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ABSTRAKT 
 
Syftet med mitt examensarbete var att skapa en medvetet planerad språkmiljö, som ledde till ett 
framgångsrikare andraspråkslärande. Detta inbegrep bl.a. att upprätta  en generell handlingsplan 
samt individuella studieplaner för andraspråkseleverna,  att arbeta enligt studieplanerna samt att 
undersöka  berörda elevers och lärares upplevelser av planernas betydelse för framgångsrikare 
andraspråkslärande. För den undersökningen valde jag kvalitativa intervjuer med fenomenologisk 
ansats. Undersökningsgruppen bestod av fyra elever, samtliga pojkar, från samma land med 
samma modersmål. Som förundersökning gjordes en inledande gruppintervju med eleverna om 
hur de upplevde sin nuvarande lärande-/skolsituation. Mina egna loggboksanteckningar beskrev  
processen medan vi arbetade utifrån planerna, och som efterundersökning gjordes individuella 
intervjuer med eleverna och läraren i svenska som andraspråk om deras upplevelser av planernas 
betydelse för framgångsrikare andraspråkslärande. Resultatet visade att både elever och lärare 
uppfattade att planerna hade betydelse för ett framgångsrikare andraspråkslärande. En medvetet 
planerad studiemiljö utifrån generella och individuella studieplaner torde förbättra 
andraspråkselevernas studieresultat. 
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BAKGRUND 
 
Mitt intresse för svenska som andraspråk1 vaknade när jag för några år sedan läste Pedagogik A 
vid Umeå Universitet. Under momenten Undervisning i teoretisk belysning och Det svenska 
utbildningsväsendet fick jag en inblick i vad andraspråksforskningen hittills kommit fram till. Av 
materialet framgick att en stor procent av andraspråkseleverna inte uppnådde målen i kärnämnena 
i grundskolan och att de som gjorde det och sedan sökte till gymnasiet ofta hoppade av efter en 
tid. Dessa elever hade svårigheter att tillägna sig undervisningen i övriga ämnen. Redan för snart 
tio år sedan påvisades att denna utveckling kunde leda till en utslagning och snedrekrytering till 
högre utbildning och därmed även till speciella yrkesval inom denna grupp (Goldstein-Kyaga, 
1995).  
 
Periodvis under de senaste åren har det varit en aktiv debatt i media om de företrädesvis stora 
grupper av personer med utländsk härkomst som behärskar svenska språket mycket dåligt och i 
referensmaterialet, Att undervisa elever med Svenska som andraspråk, skrivs bl.a. följande: ”Det 
påpekas ofta, särskilt av politiker och pedagoger, men också av samhällsdebattörer med annan 
bakgrund, att en god behärskning av svenska språket är en förutsättning för att individen fritt ska 
kunna spela en aktiv roll i samhällslivet” (Skolverket, 2001, s. 8). Orsaken till debatten har varit 
funderingar om vad språksvårigheterna kan bero på och olika sätt att komma tillrätta med 
problemet. Att det faktiskt redan finns mycken  kunskap om svenska som andraspråk och därmed 
kanske lösningar nämns sällan. Dessutom kommer denna kunskap alltför sällan till användning 
ute i skolorna.  Detta beror säkert på många olika faktorer men en av dem kan vara att 
undervisningen ute i skolorna ofta handhas av lärare som inte har någon utbildning alls i ämnet 
(Skolverket, 2001).  
 
 I min lärarutbildning har momentet Svenska som andraspråk ingått, och under detta har mitt 
intresse för ämnet ytterligare fördjupats. Under en av mina VFU2-perioder och genom mitt arbete 
i skolan, fick jag även tillfälle att möta elever från en av våra inhemska minoriteter som hade 
svårigheter med svenska språket. Ett av dessa barn hade vid skolstart och ett par år framöver 
bedömts som helt svensktalande och först senare framgick det att språkliga luckor, som kunde 
hänföras till ett annat modersmål, hela tiden hade förelegat. Den undervisning i svenska som 
andraspråk som eleven förmodligen behövt redan från början hade uteblivit. Denna elev samt 
ytterligare en elev hade ett annat modersmål än svenska men hade ett par år före skolstart 
successivt övergått till att nästan helt prata svenska. Detta kunde vara en anledning till 
svårigheterna med att göra en riktig språkbedömning, något som andra exempel redan visat 
(Skolverket, 2001).  
 
Det finns således ett behov av att förbättra andraspråksundervisningen,  och därav väcktes idén 
att som examensarbete göra en studie av vad som kännetecknar effektiv 
andraspråksundervisning, och att under min avslutande VFU praktiskt pröva något som forskning 
och styrdokument poängterat som extra viktigt för att uppnå ett framgångsrikt 
andraspråkslärande.  

                                                           
1 ”Man brukar tala om andraspråk när det gäller språk som man lär sig efter modersmålet och som är det språk som 
majoritetsbefolkningen talar i det omgivande samhället”  (Nyman 2003). 
2 VFU betyder VerksamhetsFörlagd Utbildning och kan jämställas med tidigare praktikperioder 
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Styrdokumenten 
 
Trots att det i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo-94), på flera ställen, klart 
uttrycks olika mål, som ska vara ett stöd för undervisning av andraspråkselever, har skolan alltså 
inte lyckats särskilt väl med att uppnå dessa (Goldstein-Kyaga, 1995 & Skolverket, 2001). I det 
övergripande för mål och riktlinjer avseende kunskaper skrivs t. ex. att: ”Skolan skall förmedla 
sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem” (Lpo-94, s. 9). Ett 
av strävansmålen avseende samma område är vidare att varje elev, ”tillägnar sig goda kunskaper 
inom skolans ämnen och ämnesområden” (Lpo-94, s. 9). En  förutsättning för detta är goda 
kunskaper i svenska.  I enlighet med ovan angivna mål framgår även i uppnåendemålen:  
 
”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 
 
• behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i           

tal och skrift, 
• känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga, 

tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena” (Lpo-94, s. 10). 
 

Kursplanen i svenska som andraspråk knyter ihop språk- och kunskapsutveckling ännu tydligare 
och säger att, ”Utmärkande för ämnet  är att det både skall ge redskap för att tillägna sig 
kunskaper i andra ämnen och hjälp att formulera och redovisa kunskaperna på det nya språket” 
(Skolverket, 2000, s.3) samt att ”språkutveckling sker inte isolerat utan är alltid knuten till ett 
innehåll. För att ett språk skall bli väl befäst och utvecklas krävs att språket används i olika 
sammanhang och kring ett meningsfullt innehåll ” ( Skolverket, 2000, s. 2)). 
Vidare skrivs bl. a. följande om andraspråksundervisning och litteraturläsning:  
 

För elever med ett annat modersmål och en annan kulturell bakgrund har 
litteraturläsningen på svenska flera olika dimensioner. Utöver själva 
läsupplevelsen ger litteraturen stöd för att förstå svensk eller västerländsk 
referensram och jämföra med den egna. Litteraturläsningen vidgar 
omvärldskunskaperna och utgör en grund för ord- och begreppsinlärning i 
meningsfulla sammanhang. Arbetet kring välvalda skönlitterära texter ger 
möjligheter till en allsidig övning i språket (Skolverket, 2000, s. 3). 

 
Här fångas essensen in av vad forskningen inom området kommit fram till och hur lärare och 
elever bör arbeta i ämnet svenska som andraspråk. 
 
Intentionerna i min praktikkommun stämmer väl överens med de övergripande styrdokumentens. 
I  kommunens skol- och förskoleplans   målbeskrivning poängteras bl. a. följande:  ”det 
övergripande målet är att alla elever skall klara godkända betyg i kärnämnena när de lämnar 
årskurs 9” (Sorsele kommun, 2004, s. 1). Dessutom sägs: ”För elever med annat modersmål än 
svenska skall skolan beakta att utveckling av modersmålet och den identitet, som det är del av, 
har betydelse för svenskinlärningen” (Sorsele kommun, 2004, s. 2). Vidare skrivs: ”Alla elever 
skall få möjlighet att utvecklas i sin egen takt och efter sina egna förutsättnigar utan hinder av 
ålders- och/eller årskursbegränsningar. Av enheternas arbetsplan skall det framgå hur detta skall 
genomföras” (Sorsele kommun, 2004, s. 3). Tanken är att arbetsplanerna ska fungera som ett stöd 
för lärarna och som en garant för undervisningen. Tyvärr har inte alla enheter i kommunen lokala 
arbetsplaner och de som saknar en sådan,  arbetar tills vidare efter en läsårsplan. I skol- och 
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förskoleplanen skrivs även att man inom kommunen ska ha en enhetlig lokal arbetsplan för alla 
som även ska  innehålla den aktuella enhetens egen profil samt en läsårsplan. Arbetet med att 
upprätta en sådan pågår. Någon speciell plan för svenska som andraspråk finns inte. 
 
Aktuell forskning   
 
Det är tydligt att styrdokumentens intentioner inte stämmer överens med skolans verklighet. I  
den årliga rapporten Barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror (Skolverkets 2002, del 1) 
visar statistik på området en generell ökning av  elever som avslutat skolår 9 med avsaknad av 
ämnesbetyg i två eller flera ämnen. Drygt en fjärdedel av antalet elever med utländsk bakgrund 
saknar fullständigt slutbetyg och för de elever som läste svenska som andraspråk är siffran 
51,3%. Rapporten visar även att antalet elever som läser svenska som andraspråk blir färre ju 
högre upp i åldrarna de kommer och av de 14,5% av eleverna i år 9 med utländsk bakgrund, var 
det endast en femtedel som läste svenska som andraspråk. Deras studieresultat visar att drygt 
hälften saknade betyg i två eller flera ämnen och en tredjedel gick till gymnasieskolans 
individuella program3. Av de elever med utländsk bakgrund som påbörjade sin 
gymnasieutbildning mellan åren 1995 och 1997 var det bara drygt hälften som fullföljt 
utbildningen inom fyra år. De siffrorna kan jämföras med sju av tio för samtliga elever4.  
 
Andraspråkselevers svaga studieresultat är ett internationellt problem. I rapporten, Organisation, 
lärande och elevsamarbete i skolor med språklig och kulturell mångfald (Axelsson, Gröning, 
Hagberg-Persson 2001:1), refereras till den stora frågan ställd av Jim Cummins5, om hur man ska 
få bukt med de ständiga misslyckandena som präglat undervisningen av elever med annan 
språklig och kulturell bakgrund än majoritetens.  
 
Bergman & Sjökvist skriver om språk och tankeutveckling i kapitlet, Att tänka på sitt andraspråk 
– kan man lära ut det? (Åhl,  2000),  att andraspråkselever måste använda sitt nya språk som 
inlärnings- och tankeinstrument samtidigt som de håller på att lära sig det nya språket. Att 
utveckla andraspråket till den nivå som krävs i olika skolsammanhang är en tidskrävande process. 
De hänvisar till Cummins modell med två variabler, på hur stora krav olika skolrelaterade 
aktiviteter ställer på elevernas språkförmåga. Den ena variabeln står för kognitiv svårighetsgrad 
och den andra variabeln för situationsberoende. Enligt modellen är det lättare att hantera språket 
ju mer stöd eleven har av situationen. Det hela underlättas ytterligare om det dessutom inte ställs 
speciellt höga krav på den tankemässiga kapaciteten. Allteftersom den tankemässiga 
svårighetsgraden ökar och situationsberoendet minskar blir uppgifterna mera krävande. 
Språkundervisningen bör alltså starta med aktiviteter som inte kräver hög kognitiv ansträngning, 
och där förståelsen underlättas av konkreta situationer och illustrationer. Exempel på sådana 
aktiviteter kan bl.a. vara vardagliga samtal, övning av kommunikativa språkfunktioner och 
klassrumssamtal kring här och nu. Uppgifterna bör successivt stegras mot aktiviteter som är 
situationsoberoende och kräver hög kognitiv ansträngning. Författarna hänvisar även i samma 
kapitel till Cummins varning för mekaniska, rutinmässiga uppgifter, som är situationsoberoende, 

                                                           
3 De elever som inte uppnått godkänt betyg i kärnämnena i år 9 (svenska, engelska och matematik) får inte fortsätta 
på ett nationellt gymnasieprogram, utan individuella program upprättas för dessa elever 
4 Siffrorna angivna i stycket avser läsåret 2000/01 
5 Andraspråksforskare som  omtalas och refereras till  i nästan samtlig andrasråkslitteratur och forskning som legat 
till grund för detta examensarbete. 
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men har låg kognitiv svårighetsgrad som t. ex. mekaniska drill- och ifyllnadsövningar, avskrifter, 
mekanisk avkodning och bokstavlig tolkning vid läsning av texter och skrivna svar på enkla 
frågor. Sådana övningar är ofta lätta att lösa även om eleven inte har förstått innehållet eller 
kontexten och övningarna är därför inte speciellt utvecklande varken språkligt eller tankemässigt. 
 
