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Vad säger en del av forskningen i Sverige om mötet mellan nyanlända elever och 

den svenska skolan?
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”Trots att Sverige har lång tradition av migration och att många kommuner under flera

decennier har tagit emot elever med utländsk bakgrund kan situationen med de

nyanlända eleverna kännas båda ansträngande och utmanande för hela

skolverksamheten.” (Lahdenperä och Sundgren red. 2016, s. 7)
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Migration och utbildning 



 Förskolans och skolans personal (och deras chefer) gör sitt bästa för att

nyanlända barn och ungdomar och deras föräldrar ska få en så bra start

som möjligt.

 Det finns många eldsjälar som gör ett fantastiskt (integrations)arbete som

sträcker sig bortom förskolans och skolans verksamhetsområden.
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Språket med STORT  S

 Språkbehärskning - något tekniskt, intellektuell färdighet som man nöter in via 

inlärning. 

 Samhällsfenomen – något förbundet med sociala och kulturella erfarenheter, och 

med maktrelationer. Språkligt kapital (se bl a Bourdieu 1984; Bourdieu & Thompson 

1991)

 …..Det finns förstås många andra dimensioner…(se t ex Reath Warren 2017)
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Språkligt kapital är sammankopplat med makt, resurser och upprätthållandet

av gränser som utgår från föreställningar om en nationell identitet, som

bekräftas av ett språk. Fokus på språkanvändarna och språkets roll i deras

sociala och kulturella relationer. (Bourdieu 1984:35)



Genom sin tillhörighet till skilda sociala och kulturella kontexter utvecklar barn och

ungdomar olika språkliga förmågor varav vissa passar med förskolans och skolans

verksamhet andra inte – något som får konsekvenser för barn och ungdomars tid i förskolan

och skolan. ( se t ex Lahdenperä och Sundgren red. 2016, 2017; Sharif 2017)
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 Har oftast inga/ytters få erfarenheter av den svenska skolan och kan heller inte 

”tillräcklig bra” svenska. 

 Språk- och kulturbrister som definierar dem som grupp när de möter den svenska 

skolan. 

 Blir snabbt varse om svårigheterna att lyckas med sina studier och realisera sina 

utbildningsambitioner.

 Lär sig att svenskan är en naturlig och nödvändig förutsättning för att komma vidare i 

utbildningssystemet.

 Förberedelseklassen och Språkintroduktionsprogrammet utgör den viktigaste länken i 

introduktionen till det svenska utbildningssystemet och det nya samhället. 
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Nyanlända elever… 



 Kommer att lära sig vardagssvenska för att kunna kommunicera med klasskamrater

och lärare.

 Behöver med hjälp ämneslärare, modersmålslärare och studiehandledare lära sig

hantera språkets komplexa struktur för att i sin tur lära de olika skolämnenas innehåll

och begrepp såväl muntligt som skriftligt.

 Behöver tillägna sig en specifik typ av språklig kompetens – ett (svenskt) språkligt

kapital – vardagssvenska och skolsvenska ─ under en förhållandevis kort period.

 Mer beroende av sina lärare och övrig personal.

(se bland annat Hagström 2018; Reath Warren 2017; Cummins 2017; Sharif 2017;

Lahdenperä & Sundgren red. 2016, 2017; Lund och Lund red. 2016; Bunar red. 2015;

Bergendorf red. 2014; Skowronski 2013)
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Nyanlända elever fortsättning 



Hur gå vidare i arbetet med nyanländas lärande?  

 Vad vet vi på vår förskola/skola om våra elevers språkliga tillgångar och i vilka

sammanhang de använder sig av de olika språken?

 Vad anser vi om elevernas olika språkliga tillgångar (modersmål, starkaste språket,

ungdomsspråk osv) i relation till skolans vedertagna språkbruk?

 I vilka sammanhang anser vi att våra elevers språkliga tillgångar fungerar som en

resurs i skolan i allmänhet och i undervisningen i synnerhet?

 Går det att tala om svenskan som språket med STORT S – som en symbolisk viktig

tillgång på utbildningsmarknaden? Om Ja, i vilken/vilka situationer? Om Nej, varför

inte.
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 Hur arbetar vi på vår förskola/skola för att utveckla flerspråkiga och nyanlända elevers 

vardagsspråk och skolspråk? 

 Vilka olika sätt att se på språk erbjuder vi på vår förskola/skola? 

 En del nyanlända elever har med sig fördjupade kunskaper i matematik och 

naturvetenskapliga ämnen. Hur arbetar vi på vår skola för att få syn på nyanlända 

elevers kunskaper i t.ex. matematik och naturvetenskapliga ämnen?

 Ger vi nyanlända barn och ungdomar möjligheter till att träffa andra jämnåriga som 

har svenska som modersmål i syfte att främja deras språkliga, sociala och 

kunskapsmässiga utveckling? 
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