluderande samt stämmer bättre överens och speglar den 

mångfald av kulturella, religiösa, etniska och ideologiska strömningar som är 

så kännetecknande för dagens mångkulturella samhälle. 

 

Ett intressant resultat från materialet var att ett högre procenttal av de som 

svarade nej på fråga fem inte betraktade de ändrade förutsättningarna som 

nyanlända elever medför som problematiska, 21,43% (se bilaga 6M, s. 54) 

jämfört med 15,22% av de lärare som svarade ja på fråga fem (se bilaga 6N, 

s. 54). En enkel förklaring till detta svar kan vara att de respondenter som inte 

hade anpassat sin undervisning på grund av inflödet av nyanlända elever un-

dervisade i klasser där det fanns ett mindre antal nyanlända elever.  

 

5.7.4 Samarbete med SVA/FBK-lärare 
 

När det gäller samarbete med SVA- eller FBK-lärare visade materialet bety-

dande skillnader mellan de två grupperna av respondenter. Av de som svarade 

ja på fråga fem var det drygt en fjärdedel (26,09%) som inte samarbetade med 

SVA- eller FBK-lärarna (se bilaga 6O, s. 55). Jämfört med de som svarade 

nej på fråga fem där så många som 64,29% av respondenterna inte hade något 

samarbete med SVA- eller FBK-lärarna (se bilaga 6P, s.55). Dessa individer 

från båda grupperna utgör 35% av samtliga respondenter, det vill säga mer än 

var tredje respondent av den undersökta gruppen har inte samarbetat med 

SVA- eller FBK-lärarna (se figur 3, nedan).  
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Q12:Samarbetar du med skolans SVA-lärare eller klassföreståndare för 

förberedelseverksamheten (förberedelseklassen)? 

 
 

 
 

Figur 3. Samarbete mellan respondenterna och SVA lärare eller FBK förestån-

dare. 

 

Ett fungerande samarbete mellan SVA/FBK-lärare och ämneslärarna framstår 

som rent och skärt sunt förnuft, men är enligt materialinsamlingen för detta 

dokument långt ifrån given. Varför är bristen på samarbete mellan de lärare 

som har mest kunskap om de nyanlända eleverna och ämneslärarna så ut-

bredd? Förklaringen för den utbredda bristen och den negativa inställningen 

till samarbetet kan återigen ha en del av sin förklaring i skolans oförmåga att 

anpassa sig till samhällets ändrade grundförutsättningar. Ämnet SVAs långa 

utvecklingsprocess från sin begynnelse som stödundervisning i svenska, till 

svenska som främmande språk och vidare till dagens SVA kan också vara en 

del av förklaringen. En utveckling som tog flera decennier, där ämnets va-

rande och icke varande har diskuterats flitigt och enligt Otterup fortfarande är 

under diskussion (Skolverket 2018). 

 

Det fanns skolor enligt respondenternas kommentarer som av olika skäl inte 

har FBK- eller SVA-lärare att samarbeta med. Flera respondenter skriver om 

de svåra förhållandena som råder på deras arbetsplats: ”Vi har ingen FBK 

längre. Togs bort och eleverna slussas nu direkt ut i klass”, en annan skriver, 
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”vi har 25% elever med utländsk bakgrund och saknar SVA-lärare. Katastrof” 

och ”vi har inte fb klasser längre i vår kommun utan eleverna kommer rätt in 

i klass utan ett ord svenska eller engelska… inte ok”. Dessa kommentarer 

verkar skildra arbetsförhållanden som är oacceptabla för både elever och lä-

rare. 

 

Flera av respondenternas kommentarer handlar om bristande eller uteblivet 

samarbete med SVA- eller FBK-lärare. En lärare förklarar att: ”det finns inget 

bra samarbete mellan fbk å vanlig klass. Helt plötsligt får man bara besked 

om att imorgon ska eleven gå i vanlig klass”. En annan ventilerar sin frustrat-

ion över sin oförmåga att kunna ta emot elever ordentligt när hen skriver: 

”Helt plötsligt sitter det bara en person där, som varken kan göra sig förstådd 

på svenska eller engelska. Utan förvarning och bara inpetad i en lucka, hur 

ska en lyckas få dem att känna sig välkomna då?” (se bilaga 5, s. 45-47). 

 

Bristen på fungerande samarbete och adekvata resurser som skulle kunna un-

derlätta mottagandet av nyanlända elever kan ha sina förklaringar i lokala för-

utsättningar. Om man använder de kommentarer som belyser de svåra situat-

ioner som finns på mikronivå kan man dock ana problem som finns vid mak-

ronivå, det vill säga det svenska skolsystemet. Motståndet till SVA och dess 

extraherade utvecklingsprocess kan också tolkas som symptomatisk för ett 

skolsystem som kämpar med att ta ombord och införa de radikala pluralistiska 

förändringarna som krävs för att underlätta mottagandet och integreringen av 

nyanlända elever i den vanliga undervisningen. 
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5.7.5 Missnöjet med lärarutbildningen 
 

Q14: Anser du att din utbildning har förberett dig för de pedagogiska utma-

ningar som nyanlända elever kan utgöra? 