Bergman & Sjöqvist skriver i samma bok i ett annat kapitel om Litteraturläsning – 
tankeutveckling, där de menar att läsning och tillgodogörande av skönlitterära texter innebär 
kognitiva processer på olika nivåer. Den tankemässiga svårighetsgraden kan, inom en och samma 
lektion, röra sig mellan det enklaste och föga krävande till det abstrakta och mycket krävande. 
Därför kan samma text, i en heterogen klass, förstås på många olika sätt och ge tillfälle till 
individuell läsning utifrån olika nivåer. Målet med arbetet kan därför vara gemensamt, alltså att 
varje elev själv höjer den tankemässiga nivån i sin läsförståelse och tolkning. Loggskrivande och 
samtal eller diskussioner om texten kan bidra till detta. 
 
Modernare forskning som redovisas t. ex i Nymans Pedagogiskt utvecklingsarbete, (Myndigheten 
för skolutveckling, 2003) samt i Organisation, lärande och elevsamarbete i skolor med språklig 
och kulturell mångfald (Axelsson m.fl. 2001:1), visar entydigt på faktorer som kan främja en 
skolframgång för flerspråkiga elever. Förutom den tyngst vägande faktorn, som är dessa elevers 
möjligheter att kontinuerligt och långsiktigt få utveckla sitt tänkande och lärande på förstaspråket, 
bör de genom alla skolåren få möjligheten att i en medvetet planerad språkmiljö aktivt få utveckla 
andraspråket.  
 
Det är även viktigt att se på andraspråkseleverna på ett nytt sätt. Dessa har inte en brist, utan en 
”särskild resurs i sitt modersmål och sin specifika kulturkunskap som förskolan och skolan i 
högre grad skulle kunna ta vara på” (Axelsson m.fl. 2001:1, s.13). Även om inte alla skolor har 
möjlighet att anordna tvåspråkig utbildning, kan lärarna på enkla sätt inkorporera och visa respekt 
för elevens förstaspråk i det dagliga arbetet, något som är oerhört viktigt för dennes 
skolframgång. 
 
Inger Lindberg skriver om  Samtalet som medierande verktyg, (Nauclér, 2001). Hon hänvisar här 
till Vygotskys sociokulturella teori där den sociala interaktionen och därmed också samtalet 
spelar en nyckelroll i all språk- och kunskapsutveckling.  

 
Den sociala interaktionen anses ha en medierande funktion och fungera som 
skyddsnät för lärandet. Så länge vi inte har full kontroll över kunskaper och 
färdigheter och kan agera självständigt är vi, enligt Vygotsky, beroende av någon 
typ av stöd utifrån. Det vi kan göra tillsammans och med hjälp av andra idag kan 
vi utföra självständigt imorgon. Genom social interaktion med på området mer 
kompetenta personer kan vi prestera utöver vår egen förmåga och så att säga lyfta 
oss i håret (Nauclér, 2001, s. 81). 

 
Ett centralt begrepp i denna teori är mediering6, som bl. a. förklarar det sociala samspelets 
betydelse för individens utveckling. 
 
Ytterligare ett centralt begrepp, som författarna beskriver i samma kapitel, är zonen för närmaste 
utveckling. Denna utvecklingszon kan beskrivas som avståndet mellan vad vi kan klara 

                                                           
6 Begreppet betyder tolka eller översätta 
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självständigt och vad vi kan klara med hjälp eller stöd av kompetent ledning. Inom denna zon 
finns alltså våra färdigheter och kunskaper som vi ännu inte behärskar men som utgör vår 
utvecklingspotential, alltså sådant som vi kan klara t. ex med hjälp av en lärare eller genom annan 
mediering. Man kan med hjälp av denna utvecklingszon förklara hur andraspråksinlärare, som 
fått ett välvilligt och strategiskt inriktat samtalsstöd, lyckats tänja sina språkliga resurser och på 
så sätt kommunicera utöver sin förmåga. Tillgången till och kvaliteten på eventuell mediering, 
dvs. sammanhang, situation och samtalspartner påverkar följaktligen den variabilitet som 
utmärker språkanvändningen hos de flesta andraspråkstalare. 
 
Cummins ”transformerande” pedagogik (Axelsson m.fl. 2001:1), framhålls som en möjlig 
pedagogik för andraspråkselever, där helhetssynen på språket är central, liksom fokuseringen på 
innehåll och budskap. Läraren strävar efter att utveckla en kritisk kunskapssyn. I motsats till 
traditionell pedagogik, som i hög grad är minnesbaserad och individuell, är den transformerande 
pedagogiken ett genererande av kunskap som elever och lärare gemensamt bidrar till i 
interaktionen. Den transformerande pedagogiken har som genomgripande syfte att göra eleverna 
genuint starka (empowered) och kritiska både studie- och identitetsmässigt.  
 
Denna pedagogik kan och bör vara ett sätt att uppnå målen i styrdokumenten, och de tidigare 
nämnda citaten, ”Utmärkande för ämnet är att det både skall ge redskap för att tillägna sig 
kunskaper i andra ämnen och hjälp att formulera och redovisa kunskaperna på det nya språket” 
och ”Språkutveckling sker inte isolerat utan är alltid knuten till ett innehåll. För att ett språk ska 
bli väl befäst och utvecklas krävs att språket används i olika sammanhang och kring ett 
meningsfullt innehåll ” ur kursplanen för svenska som  andraspråk (Skolverket 2000). 
stämmer väl överens med den. Den transformerande pedagogiken kan således även ses som en 
motivering för samarbete mellan svenska som andraspråk och andra ämnen.     
  
SYFTE 
 
Syftet med mitt examensarbete är att med stöd av kursplanen i svenska som andraspråk samt 
aktuell litteratur om andraspråksforskning och ämnesdidaktik skapa en medvetet planerad 
språkmiljö, som leder till ett framgångsrikare andraspråkslärande, genom att: 
 
- upprätta en generell handlings-/studieplan för andraspråkselever 
- pröva delar av planen, göra s. k performansanalyser7 
- upprätta individuella studieplaner för  eleverna  
- undersöka  berörda elevers och lärares upplevelser av planernas betydelse för 

framgångsrikare andraspråkslärande.  

                                                           
7 En heltäckande analys av en inlärares interimspråk (variant av målspråket) kallas för performansanalys till skillnad 
från felanalys som bara försöker förklara felens ursprung  
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METOD 
 
Den generella studieplanen (bil. 1) upprättades utifrån den litteratur om andraspråksforskning och 
ämnesdidaktik som jag hittills refererat till i arbetet samt de övergripande styrdokumenten och 
den aktuella kommunens skol- och förskoleplan.  
 
För att kunna ha en långsiktig strategi för planeringen, som kan vara till någon nytta för 
språkutvecklingen, måste man först göra en bedömning av elevens språknivå (Bergman, Sjöqvist, 
Bülow, Ljung, 2002). En sådan bedömning, s.k. performansanalys (bil. 2-5) gjordes på varje elev. 
Analyserna utgjorde sedan grunden för de individuella studieplanerna (bil. 6-9), som inte bara 
skulle användas i svenska som andraspråk, utan även i samarbete med SO/NO (Bergman m.fl. 
2002). 
 
Undersökningen av berörda elevers och lärares upplevelser  gjordes med kvalitativ metod. Det 
var den metod som lämpade sig bäst för undersökningen eftersom kvalitativ metod handlar om att 
karaktärisera egenskaper eller framträdande drag hos ett fenomen (Repstad, 1999). Jag valde att 
göra intervjuer, eftersom jag ville komma åt elevers och lärares upplevelser med avseende på 
syftet. Intervjusvaren (texten) är det centrala uttrycket och arbetsmaterialet som är karaktäristiskt 
för kvalitativa metoder (Repstad, 1999). Den kvalitativa metoden inbegriper eller resulterar i 
verbala formuleringar, skrivna eller talade (Backman, 1998). Vid formulerandet av frågorna och  
tolkningen av svaren använde jag mig av en fenomenologisk ansats8 (Starrin & Svensson, 1994). 
 

Undersökningsgrupp 
  
Arbetet gjordes i en elevgrupp med svenska som andraspråk. Gruppen bestod av samtliga elever 
som läste ämnet vid praktikskolan, fyra elever, enbart pojkar,  i åldrarna 11, 13, 16 och 17 år. De 
tre senare eleverna hade ämnet 330 minuter/vecka och 11-åringen hade ämnet ytterligare 70 
min/vecka. Övrig lektionstid var eleverna i sina ordinarie klasser och hade andra ämnen. De tre 
yngsta eleverna var inskrivna i grundskolan, i år 5, 8 och 9. 17-åringen var inskriven i 
gymnasieskolans IV, alltså ett individuellt program, efter ett års studier i svensk grundskola. Han 
hade erhållit slutbetyg från grundskolan i matematik, engelska och idrott. Två av kärnämnena var 
alltså avklarade men svenska som andraspråk fattades och det var anledningen till att han ingick i 
samma grupp som de övriga i detta ämne.  
 
Eleverna hade kommit till Sverige och Stockholm sommaren 2002, därefter kom de i augusti 
2002 till den aktuella kommunen. Deras modersmål var pashto, men de äldre eleverna hade även 
kunskaper i farsi och en hel del engelska. Eftersom det inte fanns någon modersmålslärare i 
pashto att tillgå, fick engelskan ofta  användas som hjälp för att förklara olika saker som de hade 
engelska ord för. Särskilt en av eleverna använde sig även av ett lexikon på farsi för att översätta 
och förstå olika svenska ord och begrepp.  
 
Under förra läsåret fick inte 11-åringen någon undervisning i svenska som andraspråk. Han blev 
genast placerad i ”normalklass” , och där fanns en resurslärare på halvtid som ägnade mycket av 
sin tid åt 11-åringen. De tre övriga eleverna i min grupp, blev också placerade i normalklass på en 

                                                           
8 Ett ord är alltid ett svar,  forskaren skall närma sig forskningsobjektet med en klarvaken uppmärksamhet som är 
medveten om alla förutfattade meningar och erfarenheter om densamma 
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gång, dock i åldersmässigt lägre årskurser än där de hörde hemma. Efter en tid blev de placerade i 
åldersmässigt ”rätt” årskurs. Dessa tre fick genast undervisning i svenska som andraspråk. 
 
Intervjuer 
 
Under förundersökningen valde jag att göra en gruppintervju, där elevernas svar successivt 
noterades på white-board i något som kan liknas vid en ”tankekarta” (bil. 10). Denna gjordes för 
att få en bild av hur gruppen upplevde sin skolsituation och sitt andraspråkslärande. Eleverna fick 
beskriva vad de ville placera på en plussida, dvs vad som var bra/lätt och på en minussida det 
som var svårt/mindre bra. Dessutom fick de säga vad vi lärare skulle kunna göra för att stödja 
deras skolsituation och andraspråkslärande. Att göra en gruppintervju passar bra när 
respondenterna har en gemensam referensram, när gruppen är någorlunda samspelt och utan 
större inbördes konflikter (Repstad, 1999). Jag bedömde att så var fallet eftersom jag tidigare 
hälsat på i gruppen och bekantat mig med den. Gruppintervjun blev även ett tillfälle att tillämpa  
transformerande pedagogik, där kunskap genereras i interaktionen mellan gruppmedlemmarna. 
Vid efterundersökningen under sista VFU-veckan gjorde jag enskilda intervjuer med eleverna 
och andraspråksläraren. Denna metod valdes för att få en bild av vars och ens upplevelser  och en 
individuell bedömning av planernas betydelse för ett framgångsrikare andraspråkslärande.  
 
