
Nyanlända elever i skolan 

2015-12-04 
Maria Ollikainen                                                                           

Team introduktion, Flerspråkscentrum 
Luleå 



Flera språk och mer än så 
• Skolan missar ofta att se hur mycket ett enskilt barn faktiskt 

kan, särskilt om hen inte kan uttrycka sina kunskaper på 
svenska. 
 

• De barn som går i skolan i dag sitter på stora språkliga resurser 
som inte tas till vara. 
 

• Många   elever är med om att deras lärare inte vet att kan 
flera språk. 
 

• Vad händer med den viktiga självkänslan hos ett barn som 
kommer till Sverige och som kanske kan massor om t.ex. 
naturvetenskap men inte får bekräftelse på att kunskaperna 
är värdefulla?  
 

Carla Jonsson, Centrum för tvåspråkighetsforskning, SU 
Peter Letmark    http://www.dn.se/insidan/skolan-tar-inte-vara-pa-barnens-alla-sprak/ 2015-12-03 
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Kom i håg 

2015-12-04 
Maria Ollikainen                                                                           

Team introduktion, Flerspråkscentrum 
Luleå 

• Den första tiden i skolan är avgörande för 
elevens skolframgång 

• Samsyn, gemensamt ansvar, inkluderande 
förhållningssätt - alla elever är allas elever 

• Inledande bedömning ger underlag för 
individuell planering 

• Alla lärare behöver kunna arbeta 
språkutvecklande 

 

      Vetenskapsrådet 2010 



Vanliga hinder 
 

• Bristande likvärdighet 

• Segregation 

• Elevernas kunskaper tas inte tillvara 

• Utbildningen planeras, genomförs och 
anpassas inte till elevens förutsättningar och 
behov 

• Kollektivistiska lösningar 

• Eleverna möts av låga förväntningar 
 

                 Skolinspektionen 2014 
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Olika modeller 

• Förberedelseklass på ordinarie skola 

 - Regleras i Skollagen från 160101 

 -  Del av tid och högst två år 

• Direktplacering på ordinarie skola 
  - Heltid i ordinarie klass 

• Mottagningsenhet utanför ordinarie skola 

  - Kort period 

  - Inledande kartläggning görs 
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Rekommendationer 

• Flexibel lokal organisation – det finns inte EN 
modell som fungerar överallt eller alltid 

• Tydlig struktur såväl lokalt som nationellt – för 
hög kvalitet och likvärdighet 

• Kunskap om olika pedagogiska modeller och 
deras för- och nackdelar 

• Genomtänkt val av modell 

• Involvera alla som berörs 
 

       Bunar m.fl 2015 
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Vad fungerar? 

• Kartläggning av elevens styrkor som 
utgångspunkt för planering 

• Kontinuerligt och anpassat pedagogiskt och 
socialt stöd – vad behöver eleven i det 
sammanhang där hen är? 

• Olika lösningar för olika individer. Tänk ”en elev”, 
inte ”en nyanländ elev” 

• Kommunikation och samverkan inom skolan, med 
vårdnadshavare, med olika samhällsaktörer 

 
       Bunar 2015 
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Viktiga förutsättningar 

• Möjlighet till tät språklig interaktion mellan elever och 
mellan elever och lärare 

• Elever inkluderade i skolans sociala sammanhang, hittar 
trygghet och kamrater, har ”faddrar” 

• Goda relationer med vårdnadshavare 

• Lärare som är experter på språkinlärning och 
ämnesexperter – lär av varandra! 

• Lärare med utbildning i svenska som andraspråk 

• Samarbete mellan lärare och studiehandledare 

                                                                        Bunar 2015 
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”Som nyanländ behöver man en 
ordentlig genomgång och få saker 
förklarade för sig som rör ens barns 
skolgång. Att få veta vad man har 
framför sig är viktigt för att känna sig 
trygg” (förälder) 
 
 
     Bunar 2015 



Inter-kulturellt 

• Inter-  det som finns mellan, det gemensamma 
• Skapas i interaktionsprocesser mellan de individer och 

grupper som utgör ett mångkulturellt, mångetniskt 
samhälle 

• Ömsesidig förståelse, dialog och samverkan (Leon Rosales 
2015) 

• Interkulturell undervisning utgår från och använder sig 
av den mångfald av kunskaper och erfarenheter som 
finns bland eleverna (Blob 2003, Goenechea 2011).  