 

 
 

Figur 4. Missnöjet med lärarutbildningen bland respondenterna. 

 

Figur 4 ovan visar klart och tydligt hur utbrett missnöjet är bland samtliga 

respondenter med hur lärarutbildningen har förberett respondenterna för de 

pedagogiska utmaningar som nyanlända elever kan utgöra. 

 

Om man tittar närmare på dem som svarade nej på fråga 5, ser man att miss-

nöjet var högre, hela 85,17% av respondenterna ansåg att utbildningen inte 

alls hade förberett dem för de pedagogiska utmaningarna (se bilaga 6O, s. 55). 

Bland dem som svarade ja på fråga 5 var missnöjet mindre utbrett men fort-

farande mer än två tredjedelar (67,39%) av respondenterna upplevde att lä-

rarutbildningen inte hade förberett dem för de pedagogiska utmaningarna som 

de stod inför i klassrummet (se bilaga 6P, s. 55). 

 

Detta utbredda missnöje med utbildningen och hur systemet hanterar nyan-

lända elever speglades i flera av de kommentarer som respondenterna skrev i 

enkäten.  

Kommentarer som ”nyanlända är hos oss blandade med andra elever på alla 

möjliga nivåer. Jag får ofta ha upp emot 10 olika planeringar för en klass”, 

och ”som det är nu får man slå knut på sig själv för att kunna hjälpa alla och 

ändå misslyckas jag ofta med det, trots flera års erfarenhet” samt ”ständigt 

dåligt samvete över att inte hinna med varken nybörjarna eller de som ligger 

extra i framkant under lektionstid” ger en tydlig bild av den frustration och 
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otillräcklighet vissa lärare känner beträffande de utmaningar de står inför dag-

ligen (se bilaga 6P, s. 55). 

 

Kritik som återkommer från flera respondenter är att nyanlända elever be-

handlas orättvist och att denna behandling verkar vara systemisk i sin beskaf-

fenhet.  

”Några nyanlända elever förväntas (enligt läroplanen) att nå samma kun-

skaper som elever som har gått skola i Sverige i hela sitt liv”, och ”Vad gäller 

engelska så borde det finnas ett lägre steg som vi kunde betygsätta. Många 

nyanlända har ingen chans att hinna nå målen till slutbetyg i år 9. De kan 

jobba fantastiskt bra och utvecklas snabbt - och ändå stå där med ett F i slut-

betyg. Det anser jag inte är rimligt och definitivt orättvist” (se bilaga 5, s. 45-

47). Flera av respondenterna efterfrågar anpassningar till betygssystemet som 

enligt dem skulle göra det mer rättvist och bättre reflektera de förutsättningar 

som finns i skolan och samhället idag.  

 

6. Diskussion och slutsatser 
 

En kvantitativ metod, i form av en enkätundersökning, ligger till grund för 

insamlingen av forskningsmaterialet för denna studie. Resultaten, det vill 

säga respondentsvaren, har sedan analyserats och tolkats utifrån flera per-

spektiv och på så vis kan detta arbete betraktas som hermeneutiskt i sin ka-

raktär. Tolkningar är alltid tolkningar och samma forskningsmaterial som 

analyserats av en annan individ skulle förmodligen leda till tolkningar som 

skiljer sig markant mot de som ska diskuteras i denna del av denna studie. 

 

När det gäller frågorna 1-4 kan man konstatera att i stort sett samtliga respon-

denter det vill säga alla utom en hade påverkats av de senaste årens inflöde 

av flyktingar. Denna flyktingvåg verkar ha påverkat hela landet men majori-

teten av respondenterna arbetade i områden utanför storstäderna och deras 

förorter. Fördelningen av antalet elever per klass visade att de allra flesta re-

spondenterna arbetade i skolor där minst 5% av eleverna var nyanlända men 

att detta varierade mycket. Flerspråkiga elever var ett vanligt inslag i de klas-

ser där respondenterna arbetade.  

 

När det gäller anpassningar i undervisningen fanns relativt många responden-

ter som inte hade anpassat sin undervisning på grund av de nya förutsättningar 

som inflödet av nyanlända elever orsakade. Detta kan förklaras med att flera 

av de som inte hade anpassat sin undervisning arbetade med klasser där 

mindre än 5 % av eleverna var nyanlända, men enligt läroplanens krav på en 

likvärdig utbildning ska undervisningen ”anpassas till varje elevs förutsätt-

ningar och behov” (Skolverket 2011, s. 8). Utan anpassning av undervis-

ningen kan man knappast påstå att de nyanländas undervisning är individan-

passad. Från ett mer positivt perspektiv kan man konstatera att utifrån insam-

lade data är det tydligt att den överväldigande majoriteten av respondenterna 
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har anpassat sin undervisning till de nya förutsättningarna som råder i skolan 

idag.  