Bortfall 
 
I gruppintervjun vid förundersökningen skulle samtliga elever delta och ambitionen var, som 
tidigare nämnts, att samtliga elever samt andraspråksläraren skulle bli intervjuade vid 
efterundersökningen. Frågorna skulle vara öppna, vilket är en förutsättning vid kvalitativ analys. 
Ingen begränsning behövdes, trots att tiden för arbetet var knapp, eftersom gruppen redan var så 
liten. Alla elever skulle därför få lika stor betydelse för undersökningens utfall.  
 
Vid tillfället för gruppintervjun var en av eleverna, 17-åringen, frånvarande. Men vid ett senare   
samtal med honom så visade det sig att han  delade de övrigas uppfattning om skolsituationen, 
som framkommit vid gruppintervjun (bil. 10). När det blev tid för de individuella intervjuerna 
(bil. 11) valde jag att endast genomföra dem med de tre äldsta eleverna. Jag bedömde det inte 
som meningsfullt att genomföra intervjun med 11-åringen eftersom han redan vid gruppintervjun 
intog en passiv roll, och jag verkade inte ha fått honom att förstå vad tanken med den var. Därför 
skulle han kunna  få svårt att svara på de individuella frågorna, eftersom de hade direkt 
anknytning och skulle kopplas till frågeställningarna vid gruppintervjun.  
 
Material 
 
Det material som jag använt mig utav i arbetet är den litteratur som kontinuerligt refererats till i 
arbetet, white-board och pennor för att åskådliggöra gruppintervjun  samt loggbok med 
anteckningar och dagliga reflektioner för att kunna analysera, granska och  beskriva processen 
under VFU-perioden. Dessutom har jag använt mig av intervjumallar för de individuella 
intervjuerna, en för eleverna (bil. 11) och en för läraren (bil. 12). Att använda sig av  
intervjumallar vid kvalitativ, öppen intervju kan ifrågasättas men för att kunna ställa likartade 
frågor vid varje intervju och därigenom undvika att intervjuerna svävade ut, vilket är en risk med 
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kvalitativa intervjuer, ansåg jag det nödvändigt. Jag hade även tillgång till en bandspelare för de 
individuella intervjuerna. 
 
Genomförande 
 
Tidsplan 
 
Förstudie V21  Idé väcks om ett examensarbete i svenska som andraspråk  

  
 V23  Får positiv respons från rektor i min hemkommun om min praktikplats och ex. jobb 
  
 V23-V32 Funderar vidare och läser det jag kommer över inom området 
  

September V36  PM lämnas in och blir godkänt  
  
 V37  Handledare utses och konsulteras 
  
 V38  Besöker min praktikgrupp en dag 
  
 V39  Ny kontakt med handledare och arbetet går vidare 
  

Oktober V40  Bakgrund, syfte och metod inlämnas och godkänns, kursen Examensarbete påbörjas, 
  träff med handledare 
  
 V41  Ny träff med handledare, presentation av den generella handlingsplanen  
  
 V42   Slutpraktik påbörjas, lär känna eleverna, gruppintervju genomförs i slutet av veckan 
 Förutom andraspråksläraren får även rektor, klassläraren (för den yngste eleven) och SO-  
 och NO-lärare ge synpunkter på planen 
  
 V43  Eleverna börjar arbeta utifrån den generella handlingsplanen, de får skriva sin text som  
 ska utgöra underlag för performansanalysen, texterna samlas in och analysarbetet  startar. 
           
 V44  Arbete utifrån de individuella studieplanerna 
  

November V45-V48   Fortsatt arbete utifrån de individuella studieplanerna. Gör de individuella 
intervjuerna och sammanställer dem 

  
December V49   Praktikuppföljning och fortsatt sammanställning av examensarbetet 

  
 V50 -1      Fortsatt sammanställning och inlämning av examensarbetet 
  

Januari V2    Seminarium den 9/1 
 
Processen 
 
Under denna rubrik följer en kort beskrivning av mitt pedagogiska utvecklingsarbete, v.42 - v.48, 
2003. Dessa sju veckor, som jag i bilagan om Processen/Aktiviteter (bil. 13) kallar  v.1 - v.7, 
omfattar min avslutande VFU-period. Jag har  v.2 – v.6 haft huvudansvaret för all planering och 
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genomförandet av lektionerna på samtliga SV2-timmar9. För att läsaren ska förstå sammanhanget 
har jag valt att kort beskriva hur jag utförde mitt utvecklingsarbete samt syftet med detta. 
Utförligare preciseringar av planerna, processen/aktiviteter (i form av sammandrag av 
loggboksanteckningar), performansanalyserna och intervjuerna  finns i bilagorna. 
 
Mitt utvecklingsarbete började med att jag åt min praktikskola gjorde ett förslag till en generell 
handlings-/studieplan för andraspråkselever. Planen hade jag färdigställt dagarna innan min 
avslutande VFU inleddes och fått den godkänd av min vetenskapliga handledare. Så snart min 
VFU hade inletts så presenterade jag mitt förslag för min praktikhandledare, rektor, klassläraren 
för den yngste eleven samt för ämneslärarna, i SO och NO, för 13- och 16-åringen. Rektor, min 
praktikhandledare och eleverna hade redan tidigare informerats om mitt utvecklingsarbete och 
godkänt det, och nu informerades även de övriga berörda lärarna och jag bad dem att komma med 
kommentarer och synpunkter på handlingsplanen, så snart som möjligt, så att vi skulle kunna 
börja arbeta utifrån den. 
 
Redan efter ett par dagar hade jag fått in  kommentarer, frågor och synpunkter på planen från 
lärarna och kunde sedan börja arbeta utifrån den. Eftersom handlingsplanen (bil.1)  i princip var 
en mall  eller en manual för hur man skulle arbeta med andraspråkselever ända från start, när de 
precis hade anlänt och skulle in i skolan, och dessa elever redan hade varit här i drygt ett år, så 
kunde  inte  planen följas från början. Istället gjordes de steg som var nödvändiga och möjliga 
utifrån syftet med utvecklingsarbetet. 
 
Förundersökningen inleddes med att eleverna fick skriva en valfri text som sedan  låg till grund 
för performansanalyserna (bil. 2- 5). Därefter genomfördes gruppintervjun (bil. 10) med eleverna.  
 
Redan den andra veckan börjar vi att arbeta utifrån den generella handlingsplanen. Denna hade 
utformats dels utifrån aktuell litteratur och forskning om andraspråksundervisning samt gällande 
styrdokument. Utifrån vad som stod i handlingsplanen om samarbete med SO och NO, som även 
överensstämde med  elevernas önskemål från gruppintervjun, började vi nu att jobba med dessa 
ämnen. Eleverna hade även uttryckt önskemål om att arbeta mindre i Mål-2, läroboken i svenska, 
som de hittills i huvudsak jobbat med på SV2-timmarna. Jag tog  tillfället i akt att introducera 
skönlitteratur som alternativ till denna, vilket direkt kunde kopplas till kurplanen i svenska som 
andraspråk, både i avsnitten om ämnets karaktär och uppbyggnad, i stycket om 
andraspråksundervisning och litteraturläsning och under uppnåendemålen för år 9. Cummins 
tidigare nämnda varning för mekaniska drill- och ifyllnadsövningar, låg också till grund för valet 
av skönlitteratur som ”svenskabok”, istället för Mål-2.  
 
Efter att ha pratat med rektor och handledare gjordes smärre förändringar i klassrumsmiljön 
denna vecka,  detta för att den bättre skulle passa in i en medvetet planerad språkmiljö. Detta 
innebar bl.a. att vi placerade bänkarna så att vi kunde se varandra, satte upp en karta på väggen 
över elevernas hemland och angränsande länder, lånade böcker, tidskrifter och kartor från 
biblioteket för olika syften och tillfällen, ordnade ytterligare en bandspelare till klassrummet så 
att två personer kunde lyssna på bokband samtidigt. Blädderblock ordnades även  till 
klassrummet, där olika exempel från genomgångar/mönster kunde sparas till ett annat tillfälle, 

                                                           
9  Det som inom forskning och aktuell litteratur benämns som Svenska som andraspråk, benämns allmänt inom 
skolvärlden som SV2 
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samt en almanacka där vi kunde skriva upp olika viktiga datum och händelser som rörde eleverna 
och som inte fick glömmas bort.  
 
Största delen av den tredje veckan, höstlovsveckan, ägnades åt de individuella studieplanerna 
(bil. 6-9). Dessa upprättades utifrån  performansanalyserna, den generella handlingsplanen, 
gruppintervjun och mina tankar om skönlitteraturen som ”svenskabok”.  
 
Fr. o. m. den fjärde veckan arbetade vi utifrån de individuella studieplanerna, vilket innebar att vi 
under vissa lektioner , som när vi jobbade med den skönlitterära boken, jobbade tillsammans och 
under andra lektioner jobbade eleverna med olika arbeten som de tagit med sig från SO/NO, eller 
ibland något annat ämne. Det nya arbetssättet innebar en del turbulens och vid ett tillfälle ställdes 
frågan om vi verkligen jobbade med svenska när vi inte använde oss av Mål-2, deras tidigare 
lärobok i svenska.  Detta föranledde att vi nästa dag tillsammans gick igenom kursplanen i 
svenska som andraspråk. Vi bestämde oss för att titta särskilt på uppnåendemålen för år 9, 
eftersom dessa var synnerligen aktuella för flera av eleverna, samt att man där tydligt kunde 
motivera vårt nya arbetssätt.  
     
Vecka för vecka blev eleverna mer och mer förtrogna med det nya arbetssättet. Ibland ifrågasattes  
ändå varför vi gjorde si eller så och inte på det ”gamla” sättet. Vid dessa tillfällen försökte jag att 
knyta an till kursplanen i svenska som andraspråk, som vi tillsammans gått igenom, och sade då: 
- Kommer du ihåg vad som stod om t. ex skönlitteratur eller om SO och NO? När vi diskuterat 
detta blev det lättare att gå vidare och så småningom uteblev denna typ av frågor utan fokus blev 
istället på arbetet med uppgifterna och våra gemensamma samtal och diskussioner. Arbetet 
utifrån studieplanerna fortlöpte på detta sätt resterande del av perioden.  
 
Under den sista veckan genomförde jag de individuella intervjuerna. Intervjuerna planerades och 
bokades i samråd med respondenterna. Jag hade bokat ett avskilt rum där vi kunde hålla till och 
där jag hade nödvändigt material för intervjuerna. Vid varje intervjutillfälle började jag med att 
återigen berätta varför intervjun gjordes och vad den skulle användas till, jag frågade även vid 
detta tillfälle om respondenterna fortfarande var positiva till och ville ställa upp på intervjun. När 
detta var gjort och de gett sitt samtycke, poängterade jag vikten av att de svarade på frågorna 
precis så som de själva ville och tyckte utan att fundera över vilka svar jag eventuellt skulle vilja 
ha. De två första respondenterna kände sig besvärade inför bandspelaren, och den ena ville 
absolut inte att den skulle användas, varför jag valde att göra intervjuerna utan denna.  
 
Omedelbart efter varje intervju renskrev jag mina anteckningar  för att återge svaren korrekt. När 
detta var gjort började arbetet med att i rapporten sammanställa och återge hela processen och 
undersökningen. 
  
RESULTAT 
 
Resultaten presenteras nedan i  tre separata delar. Förundersökningen presenteras först med 
utfallet från gruppintervjun (bil. 10), sedan presenteras performansanalyserna (bil. 2-5), i form av 
den allmänna bedömningen, slutligen presenteras efterundersökningen med utfallet från de 
individuella intervjuerna (bil. 11-12). 
 



