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Under mina år som lärare för nyanlända elever kan jag inte räkna antalet gånger 
jag hört yttranden i stil med ”de kan inte tillräckligt mycket svenska” eller ”de har 
fortfarande för lite svenska” när kollegor ska förklara gruppens svårigheter att 
nå godkänt i deras ämne. Inte så sällan görs eleverna till och med stumma, som i 
det lika vanliga som grovt fördunklande ”de har inte språket”. I media och 
politisk diskurs verkar enigheten därtill total: vi måste ge de nyanlända ett språk. 
Det finns knappast ett politiskt parti idag som inte, så fort tillfälle ges, med 
liknande formuleringar skyndar sig att betona vikten av att satsa på svenska i 
skolan.  

Men vilket är egentligen detta ”språket”, i bestämd form singular, som eleverna 
förväntas lära sig? I det här seminariet kommer jag att berätta om resultat från 
en pågående etnografisk studie om levda erfarenheter av språk och 
språkinlärning hos en grupp ungdomar på ett språkintroduktionsprogram i 
norrländsk glesbygd. Flera av eleverna i studien ses, av både sig själva och andra, 
som misslyckade språkinlärare. Somliga har varit nästan fem år i Sverige och har 
fortfarande långt kvar till att nå grundskolans kunskapskrav för godkänt i 
svenska som andraspråk. Den samlade bedömningen är kort sagt att det inte 
har ”språket”. Samtidigt uppvisar såväl deras faktiska språkpraktiker som deras 
tankar om språk prov på någonting som hos andra gymnasieelever lika väl hade 
kunnat betraktas som en värdefull kompetens. Hur går detta egentligen ihop?  

Med utgångspunkt i ungdomarnas berättelser kommer jag här att argumentera 
för att orsaken till misslyckandet ligger mer i hur vi förstår syftet med 
undervisningen i svenska som andraspråk, än i elevernas faktiska prestationer. 
Om vi inte börjar se flerspråkighet och social rättvisa som lika viktiga mål som 
kunskaper i svenska, riskerar vi därför att förstärka redan ojämlika 
maktstrukturer i samhället.  
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