 

Forskningsmaterialet visar att majoriteten av de som har anpassat sin under-

visning har använt sig av språkutvecklande metoder i sin undervisning. Att 

flera än en tredjedel av respondenterna inte har använt sig av språkutveck-

lande metoder kan tolkas på olika sätt. Ett argument är att konventionell 

språkundervisning i grund och botten språkutvecklande i sin karaktär och de 

beståndsdelar som kännetecknar språkutvecklande metoder som redovisades 

tidigare i avsnitt 2.2 i detta dokument används regelbundet i språkundervis-

ning. Respondenterna som uppgav att de inte hade använt sig av språkutveck-

lande metoder kan ha upplevt det engelska uttrycket ”scaffolding” som 

någonting nytt och främmande jämfört med de undervisningsmetoder de an-

vänder sig av i sitt arbete som engelsklärare. Likaväl skulle man kunna tolka 

den uteblivna användningen av språkutvecklande metoder som bevis för en 

bristfällig lärarutbildning eller fortbildning som är så viktig för lärare som 

arbetar i skolan idag. Skolverket belyser huvudmannens ansvar när det gäller 

kompetensutveckling för lärare. Kompetensutveckling som ska ge lärarna 

chansen att utveckla sin undervisning så att nyanlända elever kan uppnå sin 

potential när det gäller skolarbete (Skolverket 2016, s. 18). Lärarutbildningen 

kommer att behandlas längre fram i detta avsnitt.  

 

Ett av de mest oroväckande resultaten är den uteblivna studiehandledningen 

där var femte elev inte har haft tillgång till studiehandledning. Studiehand-

ledning som från ett sociokulturellt perspektiv samt för Vygotskijs ZPD teori 

verkar vara oumbärlig om man ska försöka anpassa undervisningen till de 

nyanlända elevernas behov. För att hjälpa eleverna att öka sin kunskap för att 

komma vidare till den närmaste utvecklingszonen krävs undervisning som är 

både meningsfull och relevant. Undervisning som är tillräckligt krävande så 

att den stimulerar eleven till att ta klivet upp till nästa utvecklingsnivå. Pro-

blemet är att utan studiehandledning i modersmålet är det oerhört svårt att 

fastställa vilka kunskapsnivåer eleverna besitter för att sedan kunna anpassa 

undervisningen.  

 

Motiveringen till varför så pass många elever inte har haft tillgång till studi-

ehandledning har förmodligen flera förklaringar. En förklaring kan vara kost-

naden, men detta kan tolkas som väldigt kortsiktigt tänkande kring ett pro-

blem som skulle kunna medföra enorma kostnader för samhället över en 

längre tid. Hur mycket kostar en hel livstid av utanförskap? Är det inte bättre 

att tillhandahålla de nödvändiga resurserna, investera i de nyanlända elever-

nas utbildning och ge lärare en ärlig chans att lyckas med sitt uppdrag. 

 

Att majoriteten av respondenterna betraktade elevernas flerspråkighet som en 

tillgång samt att de flesta respondenterna har haft någon sorts samarbete med 

SVA- eller FBK-lärare kan tolkas som positivt, dock finns det fortfarande 

många lärare, knappt 10%, som inte utnyttjar elevernas flerspråkighet. Lika 
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så har drygt en tredjedel av samtliga respondenter inte haft något samarbete 

med SVA- eller FBK-lärare. Ett samarbete som flera forskare bedömer som 

extremt viktigt för elevernas möjligheter till integrering och framgångsrika 

studieresultat (Axelsson & Nilsson, Bunar m.fl.) Svårigheterna kring det 

bristfälliga samarbetet och de andra problem som har behandlats i detta arbete 

kan spåras tillbaka till brister vilka kan tolkas som gemensamma och syste-

miska i sin beskaffenhet.  

 

Det svenska utbildningsväsendet har inte utvecklats i samma takt som det 

mångkulturella samhälle som Sverige har blivit idag. Den svenska skolan har 

inte heller hunnit anpassa sig till de postmoderna förutsättningar som råder 

idag. Läroplanen visar tecken på det framgångsrika receptet från modernise-

ringstiden som var en viktig del av det lyckade samhällsbygge som gick under 

benämningen folkhemmet. Ett system som präglades av etnocentriska luthe-

ranska kristna värderingar vars mål var assimilering och ett enhetssamhälle 

(Lorentz 2018, s.44) samt att det anklagas för att vara ”konservativt, tradit-

ionellt och förändringsobenäget” när det gäller sin ideologiska bas (Bunar 

1999, s. 129). 

 

Dagens mångkulturella Sverige kräver ett skolsystem som är mer tolerant 

gentemot olika minoriteter. Ett system som är mycket mer inkluderande än 

det system vi har idag. Ett system som inte har en värdegrund som av många 

kan uppfattas som exkluderande om man inte har sina rötter i den kristna trad-

itionen eller västerländsk humanism. Skolämnet SVAs ifrågasatta ställning 

och tvivelaktiga rykte inom skolans värld är ett exempel på ett skolsystem 

som fortfarande har etnocentriska tendenser. Den utdragna utvecklingen som 

ämnet SVA har genomgått och fortfarande genomgår verkar visa att skolan 

fortfarande har mycket hårt arbete framför sig när det gäller interkulturalitet. 