11 

Gruppintervjun 
 
Genom gruppintervjun (bil. 10) får jag  fram hur eleverna upplever sin skol- och lärandesituation 
med sitt nuvarande arbetssätt,  och vad de tror/vill att vi lärare i svenska som andraspråk kan göra 
för att stödja deras andraspråkslärande. 
 
Elevernas upplevelser av  skolsituationen är samstämmiga. De har svårt att göra sig förstådda, 
ofta beroende på svårigheter med uttalet.  Det är också svårt att förstå kompisarna, ofta beroende 
på deras uttal eller dialekt. Eleverna tycker också att det är svårt och ibland jobbigt att klara av 
ämnena i skolan, t.ex. SO och NO, därför att de inte förstår det som står i böckerna. En av 
eleverna hade inte gillat fjolårets musiklektioner, mycket beroende på att han inte hade förstått 
vad läraren pratat om. 
      
Samtliga tycker att det är roligt med idrott och att prata med kompisar. De tycker att både 
klasskamrater och lärare är snälla mot dem och att lärarna alltid hjälper dem. Det är lättare att 
klara matematiken och engelskan än övriga ämnen. En av eleverna hade förra året försökt  lära 
sig att spela gitarr på musiklektionerna,  och tyckte att det hade  varit roligt. 
      
Följande vill eleverna att vi lärare ska göra för att stödja deras  andraspråkslärande: Tillsammans 
med dem träna deras uttal och  repetera avsnitt ur SO och NO på SV2-lektionerna. Eleverna vill 
även att vi ska förklara sånt som är svårt och diskutera olika problem i deras SO-/NO-böcker. 
Dessutom vill de ha fler SV2-timmar och jobba mindre med Mål-2, och hellre jobba med annat. 
 
Performansanalyserna 
 
Den allmänna bedömningen utifrån performansanalyserna visar på att eleverna språkligt ligger på 
sen nybörjar- och tidig mellannivå10 men interimspråket11 varierar. För varje elev finns speciella 
språkliga företeelser som behöver tränas individuellt medan vissa kan tränas gemensamt, detta 
ligger till grund för utformandet av de individuella studieplanerna (bil. 6-9) 
 
För elev 1 sägs i analysen att ”samtliga komponenter i elevens språk motsvarar genomsnittet på 
nybörjarnivå. Eleven använder sig av ett mycket enkelt språk, även för sin ålder, med i huvudsak 
SVO-satser12”.  
     
 För elev 2 gäller att ”flera komponenter motsvarar övre delen av genomsnittet på nybörjarnivån. 
Trots detta blir det allmänna intrycket att eleven befinner sig på mellannivå, speciellt med 
avseende på den icke-situationsbundna texten. Kan det röra sig om en elev som inte vågar skriva 
det han vill och kan pga. rädsla för formella fel? Generellt måste eleven ändå bedömas vara på 
nybörjarnivå, på god väg mot mellannivå”.  
      

                                                           
10 Att kort beskriva de 3 olika färdighetsnivåerna, nybörjar-, mellan- och avancerad nivå, låter sig inte göras utan den 
intresserade måste gå till ämnesdidaktisk litteratur (Skolverket, 2001 & Bergman m. fl, 2002). De olika nivåerna ska 
ge underlag för innehållet i undervisningen och förslag till olika organisatoriska lösningar.  
11 Inlärarens varianter av målspråket kallas interimspråk eller inlärarspråk. 
12 Förkortning för satser med ordföljden subjekt (S), predikat/verb (V) och objekt (O). 
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Analysen för elev 3 visar att ”flera komponenter motsvarar genomsnittet på nybörjarnivå 
(lexikon, korrekthet ordböjning). En del andra ligger i början av mellannivån (allmänt, 
komplexitet meningsbyggnad). Generellt bedöms texten ändå vara på nybörjarnivå men på en 
högre sådan. Detta märks speciellt på konstruktion av komplicerade meningar som han ännu inte 
formellt klarar av”. 
       
Den sista analysen, den av elev 4, visar på ”en elev som kommit en bra bit på väg med svenska 
språket, trots vissa svårigheter. Han befinner sig i början av mellannivå inom samtliga delar och 
måste nu stöttas för att gå vidare”. 
      
För att få en total bild av elevernas interimspråk hänvisas till elevernas kompletta, specificerade 
performansanalyser (bil. 2-5)  
 
De individuella intervjuerna 
 
 Hur intervjufrågorna ser ut redovisas i intervjumallarna (bil. 11-12). I anslutning till 
intervjumallen för eleverna (bil. 11) redovisas en elevs (R1) hela svar under respektive fråga. 
Med hjälp av de individuella intervjuerna får jag veta om elever och lärare tycker att 
studieplanerna, och därmed det nya arbetssättet, har lett till eller kommer att leda till ett 
framgångsrikare/bättre andraspråkslärande. Frågorna i den avslutande intervjun korrelerar till 
frågorna i gruppintervjun och här nedan har vissa delar, utfallet, av svaren redovisats. 
 
På frågorna: 
- om eleverna tycker och om läraren tror att det är lättare att klara av och förstå de olika         
SO/NO-områdena sedan vi börjat gå igenom dem på SV2-lektionerna, säger läraren bl. a. ”Ja, 
absolut, det är jag övertygad om – redan nu kan man se det.” Eleverna säger: ”Ja, absolut – 
självklart”, ”jo, för att vi – om vi inte förstår och går igenom det här, då klarar vi det i klassen” 
och ”jodå, det tror jag – det blir lättare att fatta och förstå när vi jobbar med det på SV2-
lektionerna. 
 
- om eleverna tycker att de har blivit eller kommer att bli  duktigare i svenska svarar läraren bl. a: 
”Javisst, det tror jag. Kort tid men jag tror att svenskan kommer att förbättras.” Eleverna säger i 
stort sett samma sak, ”jajamen”, ”jag vet inte – det bestämmer ni – säkert, självklart kommer man 
att bli bättre – ” och ”inte i sånt som man pratar om i allmänhet med kompisar eller vem som 
helst men jag lär mig svenska ord och begrepp som beror på (hör till) de speciella ämnena. Jag 
blir duktig i svenska men just nu kan jag inte använda det i mitt vanliga liv.” 
 
- om det blivit lättare att förstå/kommer att bli lättare att förstå vad kompisarna säger sedan vi 
börjat prata om och förklara sådant som ni/de hört dem säga och göra säger läraren: ”Jo men det 
tror jag absolut – det kommer de säkert. Det behövs absolut för den sociala biten”. Eleverna säger 
bl. a: ”Det blir lättare allt eftersom man lär sig förstå de nya orden och begreppen”, ”jag har lärt 
mig att förstå alla begrepp som vi pratat om och förklarat här”, ”jo, lite grann – det kommer att 
bli lättare om vi fortsätter jobba såhär”. 
 
- om det går bättre att prata svenska sedan vi börjat med det nya arbetssättet svarar eleverna: 
”Ja, ganska mycket redan nu”, ”jag vet inte – ni ska bestämma - ja, bra med träning – det kommer 
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att bli lättare om vi fortsätter det hära sättet” och ”det har redan blivit lättare och det är ett bra sätt 
att lära sig svenska”. Läraren svarade ”javisst, det tror jag”. 
 
- tycker du att elevernas uttal förbättrats/kommer att förbättras genom ovanstående arbetsätt 
Endast läraren fick denna fråga och svarade ”det kommer att förbättras men i dagsläget kan jag 
inte säga att det förbättrats. Läraren gjorde följande tillägg efter intervjun: ”Jag tycker det ser bra 
ut – jag tror på det här sättet att jobba”. 
 
DISKUSSION 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Mitt syfte med det här arbetet har varit att skapa en medvetet planerad språkmiljö som leder till 
ett framgångsrikare andraspråkslärande utifrån en generell handlingsplan och individuella 
studieplaner och att undersöka berörda elevers och lärares upplevelser av  planernas betydelse för 
detta. Reliabilitet eller tillförlitlighet innebär att mätningarna är korrekt gjorda och att de bygger 
på ett representativt urval (Thurén, 1999). Tillförlitligheten i min undersökning måste därför 
betraktas som god eftersom jag var intresserad av varje elevs och lärarens upplevelse och därför 
gjorde enskilda intervjuer med var och en (förutom en, se bortfall) med samma öppna frågor och 
varje svar var därför lika viktigt. Något annat  sätt att mäta detta på vore svårt. Samtliga 
intervjusvar från eleverna visade också på tydliga skillnader från gruppintervjun (bil. 10), till de 
individuella intervjuerna (bil. 11). 
       
Validiteten eller giltigheten innebär att man verkligen undersökt det man ville undersöka och 
ingenting annat (Thurén, 1999). Beroende på hur mina frågor formulerats, med avseende på 
syftet, både i gruppintervjun och i de individuella intervjuerna samt att frågorna korrelerar till 
varandra anser jag att undersökningen har hög validitet. Performansanalysen, som är en beprövad 
och erkänd metod att bedöma andraspråksinlärares interimspråk, kan även nämnas i detta 
sammanhang. 
 
Resultatdiskussion 
 
I gruppintervjun framkom att eleverna upplevde svårigheter med att tillägna sig undervisningen i 
”övriga ämnen”, företrädesvis i SO och NO. Resultaten från denna undersökning stämmer väl 
överens med vad som generellt påtalats i litteratur (Goldstein – Kyaga, 1995) och forskning 
(Skolverket, 2000, del 1) om  andraspråkselever. Styrdokumenten (Lpo-94, Kursplanen i svenska 
som andraspråk, 2000) har därför i olika formuleringar, som nämnts i bakgrunden, poängterat 
vikten av ett stöd för detta.  
 
Samma intervju visade även att eleverna ville ha mera stöd inom de områden där de upplevde 
svårigheter. Deras önskemål om hur stödet skulle utformas, tyder enligt min mening på en stor 
insikt. Önskemålen stämde också väl överens med vad som rekommenderas inom aktuell 
litteratur och forskning (Bergman m.fl. 2002 och Nauclér, 2001) för framgångsrikt 
andraspråkslärande. Förslaget om att arbeta mindre i Mål-2, som enligt min mening innehåller 
många drill- och ifyllnadsövningar enligt Cummins definition, skulle också kunna tyda på en stor 
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insikt om faran med dessa. Troligare är väl ändå att eleverna prioriterade sitt skolarbete på ett 
sådant sätt att det ledde till nämnda förslag. 
 
Utifrån mina loggboksanteckningar (bil. 13) märks en tydlig förändring hos eleverna, till ett 
aktivare, mera engagerat och kritiskt sätt att arbeta. Från att relativt ostrukturerat och okritiskt ha 
jobbat med olika uppgifter har de styrts,  både av egen vilja och de aktuella planerna, mot  att 
kritiskt diskutera och arbeta med strukturerade uppgifter i ett sammanhang. Litteraturläsningen 
vidgar, enligt kursplanen i svenska som andraspråk, omvärldskunskaperna och utgör en grund för 
ord- och begreppsinlärning i meningsfulla sammanhang. Arbetet kring den skönlitterära boken 
har gett möjligheter till en allsidig övning i språket. Genomgångarna, samtalen och 
diskussionerna om de olika ämnena som dryftats i klassrummet, kan beskrivas med hjälp av 
Vygotskys sociokulturella teori. I denna anses den sociala interaktionen, ha en medierande 
funktion och fungera som ett skyddsnät för lärandet, och därmed spelar också samtalet en 
nyckelroll i all språk- och kunskapsutveckling (Nauclér, 2001).  
 
Vygotskys zon för den närmaste utvecklingen (Nauclér, 2001), kan också nämnas i detta 
sammanhang eftersom eleverna, inom sin ”zon” eller utvecklingspotential, med hjälp av 
genomgångarna och samtalen runt dessa, fått hjälp av varandra och läraren att klara av sådant 
som de inte skulle ha kunnat klara själva. 
     