• Att lärare uppmärksammar sin egen kulturellt 
inbäddade självförståelse är en förutsättning för dialog 
mellan elever, lärare och vårdnadshavare. (Cederberg 2006) 
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Interaktion, kommunikation 

• Lärandet sker i samspel med andra 

• Rik språklig interaktion ger språkutveckling 

• Många tillfällen till samtal med kamrater 
utvecklar vardagsspråket 

• Undervisning i ämnesspråk utvecklar det 
kunskapsinriktade språket  

• Vidga talutrymmet – arbete i smågrupper och 
par ger fler tillfällen att kommunicera 

     Hajer & Meestringa 2014, Axelsson 2015 
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Men hur? 
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Språkförmågor i  kursplaner och kunskapskrav 
 Skolans värdegrund och uppdrag 

• ”Språk, lärande och identitetsutveckling är 
nära förknippade. Genom rika möjligheter 
att samtala, läsa och skriva ska varje elev få 
utveckla sina möjligheter att kommunicera 
och därmed få tilltro till sin språkliga 
förmåga.” 

 
Övergripande mål och riktlinjer 
2.2 Kunskaper 
• ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter 

genomgången grundskola kan använda det 
svenska språket på ett rikt och nyanserat 
sätt” 

 
• ”Läraren ska organisera och genomföra 

arbetet så att eleven får stöd i sin språk- 
och kommunikationsutveckling” 

 



 

 

Kunskapsutveckling i interaktion 

- Planera språkutvecklande aktiviteter 

- Främja tänkande 

- Stötta stegen från vardagsspråk till 
skolspråk 

 

Avslutning med skolspråk i tal och 
skrift 

- Elevernas egna produktion 

- Hitta meningsfulla bedömningsformer 

- Utföra formativ bedömning 

Start utifrån vardagsspråk 

- Inled ämnesområdet utifrån kända 
kontexter 

- Aktivera elevernas förförståelse 

- Låt eleverna få formulera egna frågor 

- Arbete med tidigare utvecklade 
begrepp 

Cummins fyrfältare 
Hög kognitiv utmaning 

Låg kognitiv utmaning 

Mycket  stöd i kontexten Lite stöd i kontexten 
1 

M. Hajer & T. Meestringa Språkinriktad undervisning 



Materia 
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• Studera texter inom 
genren för att få 
förebilder – titta 
närmare på: 

• Uppbyggnad 

• Språkliga drag 

• Syfte 

• Skriva en gemensam 
text med stöttning av 
läraren 

• Använda modelltexten 
som förebild 

• Diskutera rubrik, 
mellanrubriker, 

• Bygga upp kunskap 
om ämnesområdet för 
att arbeta sig in i text 

• Ta vara på elevernas 
förkunskaper 

• Använda visuellt 
material 

• Ge många tillfällen att 
tala, lyssna, läsa  

• Skriva en individuell 
text inom genren 

• Stöttning av läraren 
genom utkast-
bearbetning, 
redigering av den 
färdiga texten 

Fas 4 Fas 1 

Fas 2 Fas 3 



Avslutning med 
skolspråk i tal 
och skrift 
- Elevernas egna           
produktion 
- Hitta meningsfulla 
bedömningsformer 
- Utföra formativ 
bedömning 



Pedagogisk planering med språkliga mål 

Ämnesmål/konkretisering av mål Språkliga mål  
 

• utveckla kunskaper om biologiska 
sammanhang 

 

• utveckla nyfikenhet och intresse för 
att veta mer om sig själv 

 

• söka svar på frågor genom olika 
källor  

 

• samtala och diskutera frågor som 
handlar kroppen och hälsan 

 

• söka information ur en eller ett par 
källor för att…  
 

• skriva en text som förklarar… 
 

• förklara  för klassen hur ett inre 
organ fungerar  

 

• berätta var i kroppen organet är 
placerat 

 

• förstå och kunna använda ord och 
begrepp om människans yttre- och 
inre organ (specifikt ett organ) 

 

(Anna Kaya (2014). Språkliga mål – vad & varför? , Språkliga mål - hur börjar man?, 
Hur sätter jag tydliga och begripliga språkliga mål? )  
 



Referenser och lästips 

Bunar m. fl. 2015 Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering 
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Gibbons 2010 Lyft språket, lyft tänkandet 
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Bunar 2015 Inspelad föreläsning Nationellt centrum för svenska som 
andraspråk 

 

Skolverkets filmer om nyanländas lärande och språkutvecklande undervisning 
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