För att samhället och skolan ska lyckas idag med den enorma utmaningen 

som integrering utgör måste den visa samma nivåer av tolerans och flexibilitet 

som nu mera har börjat prägla diskursen kring HBTQ frågor. De stora föränd-

ringarna som har åstadkommits när det gäller HBTQ personernas rättigheter 

och skydd bevisar att samhället och skolan kan göra ganska radikala föränd-

ringar till sina grundvärderingar om det behövs. Skolan behöver grundvärde-

ringar som är mycket mer etnoneutrala för att kunna skapa en mer allinklude-

rande arbetsmiljö för lärarna och eleverna. 

 

Respondenternas missnöje med utbildningens förberedande insatser när det 

gäller de pedagogiska utmaningar som undervisningen av nyanlända elever 

kan utgöra, kan också ses som ett annat exempel av en långsam övergång till 

det postmoderna samhälle vi har idag. De lärare som lämnade kommentarer i 

enkäten uttryckte samma frustration och känsla av att vara oförberedda inför 

de utmaningar som nyanlända utgör som lärarna gjorde i Axelsson och Nils-

sons studie från 2013. En studie som inte hittade bevis för någon form av 

omfattande omstrukturering av de skolor de studerade beträffande mångfald 

(Axelsson & Nilsson 2013, s.160). 
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Om skolan är som Dewey menade, ett embryo till ett framtidssamhälle är lä-

rarens roll förmodligen viktigare än någonsin. Detta innebär att lärarutbild-

ningen måste vara bättre från ett interkulturellt perspektiv. Den måste hjälpa 

lärarna utveckla sin interkulturella pedagogiska kompetens. En kompetens 

som enligt Lorentz är: 

 
ganska enkelt att förstå att vi alla som lever och verkar i vårt samhälle, har nytta 

av varandra i vår globala mångkulturella och komplicerade värld. Som enskilda 

individer i vårt internationaliserade samhälle vinner vi på att kommunicera med 

alla människor vi träffar, blir konfronterade med eller umgås med. Interkulturell 

pedagogisk kompetens kan till och med vara en nödvändighet för att överleva och 

klara sig i framtidens alltmer konkurrensutsatta arbetsmarknad. Interkulturell pe-

dagogisk kompetens är viktig i olika miljöer och hos olika åldrar, och vi är aldrig 

för unga eller för gamla för att skaffa oss den kompetensen (Lorentz 2018, s. 117).  
 

Om vi och framtidens lärare får tillgång till utbildning och fortbildning som 

ger oss möjligheten att lära oss att förbättra vår interkulturella pedagogiska 

kompetens kan vi sedan, i sann Vygotskijansk sociokulturell anda, utveckla 

vårt samhälle och oss själva i en mer positiv interkulturell riktning. 

 

7. Vidare forskning 
 

Med facit i hand och en medvetenhet om de svagheter och luckor som finns i 

mitt arbete kan man konstatera att all forskning i framtiden som ägnas åt sko-

lan och lärarnas roll när det gäller integration är viktig. Att hoppa tjugo år 

framåt i tiden för att kunna ta del av hur det har gått för de elever som kom 

till Sverige under flyktingkrisen är tyvärr någonting vi måste vänta på. En av 

de få saker jag känner mig säker på är att diskussionerna kring invandring och 

integration inte kommer att avta under överskådlig framtid. Om den svenska 

skolan ska spela en avgörande roll i att skapa de grundförutsättningar som 

krävs för en lyckad integrationspolitik måste den vara lyhörd, inkluderande, 

tolerant, flexibel och självkritisk. Ingen lätt uppgift, men om skolan kan upp-

repa sin samhällsbyggande roll och på något sätt bidra till att skapa ett nytt 

postmodernt folkhem som inte är baserat på ett enhetligt samhälle utan ett 

multikulturellt allinkluderande samhälle som är en spegelbild av den mång-

fald som är Sverige idag, finns det hopp om bättre tider för de lärare och ele-

ver som detta arbete handlar om.  
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Bilagor 
 

 
Bilaga 1: 

 

Enkät nyanlända elever 
 

 

1) Har du eller har du haft nyanlända elever i de klasser du undervisar? 

 

Ja nej  

 

 

2) Vilket alternativ beskriver bäst upptagningsområdet till din skola?  

 

Lantlig  småstad  förort storstad   

 

 

3) Hur stor andel av dina elever är eller har varit nyanlända?  

 

Mindre än 5%  5-15% 15-25%    mer än 25% 

 

 

4) Hur stor andel av skolans elever uppskattar du är flerspråkiga? 

 

Mindre än 5%  5-15% 15-25%    mer än 25% 

 

 

5) Har du anpassat din undervisning på grund av inflödet av nyanlända elever? 

 

Ja   Nej 

 

 

6) I vilken grad har du anpassat din undervisning?  

 

Inte alls normala anpassningar mindre omfattande  väldigt  omfattande 

 

 

7) Har dina anpassningar inkluderat språkutvecklande metoder, till exempel så kal-

lade ”scaffolding metoder” i din undervisning? 