Förändringen som jag upplevde hos eleverna kan även förklaras eller beskrivas med hjälp av 
Cummins transformerande pedagogik (Axelsson m. fl. 2001:1). Vi hade arbetat med en 
helhetssyn på språket med fokus på innehåll och budskap i kombination med en kritisk 
kunskapssyn för att göra eleverna kritiska och starka både studie- och identitetsmässigt. Elever 
och lärare hade gemensamt bidragit till ett genererande av kunskap i interaktionen. Det var inte 
enbart läraren, jag,  som föreläste om  ämnena, utan elevernas frågor och förslag till vad som 
skulle diskuteras fick också styra vad som skulle bearbetas under de olika arbetspassen. Ett 
exempel på detta var när vi utifrån en av elevernas önskemål, spelade kort en timme, för att han 
skulle få lära sig vad färgerna hette på svenska, några olika spel och hur man räknade poäng. Allt 
detta gjordes för att han skulle kunna vara med och spela med sina kompisar vid något senare 
tillfälle, vilket han hittills inte kunnat. Samtidigt fick jag lära mig, jag försökte i alla fall, 
motsvarande på pashto. 
 
Utfallet  från de individuella intervjuerna visade entydigt på att både ordinarie andraspråkslärares 
och elevernas upplevelser av det nya arbetssättet var positivt med avseende på framgångsrikare 
andraspråkslärande. I de fall där någon positiv förändring hittills inte hade märkts, trodde 
ändå samtliga,  att en sådan skulle komma till stånd. Att med säkerhet nu, eller i framtiden, veta 
om detta kommer att ske är svårt, men det viktigaste är att de berörda har en tro på, eller upplever 
att detta ska ske.  
      
Endast på frågan, om eleverna tycker att de har blivit eller kommer att bli  duktigare i svenska 
fanns ett avvikande svar, ” inte i sånt som man pratar om i allmänhet med kompisar eller vem 
som helst men jag lär mig svenska ord och begrepp som beror på (hör till) de speciella ämnena. 
Jag blir duktig i svenska men just nu kan jag inte använda det i mitt vanliga liv.”  
      
Detta svar kan betyda att eleven inte tycker att han blivit/kommer att bli duktigare i svenska men 
det troligare är att han gör en åtskillnad mellan vanligt vardagsspråk och det ämnesbaserade 
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språket med speciella ord och uttryck. Han tror  inte att dessa  kan användas i vanliga samtal eller 
också har han ännu inte lyckats lära sig eller förstå hur han ska använda  dessa i olika 
sammanhang. 
 
Det totala resultatet som jag erhöll i min undersökning visade, som jag ovan sammanfattat, att 
både läraren och eleverna upplevde att  det nya arbetssättet, med arbete utifrån de olika planerna, 
hade betydelse för ett framgångsrikare andraspråkslärande. Resultatet kan tyckas självklart, 
eftersom den forskning och litteratur som jag använt mig av för min undersökning redan förutsagt 
detta resultat. Kritik och skepsis som  riktas mot olika typer av forskning och forskningsresultat 
förekommer ändå ofta och därför tycker jag att det är viktigt att inom aktuella områden praktiskt 
pröva de metoder som forskarna förespråkat.  
 
Att under en begränsad VFU-period nå dithän att respondenterna med säkerhet kan säga att de 
upplevt en markant skillnad i deras språkutveckling är väl en utopi, eftersom 
andraspråksutveckling är en process som tar tid, men om vi hade fått fortsätta några veckor till 
tror jag att samtliga skulle ha svarat att de märkte en markant förbättring. Efter terminens slut 
kunde vi då, i enlighet med den generella handlingsplanen, ha gjort nya performansanalyser och 
kunnat jämföra analysresultaten med elevernas upplevelser och därigenom fått se om dessa 
överensstämde med, eller om det fanns någon skillnad mellan, deras upplevelser och de faktiska 
resultaten. 
 
Under undersökningsperioden inföll Ramadan, som på många sätt fick styra och säkert påverkade 
utfallet av undersökningen. Elevernas tankar hade förmodligen under denna månad fokus på 
annat än skolarbetet. I efterhand förstår jag att deras tankar och funderingar, inte bara beroende 
på fastemånaden, var på annat håll. Under helgen efter det att jag avlutat min VFU i elevgruppen 
hade hela familjen flyttat till Stockholm. Jag fick e-post från en av eleverna, ca en vecka efter jag 
hade avslutat undersökningen, där han berättade om deras flytt. Vid ett senare tillfälle fick jag 
från praktikskolan höra samma sak, med det tillägget att deras avresa hade skett helt utan övriga 
inblandades vetskap. Att enbart skapa fungerande planer i skolan för andraspråkselever räcker 
inte, det har min undersökning och ovanstående händelse visat, och därmed styrks att det behövs 
en helhetssyn, inte bara på språket, utan på allt som inbegriper andraspråkseleverna. Först när alla 
som arbetar med eleverna på något sätt ingår i samma team eller arbetslag, tror jag att detta kan 
bli verklighet. 
 
Det arbetet skulle även kunna, eller borde, inbegripa elevernas övriga situation, alltså den totala 
situationen. Man kunde då titta på hela processen från det att de kom till Sverige, orsaker till och 
på vilket sätt de fått bearbeta sin flykt från hemlandet, hur de hamnade i den aktuella kommunen, 
vilka planer eller program som fanns för deras integration på den nya bostadsorten och hur dessa 
följts upp och vad som slutligen var orsaken till att de lämnade kommunen. 
 
Att som lärare, genom en sådan här undersökning, få en möjlighet att så nära  lära känna elever 
från en helt annan kultur, med andra sätt att umgås och leva sina liv än svenska elever, men ändå 
med så många likheter, kan inte med ord beskrivas och värderas.  
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Generell, övergripande handlingsplan för andraspråkselever Bil.1 

 
Skolans övergripande språkpolicy måste vara att skapa trygghet och stärka identiteten för 
andraspråkseleverna. Detta görs genom att elevernas erfarenheter, språk och kultur synliggörs i 
kontakt med lärarna och i klassrumsmiljön och att kontinuerlig kompetensutveckling om 
andraspråksundervisning erbjuds till berörda lärare. 
 

Nyanlända elever placeras i åldersblandad förberedelseklass 
I huvudsak all undervisning sker i denna grupp men vissa pass, t. ex. idrott, bild och friluftsdagar, 
sker tillsammans med blivande klasskamrater. Strävan är att en modersmålslärare i samarbete med 
andraspråkläraren ansvarar för denna grupp. Är detta inte möjligt så har andraspråksläraren ansvar för 
gruppen. Här lär elev och lärare att känna varandra – genom interaktionen fångas elevens tidigare 
ämneskunskaper och man sätter svenska ord på de inlärda begreppen. 

 
• En bedömning av elevens språknivå, en s. k. performansanalys genomförs 

Ifall eleven helt saknar kunskaper i andraspråket kan man vänta med detta eller titta på förstaspråket. 
 
• Modersmålsläraren, om en sådan finns att tillgå, andraspråksläraren och klassläraren 

samt ämneslärare i SO/NO, för elever i de senare åren, utarbetar gemensamt strategier 
utifrån performansanalysen, ev justeras timplanen. 
Strategierna bygger på att underlätta andraspråkselevens förståelse och deltagande i ordinarie 
undervisning där fokus läggs på budskap och innehåll. Lärarna planerar för en successiv inslussning i 
ordinarie klass. 
 

• Individuell studieplan med tydliga delmål upprättas i nära samarbete  mellan elev, 
andraspråkslärare, övriga berörda lärare och föräldrar. 
Andraspråksläraren arbetar med innehåll och form genom rikligt inflöde på målspråket, t. ex. genom 
läsning, och rikliga tillfällen att muntligt och skriftligt  använda detta. 
 

• Den individuella studieplanen förändras och förbättras genom kontinuerlig 
utvärdering. 
Ny performansanalys genomförs varje termin. Kom ihåg den avgörande betydelsen av ett rikt och 
nyanserat ordförråd. 

 
 

• Vid minst ett tillfälle per läsår informeras samtliga lärare om deras betydelse för 
andraspråkselevernas skolprestationer. 
 
 

• Minst en gång per läsår anordnas en temadag om de länder och kulturer som  
andraspråkseleverna på skolan representerar. 
Här får eleverna själva möjligheter att förbereda dagen. Ett unikt tillfälle ges till att inbjuda föräldrar 
eller andra vuxna att berätta om temat för dagen. 



  
 

Elevtext gjord den 16 oktober 2003, elev 1   Bil. 2 (1:2) 
 
Hej. 
Hej känät. Jag heter ”elev 1”. Jag bor i……….. Jag har fyra bror. Jag komr foron…….. där vare 
gäte domar pojeker. men i sevreg är gäte senla pojeker som är mejna kompesr. Jag väl var med 
dom. om jag fär var med dom. 
 
 

1. Hej. 

2. Hej känät. 

3. Jag heter elev 1 

4. Jag bor i……... 

5. Jag har fyra bror. 

6. Jag komr foron………. 

7. där vare gäte domar pojeker. 

8. men i sevreg är gäte senla pojeker som är mejna kompesr. 

9. Jag väl var med dom. 

10. om jag fär var med dom? 

 
Allmän bedömning/helhetsbedömning 

Eleven kan förmedla det han vill ha sagt. Innehållet är begripligt och situationsbundet men han 
”trådar” mellan här och nu och där och då. Texten är allmänt riktad till elevens lärare och 
innehållet är anpassat till den svenska referensramen. 
 
Lexikon/ordförråd 

Utifrån denna text är det svårt att göra en korrekt bedömning av elevens ordförråd. För att få en 
klarare bild av ordförrådet har jag listat ordklasserna var för sig. 
 
Nom. fras  adj/räkneord  verb prep. fras pron adv.      konj. 
fyra bror   gäte domar  heter i……….  jag                           där       men 
gäte domar pojkar   gäte senla  bor                          foron ………        jag                                        som 
  fyra  har i sevreg  jag                om 
gäte senla pojkar      komr med dom  jag 
   vare med dom mejna 
mejna kompisar   är  dom 
   är  dom 
   väl var  jag 
   fär var  jag 
 
       
  
Nominalfraslistan innehåller bara konkreta substantiv. Endast 2 adjektiv finns, ”gäte domar” och 
”gäte senla”.  Bland de 11 verb som används finns 7 olika representerade, olika former av verbet 
vara förekommer. 
 



  
 

Bil. 2 (2:2) 
 
Jag, dom och mejna är de representerade pronomina, som visar kunskap om både subjekts- och 
objektsformer samt plural av dessa. 
Prepositionerna uttrycker plats (befintlighet,i), tillhörighet (från) och samhörighet (med). 
Eleven hanterar orden på en enkel nivå så att budskapet går fram. 
 
Meningsbyggnad 

I huvudsak används enkla huvudsatser men en spetsställning med adverbial förekommer, 
”där vare (var det) gäte domar pojeker”. Verbformen ”vare” beror troligtvis på att eleven 
uppfattat uttalet som ”vare” av ”var det”. 
Osäkerhet i satsfogningen syns – istället sätter eleven punkt och börjar nästa mening med en 
samordnad konjunktion, ”men i sevreg är gäte senla pojeker….” och det formella subjektet 
saknas efter verbet. 
Ytterligare ett exempel på osäkerhet i satsfogningen ser vi i den sista meningen, där den 
underordnade konjunktionen ”om” får inleda meningen,  
     Trots viss komplexitet i meningarna lyckas eleven genomgående använda rätt ordföljd. 
Texten innehåller i huvudsak tempusformen presens men även en preteritumform förekommer.  
 
Ordböjning 

Nominalfraserna består av delvis utbyggda substantiv. Kunskap om pluralformerna finns och 
adjektiven är kongruent böjda med substantiven, ett misstag förekommer dock, ”fyra bror”. 
Verben har böjts korrekt i presens och i den enda preteritumformen, ”vare” (var det). 
Eleven behärskar ej regeln för hjälpverb + huvudverb (infinitiv), troligtvis styrs han av 
talspråksformen  ”vill va med” och ”får va med”.  
 