 

Ja  Nej 
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8) Har dina elever (haft) tillgång till studiehandledning? 

  

Ja  till en viss grad nej 

 

 

9) Betraktar du dina elevers flerspråkighet som en tillgång i klassen? 

  

Ja  nej  har ingen betydelse 

 

 

10) Utnyttjar du dina elevers flerspråkighet i din undervisning? 

 

Ja, men sällan       Ja ibland     Ja, regelbundet  Nej 

 

 

11) Utifrån ett pedagogiskt perspektiv betraktar du de ändrade förutsättningar som 

dina nyanlända elever medför som problematiska?  

 

Nej,   Ja, litegrann      Ja, till en viss grad      Ja, i allra högsta grad 

 

 

12) Samarbetar du med skolans SVA lärare eller klassföreståndare för förberedel-

severksamheten (förberedelseklassen)?  

 

Ja, men sällan      Ja, ibland      Ja, regelbundet  Nej 

 

 

13) Ser du samarbetet med skolans SVA lärare eller klassföreståndare för förbere-

delseverksamheten (förberedelseklassen) som: 

 

Lyckat positivt oväsentligt        mindre lyckat misslyckat    

 

 

14) Anser du att din utbildning har förberett dig för de pedagogiska utmaningar 

som nyanlända eleverna kan utgöra?  

 

Nej inte alls           Ja, men på ett begränsat sätt           Ja, i allra högsta grad  

 

 

15) Om du har åsikter eller funderingar kring mottagandet av nyanlända elever får 

du gärna skriva här. Du får förstås även skriva om du har några åsikter eller funde-

ringar gällande denna enkät, dess utförande och innehåll.  Allt är av intresse - Tack  

 
 

 
 

Bilaga 2: 
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 2019-10-17 
 
 

Hej, jag heter Trevor Hunter och jag jobbar som engelsklärare på Åvestadalskolan 

i Avesta. I två år har jag kombinerat mitt arbete med att göra klart min lärarexa-

men vilket nu kulminerar med ett examensarbete. 

 

Tidigare jobbade jag som klassföreståndare för en förberedelseklass (FBK) där jag 

såg hur svårt det var för utslussade elever att ta steget från FBK in i den vanliga 

undervisningen. I stort sett samtliga elever klagade över brist på handledning och 

en känsla av utanförskap. Nu när jag ska skriva mitt examensarbete vill jag kombi-

nera mitt intresse för FBK-verksamheten och mitt valda ämne engelska, genom att 

utföra en undersökning av hur lärare upplever mottagandet av relativt nyanlända 

högstadieelever in i den vanliga undervisningen i engelska. 

 

Verktyget eller metoden jag har valt för att kunna samla in mitt forskningsmaterial 

är bifogad enkät. Deltagandet i mitt projekt är frivilligt och respondenterna kom-

mer att vara anonyma. Undersökningens utförande och resultat kommer att grans-

kas när mitt arbete genomgår ventilering och kan även publiceras genom Högsko-

lan Dalarna.   

 

Syftet med min undersökning är inte att lägga skuld på någon eller kritisera lärar-

nas arbete utan att belysa på vilka sätt ni som lärare uppfattar att mottagandet av 

relativt nyanlända elever påverkar er undervisning. Min förhoppning är att mitt ex-

amensarbete kanske på ett blygsamt sätt kan bidra till en bättre förståelse för både 

lärarnas och elevernas vardagssituation i skolan. 

 

Jag skulle vara oerhört tacksam om ni kunde ta er några minuter för att besvara 

min enkät som består av (15) frågor som tar ca. tre minuter att besvara. Länken ne-

dan är kopplad till ett företag vars namn kan uppfattas som lite excentriskt nämli-

gen Survey Monkey. Företaget är ett av de mest populära och välrenommerade när 

det gäller opinionsundersökningar.  

 

Länk till enkät: https://sv.surveymonkey.com/r/LPX7VNV 

Nadezda Lebedeva   Trevor Hunter 

xxxx@du.se    xxxxx@avesta.se 

  

https://sv.surveymonkey.com/r/LPX7VNV
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Bilaga 3: 

  

Användning av enkätsvar (SurveyMonkey-enkäter) 

I allmänhet kontrolleras och hanteras enkätsvaren till SurveyMonkey-enkä-

ter av den som skapar innehåll (personen som skickade ut eller skapade 

enkäten). I sådana fall bearbetar SurveyMonkey endast svaren på upp-

drag av den som skapar innehåll. 

Vi lägger stor vikt vid att den som skapar innehåll och den svarande har 

förtroende för oss i allting vi gör, och när vi använder data om den sva-

rande, sätter vi alltid den som skapar innehåll och den svarandes intressen 

först. När vi analyserar svarsdata gör vi inte det förrän vi har säkerställt 

anonymiteten hos enskilda svarande (genom att aggregera och anonymi-

sera data). 

Vårt mål är att förbättra användarupplevelsen i alla SurveyMonkeys under-

sökningstjänster, samtidigt som vi upprätthåller svarens konfidentialitet och 

sekretess. 