Vilken nivå? 

Samtliga komponenter i elevens språk motsvarar genomsnittet på nybörjarnivå. Eleven använder 
sig av ett mycket enkelt språk, även för sin ålder, med i huvudsak SVO-satser.  
 
 



  
 

Elevtext gjord den 15 oktober 2003, elev 2   Bil. 3 (1:3) 
 
Någonting som jag tycker om att göra: jag tycker om att spela en dator spel som heter Cs. Cs 
betyder ”Counter strick”. Den är en komplecerad spel. Men jag gillar at spela i fritid. Ofta jag 
spelar i helg. Jag tycker med suälv, jag spelar ganska mycket. Men jag tycker om denhär (litet 
hjärta ritat här) spel mycket. 
Just nu jag är med en klan. Som har 14 uttagna. De alla är ganska väldig duktiga som jag. De bor 
inte i ……, de bor i olika städer. Men brukar vi spelar på internet. På nästa helg har vi en ”Cs” 
match mot malmö klan. De är jätte duktiga pojker. Men vi också praktecera varj dag. Och jag vet 
vi vill vin. lycka till oss. 
 
 

1. Någonting som jag tycker om att göra: 

2. jag tycker om att spela en dator spel som heter Cs. 

3. Cs betyder ”Counter strick”. 

4. Den är en komplecerad spel. 

5. Men jag gillar at spela i fritid. 

6. Ofta jag spelar i helg. 

7. Jag tycker med suälv, jag spelar ganska mycket. 

8. Men jag tycker om denhär (litet hjärta ritat här) spel mycket. 

9. Just nu jag är med en klan. 

10. Som har 14 uttagna. 

11. De alla är ganska väldig duktiga som jag. 

12. De bor inte i……, de bor i olika städer. 

13. Men brukar vi spelar på internet. 

14. På nästa helg har vi en ”Cs” match mot malmö klan. 

15. De är jätte duktiga pojker. 

16. Men vi också praktecera varj dag. 

17. Och jag vet vi vill vin. 

18. lycka till oss. 

 

Allmän bedömning/helhetsbedömning 

Innehållet i texten är begripligt, strukturen är bra och den har en röd tråd. Texten är inte 
situationsbunden, den är en kommenterande och levandegörande beskrivning med åtminstone ett 
orsakspåstående, ”De är jätte duktiga pojker. Men vi också praktecera varj dag”. 
Eleven har skrivit för en ”vanlig” läsare och han har anpassat innehållet till den svenska 
referensramen. 



  
 

Lexikon/ordförråd     Bil. 3 (2:3) 
 
Nom. fras  adj/räkneord verb prep. fras pron adv.      konj.  
en datorspel  komplecerad att göra i fritid någonting ofta      som   
som heter  att spela i helg                                 jag, jag               men” Counter 
strick”     den                       ganska     men 
  olika tycker om i….. jag, jag                  mycket   men 

nästa  tycker om i olika städer jag              och 
 en komplecerad spel    betyder på internet som, som               just nu 
    är på nästa helg jag                         ganska, 
den här spel  14 gillar att spela mot malmö klan  suälv                      väldig  
en klan   spelar  jag, jag                   
 
14 uttagna   tycker till oss 
de alla   har  jag, jag 
en Cs match   är  alla 
jätteduktiga pojker  duktiga bor, bor  de, de  
  jätte duktiga brukar  vi, vi 
varje dag   spela  de, vi 
lycka   vill vin*  jag, vi 
    vet, praktecera**  oss 
 
* tror att det betyder ”kommer att vinna”, engelskan har här brutit igenom (transfer) 
** kan elev 2 mena ”träna”, även här transfer från engelskan? 
 
Ordförrådet är något utökat och eleven använder åtminstone ett  abstrakt substantiv, ”lycka”, i 
den fasta frasen ”lycka till”.  Fem adjektiv förekommer. Bland de 20 använda verben finns 14 
olika representerade varav 1 partikelverb. Bland pronomina dominerar jag men 8 övriga finns 
också representerade. Prep. fraserna uttrycker både tid, plats och relation (samhörighet). 
Adverben är de vanliga men de är utbyggda med olika attribut. Komplikationer i hanteringen av 
ord kan ses, t. ex ”ganska väldig duktiga”, kanske därför att nivån är något för hög för elevens 
språkliga förmåga? 
 
Meningsbyggnad 

Meningsbyggnaden uppvisar en viss variation från enkla huvudsatser med grundordföljd, SVO, 
till spetsställningar av olika adverbial. Den vanliga grundordföljden ställer inte till några problem 
men vid spetsställningen av adverbial blir det ibland svårigheter, ”Just nu jag är med en klan”, 
där eleven missar att använda omvänd ordföljd.  Om eleven behärskar formellt subjekt framgår 
inte av texten. Stora problem finns vid satsfogning – eleven väljer förmodligen därför att sätta 
punkt och göra en ny mening med en inledande konjunktion istället för att binda samman de två 
satserna. I denna text är den enda tempusformen presens och möjligen futurum ”och jag vet vi vill 
vin” (och jag vet/tror att vi kommer att vinna), där eleven troligtvis påverkats av engelskans sätt 
att uttrycka framtid.  
 
Ordböjning 

Nominalfraserna består till övervägande del av delvis utbyggda substantiv. Eleven använder 
endast den obest. artikeln en, även där det borde vara ett, osäkerhet finns alltså på detta område. 
De pluralformer som förekommer är korrekt använda och attributen till dessa har böjts kongruent. 
Korrektheten i verbböjningen går ej att bedöma då så få tempus använts. 
 



  
 

Vilken nivå?     Bil. 3 (3:3) 

Vid närmare analys finner man att flera komponenter motsvarar övre delen av genomsnittet på 
nybörjarnivån. Trots detta blir det allmänna intrycket att eleven befinner sig på mellannivå, 
speciellt med avseende på den icke-situationsbundna texten. Kan det röra sig om en elev som inte 
vågar skriva det han vill och kan pga. rädsla för formella fel? Generellt måste eleven ändå 
bedömas vara på nybörjarnivå, på god väg mot mellannivå.  



  
 

Elevtext gjord den 15 oktober 2003, elev 3   Bil. 4 (1:2) 
 
Jag tror att ha jag mycket skolsjobb och Jag har ganska mycket saker att göra jag fick en fraga att 
vad skulle jag göra att klara av denna saker. Jag bestämmer att jag skulle jobba med på min fritid 
också: Nu jag började med det och jag jobbar på helgen också. Det är inte roligt jobba helgen 
också min jag behöver jobba på helgen. i alla fall på vardgar och på helgen jag har ingen roligt 
och jag vet inte. När jag ska bli som förut? Jag tycker att jag måste kämpa på och jag hoppas det 
ska ordna sig. 
 
 
 

1. Jag tror att ha jag mycket skolsjobb och Jag har ganska mycket saker att göra 

2. jag fick en fraga att vad skulle jag göra att klara av denna saker. 

3. Jag bestämmer att jag skulle jobba med på min fritid också: 

4. Nu jag började med det och jag jobbar på helgen också. 

5. Det är inte roligt jobba helgen också min jag behöver jobba på helgen. 

6. i alla fall på vardgar och på helgen jag har ingen roligt och jag vet inte 

7. När jag ska bli som förut? 

8. Jag tycker att jag måste kämpa på och jag hoppas det ska ordna sig. 

 

Allmän bedömning/helhetsbedömning 

Innehållet i texten är begripligt och ganska välstrukturerat. Texten är situationsbunden och 
handlar i huvudsak om här och nu men växlar även till där och då och framtiden. Mottagaren är i 
detta fall läraren, men texten kan även vara allmänt skriven, kanske för att ”skriva av sig”. 
 
Lexikon/ordklasser  
nominalfraser     adjektiv/         verb/                     prep.fraser                                pron.               adverb       konj. 
                        räkneord partikel 
     ingen 
mycket skols-   mycket            tror*               på min fritid också jag, jag                            och 
jobb                           ha               på helgen också jag, jag            roligt       att, att 
ganska mycket saker  har               på helgen också jag, jag            inte           
                           fick               på helgen  jag, jag            iallfall?    och    
en fråga                           skulle               på vardagar jag, jag            inte          men 
denna saker                           göra               på helgen  jag, jag            när           och 
                           klara av               med  jag, jag           förut         och 
                           bestämmer   det, det           också        att 
                           skulle jobba med   jag, jag                            och 
                           började   som, sig 
  jobbar   denna 
  är, (att) jobba 
  behöver jobba, har 
  vet, ska bli, tycker 
  måste kämpa på 
  hoppas, ska ordna 
 

* Jag tror att eleven menar, tycker, och har blandat det med engelskans think.    
 



  
 

       
      Bil. 4 (2:2) 
 
Nominalfraslistan är kort och innehåller konkreta och abstrakta substantiv. Endast 1 adjektiv 
finns representerat. Bland de 26 verben finns 14 olika och två av dem är partikelverb, ”klara av” 
och ”kämpa på”. 
Bland pronomina dominerar jag. Prepositionsfraserna uttrycker endast tid. Av de 7 adverben är 6 
olika, inte bara de vanligaste. 
 
Meningsbyggnad 

Meningsbyggnaden uppvisar i huvudsak enkla huvudsatser med grundordföljd SVO, men några 
spetsställda adverbial förekommer ”I alla fall på vardagar och på helgen”, ”nu jag började med 
det” och frågeordsfrågan ”När jag ska bli som förut?”. I samtliga dessa tre satser gör eleven 
ordföljdsfel. 
Svårigheter med ordföljden förekommer i alla typer av satser – eleven lyckas dock bäst med 
enkla huvudsatser. Formellt subjekt används korrekt i den mån det förekommer. Satsfogningen 
sker med, att, och, min (men). Eleven använder presens, preteritum ”fick”, futurum preteriti 
”bestämmer (bestämde) att jag skulle jobba” och futurum ”ska bli, ska ordna sig” med 
varierande resultat. Det är i alla fall bra att han försöker. 
 
Ordböjning 

Nominalfraserna är utbyggda med endast ett till två attribut. Både bestämd och obestämd form 
används (fritid, helgen) men fortfarande osäkert (denna saker). En blandning av plural och 
singular används också, både korrekt och inkorrekt. Kongruensböjningen går ej att uttala sig om 
då endast ett adjektiv förekommer. Angående elevens verbböjning är det svårt att uttala sig om 
denna men svårigheter kan misstänkas då eleven, istället för att välja den naturligaste/rätta 
formen, använt den han klarar av, ”Nu jag började (har jag börjat) med det och jag jobbar på 
helgen också”.  
 
Vilken nivå? 

Flera komponenter motsvarar genomsnittet på nybörjarnivå (lexikon, korrekthet ordböjning). En 
del andra ligger i början av mellannivån (allmänt, komplexitet meningsbyggnad). Generellt 
bedöms texten ändå vara på nybörjarnivå men på en högre sådan. Detta märks speciellt på 
konstruktionen av komplicerade meningar som han ännu inte formellt klarar av. 



  
 

Elevtext gjord den 15/10 2003, elev 4   Bil. 5 (1:2) 
 
” Hur var att flytta till sverige” 
jag heter ”elev 4” och jag ska skriva om att ”Hur varit att flytta till sverige” 
 
 I början det var inte så bra för att vi hade ingen hus så att vi kan bo. Sen började 
litte bättra när tid passar sig. vi flyttade till norra sverige (……). för det första började vi skolan 
i……, men det var lite tråkig, för att vi har bott i en liten be, det var ingenting att göra jag menar i 
fritiden. vi hade ingen riktig kompiss så att vi kan diskutera, eller dela ut sina kännslor, - vi var 
det enda afghanska familjen i……. i början det var jätte svårt att ska få prata med andra elever i 
skolan men i alla fall det är schysst att vi har flyttat till Sverige, för vår familjen sverige är bättre 
ställ för det var krig i……….  Tack 
 

1. ”Hur var att flytta till sverige” 
2. jag heter elev 4 och jag ska skriva om att ”Hur varit att flytta till sverige” 

3. I början det var inte så bra för att vi hade ingen hus så att vi kan bo. 

4. Sen började litte bättra när tid passar sig. 

5. vi flyttade till norra sverige (……). 