Nedan förklarar vi närmare hur SurveyMonkey använder enkätdata. Den 

som skapar innehåll har i sina kontoinställningar viss kontroll över hur vi 

använder svaren och kan ha stängt av vår möjlighet att använda maskinin-

lärning på svar när den funktionen är kopplad. 

SurveyMonkey använder data på de sätt som beskrivs nedan, i de berätti-

gade intressen som beskrivs i detta avsnitt: 

Data som påverkas av det här avsnittet inbegriper: 

 Typ av enkät, typ av frågor samt svar (endast på en aggregerad och 

anonymiserad nivå) 

 Enhetsdata 

 Loggdata 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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SurveyMonkey använder automatiserade processer och maskininlärning i 

syfte att analysera enkätsvar, vilket i sin tur hjälper oss att: 

 Aggregera svarsdata och -aktivitet: Vi aggregerar svarandes svar, 

aktivitet och beteende så att vi kan identifiera trender, skapa produkt-

funktioner som optimerar svaren, göra produktrekommendationer 

och ge råd om vilka produkter och tjänster som fungerar bäst i olika 

scenarier. Dessa produktfunktioner ger även feedback och rekom-

mendationer för att öka svarsfrekvensen. Ett exempel på det här är 

SurveyMonkey Genius. Läs mer om SurveyMonkey Genius här. 

 Extrahera och analysera användningsmönster: Genom att förstå 

svarsdata och hur de svarande fyller i olika typer av enkäter kan vi: 

 förbättra våra tjänster och användarvänligheten: vi kan exem-

pelvis identifiera när svarande föredrar flervalsfrågor snarare än 

öppna frågor och ge prediktiva svarsförslag när vissa typer av 

frågor väljs. Vi kan även använda dessa data för att förbättra 

analysen av svaren, 

 

 
 
  

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Bilaga 4A – Q1 Har du eller har du haft nyanlända elever i de klasser du un-

dervisar? 

 

Answered:60/Skipped: 0 

 
 

 

 

Bilaga 4B – Q2: Vilket alternativ beskriver bäst upptagningsområdet till din 

skola? 

 

Answered: 60/Skipped: 0 
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Bilaga 4C – Q3: Hur stor andel av dina elever är eller ar varit nyanlända? 

 

Answered: 59/Skipped: 1

 
 
Bilaga 4D – Hur stor andel av skolans elever uppskattar du är flerspråkiga? 

 

Answered: 60/Skipped: 0 
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Bilaga 4E – Q5: Har du anpassat din undervisning på grund av inflödet av 

nya elever? 

 

Answered: 60/Skipped: 0 

 

 
 
 

Bilaga 4F – Q6: I vilken grad har du anpassat din undervisning? 

 

Answered: 60/Skipped: 0 
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Bilaga 4 G – Q7: Har dina anpassningar inkluderat språkutvecklande meto-

der, till exempel så kallade ”scaffolding metoder”, i din undervisning? 

 

Answered: 59/Skipped: 1 

 

 
 

 

Bilaga 4H – Q8: Har dina elever (haft) tillgång till studiehandledning? 

 

Answered: 60/Skipped: 0 
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Bilaga 4I – Q9: Betraktar du dina elevers flerspråkighet som en tillgång i 

klassen? 

 

Answered: 60/Skipped: 0 

 

 
 

 

Bilaga 4J – Q10: Utnyttjar du dina elevers flerspråkighet i din undervisning? 

 

Answered: 60/Skipped: 0 

 

 
  



 

43 
 

Bilaga 4K – Q11: Utifrån ett pedagogiskt perspektiv betraktar du de ändrade 

förutsättningar som dina nyanlända elever medför som problematiska? 

 

Answered: 60/Skipped: 0 

 

 
Bilaga 4L – Q12: Samarbetar du med skolans SVA-lärare eller klassförestån-

dare för förberedelseverksamheten (förberedelseklassen)? 

 

Answered: 60/Skipped:0 
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Bilaga 4M – Q13: Ser du samarbetet med skolans SVA-lärare el-
ler klassföreståndare för förberedelseverksamheten (förbere-
delseklassen som:  
 
Answered: 59/Skipped: 1 
 

 
Bilaga 4O – Q14: Anser du att din utbildning har förberett dig för de pedago-

giska utmaningar som nyanlända elever kan utgöra? 

 

Answered: 60/Skipped: 0 

 

 
 
 
  



 

45 
 

Bilaga 5 
 
 
Undervisar engelska i åk 4-9 på en liten skola. Några nyanlända elever för-
väntas (enligt läroplanen) att nå samma kunskaper som elever som har gått 
skola i Sverige i hela sitt liv. Vissa nyanlända elever läser engelska för första 
gången i sitt liv och ändå är kraven på eleverna detsamma. 
 
Det är synd att de inte nyanlända känns som en tillgång i klassrummet. 
Problemet ligger i att jag inte får förutsättningar att tillgodose allas behov. 
Nyanlända är hos oss blandade med andra elever på alla möjliga nivåer. 
Jag får ofta ha upp emot 10 olika planeringar för en klass. 
 