6. för det första började vi skolan i……, men det var lite tråkig,  

7. för att vi har bott i en liten be, det var ingenting att göra jag menar i fritiden. 

8. vi hade ingen riktig kompiss så att vi kan diskutera, eller dela ut sina kännslor,  

9. - vi var det enda afghanska familjen i……. 

10. i början det var jätte svårt att ska få prata med andra elever i skolan  

11. men i alla fall det är schysst att vi har flyttat till Sverige, 

12. för vår familjen sverige är bättre ställ för det var krig i ……… 

 
Allmän bedömning/helhetsbedömning 

Innehållet i texten är begripligt och det finns en struktur, en röd tråd. Texten är inte 
situationsbunden, den är både kommenterande och levandegörande med orsakspåståenden. 
Eleven uttrycker känslor och ger sig i kast med mera komplicerade formuleringar än vad 
språkförmågan räcker till för. 



  
 

Lexikon/ordförråd     Bil. 5 (2:2) 
Nom. fras adj/räkneord verb. prep. fras pron adv              konj  
 
elev 4 liten, bra var att flytta till sverige jag hur               och 
ingen hus riktig, schysst heter  jag hur               men 
tid bättre, tråkig ska skriva om till sverige det                     så att 
skolan                     norra, jättesvårt varit at flytta i början vi, vi inte, så          att 
ingen riktig kompiss  afghanska var, började, hade  sig                     för att 
sina känslor   enda kan bo  vi lite                men 
det enda………   andra började  vi sen                för att 
familjen i …….   första passar sig till norra sverige     det, det                      eller 
vår familjen, sverige flyttade i …… jag när                att 
är bättre ställ    vi, vi men 
krig i………                                var, var  i en liten be  sina lite                 att 

att göra i fritiden vi, det                       för 
  menar i…… det, det så                   för 
  hade med andra elever ingenting 
  kan diskutera i skolan vår  
  dela ut till sverige ingen i alla fall 
  var, var i…….. för det första  
  (att) ska få prata  i början  
  är 
   har flyttat 
  var, är 
  har bott 
 

Texten har ett större ordförråd och innehåller både konkreta och abstrakta substantiv. Eleven 
varierar ordförrådet, använder många adjektiv och olika adverb för att precisera substantiven. 
Många olika verb förekommer och de används varierat. Uttrycket ”när tid passar sig” kan vara 
transfer från engelskans ”time passes”. 
 
Meningsbyggnad 

Elev 4 varierar meningsbyggnaden, men behärskar inte regeln att inleda ny mening med stor 
bokstav. Texten innehåller mest huvudsatser, men bisatser förekommer också. Satsfogning sker 
med de vanligaste konjunktionerna men även för att, så att och eller förekommer. Flera och 
varierande satsfogningar förekommer, spetsställningar av både adverb och bisatser finns. 
Denna spetsställning  medför oftast ordföljdsfel, då svenskan här kräver s. k.  omvänd ordföljd  
t. ex ”i början det var jättesvårt”, ”för vår familjen sverige är”.  
 
Ordböjning 

Nominalfraserna består till största delen av utbyggda substantiv med i fösta hand framförställda 
attribut men även efterställda attribut förekommer ”det enda ………familjen i …….”. Både best. 
och obest. artikel används, för det mesta korrekt, men bestämd form används även efter 
possessivt pronomen, ”vår familjen”. Eleven verkar behärska plural. Det är svårt att yttra sig om 
säkerheten i adjektivkongruens, men vid några tillfällen är det korrekt använt, ”ingen riktig 
kompiss” , ”andra elever”, vid något annat inte, ”ingen hus”,  svårigheter föreligger alltså. Verb 
ur flera konjugationer finns representerade med i stort sett korrekt tempus och harmoni (vissa 
svårigheter), men han försöker åtminstone. 
 
Nivå        

Denna text visar på en elev som kommit en bra bit på väg med  svenska språket, trots vissa 
svårigheter. Han befinner sig i början av  mellannivån inom samtliga delar och måste nu stöttas 
för att gå vidare. 



  
 

Individuell studieplan för ”elev 1”, upprättad den 5/11 2003 Bil. 6 
 
Utifrån performansanalysen som gjorts på elevtexten från den 16 oktober 2003, skall följande 
tränas och utvecklas: 
 
Analysen visar att eleven troligtvis behöver träna uttalet. Han gör vokalinskott i texten som kan 
tyda på att han även uttalar orden med dessa inskott och då blir språket svårt att förstå t ex 
”pojeker”, ”sevreg”, ”foron”. Uttalet bör alltså kontrolleras för dessa speciella ord och vid behov 
tränas. 
 
Hur ska vi jobba med detta? 

Först ska vi kontrollera uttalet av orden ovan. Om det är så att uttalet är otillfredsställande ska 
detta tränas. Läraren säger ordet med korrekt uttal eleven får träna efter. Elev 1 uppmärksammas 
på hur munnen ser ut vid uttal av speciella ljud. Han får sedan träna framför en spegel, för att på 
sig själv se, hur läpparnas form och ljud samspelar. 
Eftersom elev 1 har stora svårigheter med de svenska vokalerna ska dessa tränas intensivt. Varje 
vokal tränas genom att prata om ord där vokalen ingår samt att sätta in orden i meningar. Vi gör 
tillsammans en sida med meningar, på blädderblocket, för varje vokal. Meningar och ord med 
både kort och lång variant av vokalen ingår i dessa meningar. Elev 1 får skriva ner dessa 
meningar i en skrivbok.  
 
För att hjälpa elev 1 i sin språkutveckling är det önskvärt att samarbete mellan i första hand SO 
och SV2 sker. 
 
 ”Den primära uppgiften för undervisningen i svenska som andraspråk är att eleverna så effektivt 
som möjligt ska kunna delta i undervisningen i andra ämnen för att nå minst godkänd nivå” (Att 
undervisa elever med svenska som andraspråk, s. 34). 
 

• Klassläraren funderar över och sammanfattar, vad som är viktigt/vad man kan ta bort 
eller vad vi ska koncentrera oss på (delområden), för att språkligt underlätta för eleven, 
utan att sänka den kognitiva nivån.  

• Utifrån denna sammanfattning prövas på SV2-timmarna vilka ord och begrepp som är 
kända och vilka som behöver tillföras.  

• De nya orden och begreppen tränas enligt LTG-metoden. Vi formulerar olika meningar, 
både muntligt och skriftligt på blädderblock, för att befästa allt nytt.  

• Eleven får göra egna ”småböcker” eller samla de olika områdena i en skrivbok för SO, 
med både text och illustrationer. I dessa texter ingår de nya orden och begreppen i ett 
meningsfullt sammanhang.  

• Efter detta kan böckerna/boken läsas för att dels lästräna, dels träna in faktakunskaper 
och för att redovisa genomgånget område eller del av område.  

 
 Efter fyra veckor görs en gemensam utvärdering av arbetssätt och måluppfyllelse av  klasslärare, 
SV2-lärare och elev. Böckerna kan fungera som ett delunderlag vid denna utvärdering som 
förstås även måste innefatta en muntlig del. Utifrån denna utvärdering upprättas nya delmål och 
eventuellt nya metoder. 



  
 

Individuell studieplan för ”elev 2”, upprättad den 5/11 2003 Bil. 7 (1:2) 
 
Utifrån performansanalysen som gjorts på elevtexten från den 15 oktober 20003, skall följande 
tränas och utvecklas: 
 
Elev 2 behöver i första hand hjälp med att bli medveten om hur han ska binda samman satserna 
till korrekt meningsbyggnad. Han behöver även träna substantivens genus med obestämd och 
bestämd form samt dess numerus. 
 
Hur ska vi jobba med detta? 

Vi fortsätter att prata mycket och diskutera olika saker i gruppen. Detta ger många tillfällen till 
frågor och svar som framtvingar konstruktioner av nya satser där olika inledare naturligt 
förekommer. Under detta arbete används och tränas även de  olika böjningsformerna av 
substantiven aktivt. 
 
Den skönlitterära bok som vi för tillfället läser (och lyssnar på) och som eleverna redan fått 
formulera fem frågor till är vår ”lärobok” i svenska. ”Litteraturstudier och kunskap om litteratur 
framhålls som mål i sig i modersmålssvenska. I undervisningen i svenska som andraspråk är 
litteraturläsning både mål och medel – med tonvikt på det senare. Välvald litteratur kan utgöra 
det huvudsakliga stoffet i undervisningen och ge underlag för ord- och begreppsinlärning, 
språkliga iakttagelser och övningar, kulturella jämförelser, faktainlärning m. m. utöver själva 
läsupplevelsen” (Att undervisa elever med Svenska som andraspråk, s. 38).  Allt eftersom svaren 
ges på de frågor som redan ställts, får eleverna ställa nya frågor och tillfällen ges naturligt till 
djupare samtal, analys och beskrivningar. Läraren hjälper till att formulera/ge ”rätta” mönster 
eller att ställa frågor som ”framtvingar” användning av nya ordböjningar och formuleringar. 
Blädderblock och whiteboard används för att befästa mönstren skriftligt. Vid dessa 
samtal/diskussioner tränas också utbyggnaden av ett aktivt ordförråd i en meningsfull kontext och 
arbetet får därför ett berättigande .  
 
Elevernas frågor skrivs ner i deras ”skrivlogg”, som även kan användas till spontana tankar och 
funderingar runt boken. 
 
Under en halvtimme i slutet av varje vecka skriver eleven en liten sammanställning/utvärdering 
av skolveckan.  
 
Alla texter sparas som underlag/ ”kvitto” på elevens utveckling och för det fortsatta arbetet. 
 
Önskvärt är att vi även kan arbeta med de olika arbetsområdena i SO/NO på liknande sätt som 
ovan.  

 
• Ämnesläraren i dessa ämnen gör en genomgång och en ”sammanfattning” (över vad som 

är viktigt/vad man kan ta bort, för att språkligt underlätta för eleven, utan att sänka nivån) 
av aktuellt område, som vi sedan kan bearbeta på SV2-lektionerna.  
 
 
 



  
 

Bil. 7 (2:2) 
 

• Eleverna får där formulera frågor, till berörd lärare, på sådant som varit svårt 
(ämnesmässigt) inom området. SV2-läraren hjälper till med det rent språkliga, med fokus 
på innehåll och förståelse.  

 
• När eleverna fått svar på sina frågor bearbetar vi dem tillsammans i SV2-gruppen genom 

att göra en tankekarta på området.  
 

• Slutligen får eleverna göra en egen sammanfattning av ämnesområdet. Eleven får då 
möjlighet att praktiskt träna att binda samman satser korrekt.  Här ges ytterligare tillfällen 
till språkutvecklande arbete i ett meningsfullt sammanhang som stödjer elevens 
intellektuella utveckling. 

 
• Efter fyra veckor  gör lärarna en utvärdering  

 
• Utifrån denna utvärdering, samt elevens uppfattning om utvecklingen och arbetssättet 

upprättas nya delmål och eventuellt nya metoder. 
  
 
 



  
 

Individuell studieplan för ”elev 3”, upprättad den 5/11 2003 Bil. 8 (1:2)  
 
Utifrån performansanalysen som gjorts på elevtexten från den 15 oktober 2003, skall följande 
tränas och utvecklas: 
 
Eleven behöver träna på att bygga ut satser som inte börjar med subjektet och att bli säkrare i 
användning av olika tempusformer. 
 
Hur ska vi jobba med detta? 

Vi fortsätter att prata mycket och diskutera olika saker i gruppen. Då blir det många tillfällen till 
frågor, som tvingar oss att konstruera nya satser med olika inledare, där olika tempusformer 
naturligt förekommer.  
 