Många nyanlända har skolbakgrund och har då ofta läst engelska sedan ti-
digare och då blir det naturligtvis lättare att ta emot dem i klass jämfört 
med om de saknar skolbakgrund eller några förkunskaper i engelska. Digi-
taliseringen gör det dock lättare att anpassa, individualisera och nå fler 
samtidigt. 
 
Nej 
 
Helt plötsligt sitter det bara en person där, som varken kan göra sig för-
stådd på svenska eller engelska. Utan förvarning och bara inpetad i en 
lucka, hur ska en lyckas få dem att känna sig välkomna då? 
 
Problematiskt att försöka integrera elever som inte är redo för det. Endast 
lärarstudent, ej färdigutbildad ännu. 
 
Vad gäller engelska så borde det finnas ett lägre steg som vi kunde betyg-
sätta. Många nyanlända har ingen chans att hinna nå målen till slutbetyg i 
år 9. De kan jobba fantastiskt bra och utvecklas snabbt - och ändå stå där 
med ett F i slutbetyg. Det anser jag inte är rimligt och definitivt orättvist. 
 
Vi har 25% elever med utländsk bakgrund och saknar SVA lärare. Katastrof 
 
Nej 
 
Enkäten är alltför generell likt alla tidigare. Hade hoppats på mer ämnes-
specifik för engelska. Generellt har nyanlända med skolbakgrund lättare att 
ta till sig undervisningen. Engelska är och har varit ett problem för nyan-
lända utan tidigare engelskakunskaper på samtliga skolor jag jobbat med 
nyanlända på. Det blir helt enkelt kaos när de ska lära sig flera nya språk 
samtidigt. Moderna språk bör i min mening ersättas av sva undervisning 
för nyanlända utan tidigare erfarenhet av engelska, särskilt på högstadie-
nivå. Engelskaundervisning på ett för tidigt stadium gör inlärningen av 
både svenska och engelska långsam och svår för dem. 
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Har detta läsåret turen att få ha en engelsklärare från Syrien som extra re-
surs i klassrummet ca hälften av veckans pass i engelska, i samtliga tre års-
kurser. Ovärderligt o till mkt stor hjälp. Försöker med hennes hjälp ge de 
nyanlända eleverna en liten extra skjuts framåt genom att dela gruppen när 
hon är med. Blir svårt att nästa läsår sedan gå tillbaka till att vara själv i 
klassrummet. Ständigt dåligt samvete över att inte hinna med varken ny-
börjarna eller de som ligger extra i framkant under lektionstid... 
 
Inga 
 
Det finns inget bra samarbete mellan fbk å vanlig klass. Helt plötsligt får 
man bara besked om att imorgon ska eleven gå i vanlig klass. Ingen över-
lämning sker, man har ingen aning om var eleven ligger kunskapsmässigt, 
men vanligtvis långt under resten av klassen. Generellt skulle vilja ha något 
slags nivåindelning på grupper utifrån kunskaper så att man bättre kan 
hjälpa alla elever, både nyanlända och "vanliga" elever. Som det är nu får 
man slå knut på sig själv för att kunna hjälpa alla och ändå misslyckas jag 
ofta med det, trots flera års erfarenhet. 
 
Sva måste förbättras och budgetnedskärningar måste upphöra 
 
Upplever att just ämnet engelska är knivigt. Andra ämnen kan de lära bra 
med stöd av sina handledare men det är sällan som handledarna kan eng-
elska. Att dessutom lära sig två språk parallellt upplever jag som lite orim-
ligt. Nyanlända elever behöver undervisas engelska som ett nybörjarspråk 
likt spanska och tyska åk 6, men detta typ av stöd och undervisning kan 
inte ges då det ej finns resurser. I nuläget sitter de nyanlända elever jag har 
i mina klasser i ett hörn och jobbar med annat på mina engelskalektioner. 
Vi har ingen förberedelseklass på skolan (av de 75 elever vi har i arbetslaget 
är 5 FBK elever) 
 
Vi har inte fb klasser längre i vår kommun utan eleverna kommer rätt in i 
klass utan ett ord svenska eller engelska .. inte ok 
 
Har just nu inga funderingar. 
 
Nej 
 
En av mina nyanlända elever är från Syrien men har bott i England ett par 
år och pratar flytande engelska. Pappa är engelsktalande. Hon har engelska 
ihop med sin klass, en sjua, men hennes engelska ligger på en mycket högre 
nivå än så. Min undervisning där ger henne ingenting egentligen och jag 
tycker att hon borde fått ha Sva även de lektionerna och istället ha engelska 
som modersmål en period tills hon lärt sig svenska bättre och hennes klass-
kamrater lärt sig mer engelska. Det har varken jag eller mentor, som un-
dervisar henne i Sva fått gehör för. Det tycker jag är fel mot henne. 
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En utmaning 
 
Nyanlända elever är en lika spretig grupp som elever generellt. Vissa kom-
mer till högstadiet utan tidigare skolerfarenhet, andra är välutbildade och 
engelska är deras lingua franca innan de lär sig svenska. 
 
På min skola finns ingen förberedelseklass. Jag har flera gånger fått nyan-
lända elever direkt in i en högstadieklass utan att de kan ett ord engelska 
eller svenska. Har man 27 andra elever i en åk 8 med alla nivåer av eng-
elskakunskaper och andra funktionsvariationer, är det klart att läget är 
problematiskt. Min åsikt är att man måste få landa i svenskan först och 
kanske börja med nybörjarengelska på gymnasiet om man kommer till Sve-
rige på högstadiet. (Jag vet att det finns forskning som säger annat) Har 
sett så många elever och lärare som blir knäckta av detta. 
 
Steget mellan FBK och integrerad undervisning sker oftast på elevens be-
kostnad då tid för ämneslärare att anpassa undervisningen saknas och även 
studiehandledning saknas i hög utsträckning. 
 
Vi har haft nyanlända med allt från engelska som modersmål till de som i 
princip saknar skolbakgrund. Så att klumpa ihop alla kategorier av nyan-
lända när det gäller undervisning i engelska i svenska skolor går inte. De 
har väldigt olika förutsättningar. 
 
RR 
 
Jag undervisar i engelska. Hos oss placeras en nyanländ i ”vanlig” klass. 
Detta innebär att undervisande lärare ska anpassa materialet så att den ny-
anlände eleven också ska kunna lära sig engelska - i stället för att fokusera 
på svenska till att börja med. I varje klass finns alla elever från A till F och 
lärare ska anpassa till alla elever. Nyanlända som varken kan svenska eller 
engelska i detta fallet blir ännu en ”börda” som läggs på varje enskild lä-
rare! Helt galet detta!! 
 
Svårt 
 
Vi har ingen FBK längre. Togs bort och eleverna slussas nu direkt ut i klass 
 
Det problematiska är att ha elever utan förkunskaper i samma klass i kur-
sen engelska 5 tex. Eleverna i sig när ingen skuld, och man kan fråga sig 
vem som godkände eleven i grundskolan, lärare eller rektor? 
2019-10-26 10:58 
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Bilaga 6A – Q2: Vilket alternativ beskriver bäst upptagningsområdet till din 

skola? 

 

Answered: 14/Skipped: 0 

 

 
Bilaga 6B – Q2: Vilket alternativ beskriver bäst upptagningsområdet till din 

skola? 

 

Answered: 46/Skipped: 0 
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Bilaga 6C – Hur stor andel av dina elever är eller har varit nyanlända? 

 

Answered: 14/Skipped: 0 

 

 

 
 

Bilaga 6D – Q3: Hur stor andel av dina elever är eller har varit nyanlända? 

 

Answered: 45/Skipped: 1 
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Bilaga 6E – Q8: Har dina elever (haft) tillgång till studiehandledning? 

 

Answered: 14/Skipped: 0 

 

 
 
 
 
 
Bilaga 6F – Q8: Har dina elever (haft) tillgång till studiehandledning? 

 
Answered: 46/Skipped: 0 
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Bilaga 6G – Q9: Betraktar du dina elevers flerspråkighet som en tillgång i 

klassen? 

 

Answered: 14/Skipped: 0 

 

 
 

Bilaga 6H – Q9: Betraktar du dina elevers flerspråkighet som en tillgång i 

klassen? 

 

Answered: 46/Skipped: 0 
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Bilaga 6I – Q10: Utnyttjar du dina elevers flerspråkighet i din undervisning? 

 

Answered: 46/Skipped: 0 

 

 
 
Bilaga 6J – Q10: Utnyttjar du dina elevers flerspråkighet i din undervisning? 

Answered: 14/Skipped: 0 
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Bilaga 6K – Q11: Utifrån ett pedagogiskt perspektiv betraktar du de ändrade 

förutsättningar som dina nyanlända elever medför som problematiska? 

 

Answered: 14/Skipped: 0 

 

 
 
Bilaga 6L – Q11: Utifrån ett pedagogiskt perspektiv betraktar du de ändrade 

förutsättningar som dina nyanlända elever medför som problematiska? 

 

Answered: 46/Skipped: 0 
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Bilaga 6M – Q12: Samarbetar du med skolans SVA-lärare eller klassförestån-

dare för förberedelseverksamheten (förberedelseklassen)? 

 

Answered: 46/Skipped: 0 

 

 
 
Bilaga 6N – Q12: Samarbetar du med skolans SVA-lärare eller klassförestån-

dare för förberedelseverksamheten (förberedelseklassen)? 

 

Answered:14/Skipped: 0 
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Bilaga 6O – Q14: Anser du att din utbildning har förberett dig för de pedago-

giska utmaningar som nyanlända elever kan utgöra? 

 

Answered:14/Skipped: 0 

 

 
 
Bilaga 6P – Q14: Anser du att din utbildning har förberett dig för de pedago-

giska utmaningar som nyanlända elever kan utgöra? 

 

Answered: 46/Skipped: 0 

 

 
 