Den skönlitterära bok som vi för tillfället läser (och lyssnar på) och som eleverna redan fått 
formulera fem frågor till är vår ”lärobok” i svenska.  Allt eftersom svaren ges på de frågor som 
redan ställts, får eleverna ställa nya frågor och tillfällen ges naturligt till djupare samtal, analys 
och beskrivningar. Läraren hjälper till att formulera/ge ”rätta” mönster eller att ställa frågor som 
”framtvingar” nya ordböjningar och formuleringar. Blädderblock och whiteboard används för att 
befästa mönstren skriftligt. Vid dessa samtal/diskussioner tränas också utbyggnaden av ett aktivt 
ordförråd i en meningsfull kontext och  arbetet får därför en känsla av sammanhang.  
 
Elevernas frågor skrivs ner i deras ”skrivlogg”, som även kan användas till spontana tankar och 
funderingar runt boken. 
 
Under en halvtimme i slutet av varje vecka skriver eleven en liten sammanställning/utvärdering 
av skolveckan.  
 
Alla texter sparas som underlag/ ”kvitto” på elevens utveckling och för det fortsatta arbetet. 
 
Önskvärt är att vi även kan arbeta med de olika arbetsområdena i SO/NO på detta sätt.  
 
”Den primära uppgiften för undervisningen i svenska som andraspråk är att eleverna så effektivt 
som möjligt ska kunna delta i undervisningen i andra ämnen för att nå minst godkänd nivå” (Att 
undervisa elever med svenska som andraspråk, s. 34). 
 

• Ämnesläraren i dessa ämnen gör en genomgång och en ”sammanfattning” (över vad som 
är viktigt/vad man kan ta bort, för att språkligt underlätta för eleven, utan att sänka nivån) 
av aktuellt område som vi kan bearbeta på SV2-lektionerna.  

• Eleverna får där formulera frågor, till berörd lärare, på sådant som varit svårt 
(ämnesmässigt) inom området. SV2-läraren hjälper till med det rent språkliga, med fokus 
på innehåll och förståelse.  

• När eleverna fått svar på sina frågor bearbetar vi dem tillsammans i SV2-gruppen genom 
att göra en tankekarta på området.  

• Slutligen får eleverna göra en egen sammanfattning av ämnesområdet. Här ges ytterligare 
tillfällen till språkutvecklande arbete i ett meningsfullt sammanhang som stödjer elevens 
intellektuella utveckling.  



  
 

 
Bil. 8 (2:2)  
 

• Efter fyra veckor  gör lärarna en utvärdering   
 

Utifrån denna utvärdering, samt elevens uppfattning om utvecklingen och arbetssättet                 
upprättas nya delmål och eventuellt nya metoder. 



  
 

Individuell studieplan för ”elev 4”, upprättad den 6/11 2003  Bil. 9 
 
Utifrån performansanalysen som gjorts på hans elevtext från den 15 oktober 20003, skall följande 
tränas och utvecklas: 
 
Eleven behöver uppmärksammas på användandet av stor bokstav vid ny mening och vid namn på 
länder och geografiska platser. Dessutom behöver han träna på ordföljden som förändras i olika 
typer av satser. Kongruensböjning av adjektiv behöver också tränas vilket automatiskt även 
innebär träning av substantivens genus och numerus.  
 
Hur ska vi jobba med detta? 

Vi fortsätter att prata mycket och diskutera olika saker i gruppen. Då blir det många tillfällen till 
frågor, som tvingar oss att konstruera nya satser med olika inledare, samt funderingar och 
diskussioner runt ordföljden.  
Den skönlitterära bok som vi för tillfället läser (och lyssnar på) och som eleverna redan fått 
formulera fem frågor till är vår ”lärobok” i svenska.  Allt eftersom svaren ges på de frågor som 
redan ställts, får eleverna ställa nya frågor och tillfällen ges naturligt till djupare samtal,   analys 
och beskrivningar. Läraren hjälper till att formulera/ge ”rätta” mönster eller att ställa frågor som 
”framtvingar” nya ordböjningar och formuleringar. Blädderblock och whiteboard används för att 
befästa mönstren skriftligt. Vid dessa samtal/diskussioner tränas också utbyggnaden av ett aktivt 
ordförråd i ett meningsfullt sammanhang vilket ger arbetet en känsla av ”berättigande”. 
  
Elevernas frågor skrivs ner i deras ”skrivlogg”, som även kan användas till spontana tankar och 
funderingar runt boken. 
 
Under en halvtimme i slutet av varje vecka skriver eleven en liten sammanställning/utvärdering 
av skolveckan.  
 
Alla texter sparas som underlag/ ”kvitto” på elevens utveckling och för det fortsatta arbetet. 
 
Eftersom elev 4 läser efter ett individuellt program så har han inte SO/NO som de andra eleverna 
i gruppen. Han läser bara SV2, engelska, idrott och matte. Han får därför i uppgift att studera och 
presentera olika områden, inom i första hand SO, eftersom här ges ytterligare tillfällen till 
språkutvecklande arbete i ett meningsfullt sammanhang som stödjer elevens intellektuella 
utveckling. Detta arbete ger också tillfällen till att berätta om och sätta svenska ord på tidigare 
förvärvade kunskaper.  ”Språkutveckling sker inte isolerat utan är alltid knuten till ett innehåll. 
För att elevens språkkunskaper skall bli väl befästa och utvecklas krävs att de använder språket i 
olika sammanhang och kring ett meningsfullt innehåll i samverkan med andra ämnen i skolan” 
(Kursplanen i svenska som andraspråk). Han behöver detta, speciellt eftersom han har planer på 
att så fort som möjligt få fortsätta gymnasiet fullt ut, eller i den omfattning som är möjlig. 
 
Efter fyra veckor görs en utvärdering. Utifrån denna utvärdering  upprättas nya delmål  och 
eventuellt nya metoder. 
  
 
 



  
 

Gruppintervju med andraspråkseleverna                 Bil. 10

 
 

Skolsituationen 

-  
SVÅRT

dåligt 
• Tyvärr kan vi inte prata så 

bra – måste kämpa hela 
tiden 

• Ofta svårt att förstå vad 
kompisarna säger 

• Svårt med uttalet (det egna) 

• Svårt att klara av ämnena t. 
ex. SO/NO genom att vi inte 
förstår det som står i 
böckerna, ibland blir det 
jobbigt 

* 11-åringen gillar inte 
musiklektionerna, ifjol var det 
svårt att förstå vad läraren pratade 
om, lättare i år 

+ 
  LÄTT 

bra 
 • Roligt att prata med 

kompisar 
• Roligt med idrott 
• Roligt med musik  

• Alla klasskamrater är 
snälla mot oss, även 
lärarna, de hjälper oss 
alltid 

• Lättare att klara 
matten och engelskan 
än övriga ämnen 

VAD KAN VI GÖRA 
(SV2-lärarna) 

för att hjälpa till? 

• Hjälpa till med 
uttalet 

• Fler timmar med 
SV2 

• Jobba kortare tid i 
SV- boken (Mål-
2), mera med annat 

• Hjälpa till att 
repetera SO/NO 
här 

• Förklara sånt som 
är svårt och 
diskutera problem i 
boken 



  
 

 Intervjumall för intervjuer  med andraspråkseleverna  Bil. 11 
samt en elevs (R1) hela svar på frågorna  
 

1. Tycker du att det blivit lättare att klara av och förstå de olika SO/NO-områdena 
sedan vi börjat gå igenom och diskutera dem på SV2-lektionerna? 

 
R1. Jo, för att vi – om vi inte förstår och går igenom det här, då klarar vi det i klassen. Även 
om vi bara gått igenom det en gång här och det förklarats, så att jag förstår – klarar jag det i 
klassen. 

 
 
2. Tycker du att du blivit duktigare i svenska genom att jobba med SO/NO på SV2 

lektionerna? 
 

R1. Jag vet inte – det bestämmer ni – säkert, självklart kommer man att bli bättre – man lär 
sig ju nya ord som man använder i SO och NO.  
 

 
3. Har det blivit lättare att förstå vad kompisarna säger sedan vi börjat prata om och 

förklara sådant som ni hört dem säga och göra? 
 

R1. Jag har lärt mig förstå alla ord som vi pratat om och förklarat här. 
 

 
4. Tycker du att det går bättre att prata svenska sedan vi börjat med det nya 

arbetssätet? 
 

R1. Jag vet inte – ni ska bestämma – ja, bra med träning – det kommer att bli lättare om vi 
fortsätter det hära sättet. 
 

       
 
5. Tror du/tycker du att ditt uttal förbättrats genom det nya arbetssättet? 

 
R1. Ja, förut var det jättesvårt att uttala u, i och e – det går bra nu. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 

Intervjumall för intervju med läraren i SV2  Bil. 12 
 
 
1. Tycker du att eleverna lättare klarar av/kommer att klara av de olika SO-/NO-

områdena när de får gå igenom och diskutera dem på SV2-lektionerna? 
 

 
2. Tror du att detta har gjort/kommer att göra att eleverna blir duktigare i svenska? 

 
 
3. Tror du att andraspråkseleverna lättare förstår/kommer att förstå vad deras 

kompisar säger genom att vi på SV2-timmarna förklarar och diskuterar olika ord 
och begrepp som eleverna hört av sina kompisar? 

 
4. Tycker du/tror du att andraspråkselevernas svenska förbättrats/kommer att 

förbättras genom det nya arbetssättet (utifrån de individuella studieplanerna)? 
 

 
5. Tycker du att elevernas uttal har förbättrats/kommer att förbättras genom 

ovanstående arbetssätt? 
 

 



  
 

Processen/aktiviteter     Bil. 13 (1:5) 
 
V.1   

I början av denna vecka försökte jag att etablera en relation med eleverna. Jag hade tidigare under 
hösten hälsat på hos dem en dag och då berättat om min kommande VFU hos dem. Ännu en gång 
berättade jag nu, om varför jag var där, vad jag hade tänkt göra under dessa veckor och bad om 
deras godkännande. Samtidigt hjälpte jag till med undervisningen utifrån min praktikhandledares 
planering. Eleverna jobbade en hel del i sina läroböcker i svenska, Mål-2, med olika grammatiska 
övningar. På elevfri tid hade jag konfirmerat den övergripande generella handlingplanen som jag 
gjort, (bil.1), hos rektor och berörda lärare. Dag 3 började jag min förundersökning. Eleverna fick 
skriva en valfri text vardera, som skulle utgöra underlag för performansanalyserna, (bil. 2-5), som 
jag sedan skulle göra. Den fjärde dagen gjorde jag gruppintervjun, (bil. 10), med dem. Fredagarna 
var all tid  elevfri. Den här veckan  gick jag till biblioteket för att låna lämplig skönlitteratur till 
gruppen, som vi skulle kunna använda som lärobok i svenska istället för Mål-2. Sedan började 
jag med analyserna av elevernas valfria texter. Jag renskrev och listade varje text och lade in dem 
i var sitt dokument. 
 

V.2 

Från och med denna vecka jobbade vi, i möjligaste mån,  efter den generella handlingsplanen. Jag 
introducerade ett bokband till 11-åringen. Han fick lyssna på det och skulle sedan försöka berätta 
för mig vad boken handlade om. Dessutom fick han i veckan högläsa en del ur samma bok. Jag 
valde ett gemensamt bokband till de övriga eleverna, Öde öar av Leif Esberg Andersen. De fick 
under veckan turas om att lyssna på bandet och jag  försökte poängtera för dem att de inte 
behövde förstå alla ord, utan skulle fokusera på handlingen i stort, och formulera fem frågor till 
denna, som vi sedan skulle bearbeta gemensamt i klassen.  
     Under denna vecka tog eleverna även  med sig NO-/SO-jobb, som de i gruppintervjun uttryckt 
att de ville ha hjälp med, så vi kunde jobba med dessa på SV2-lektionerna. Vid ett lektionstillfälle 
tog 16-åringen  med sig några papper som delats ut i klassen men som han inte förstod. Det var 
information om, och kallelser till föräldramöten och gymnasiebesök för eleverna i år 9. En hel 
lektion ägnades åt att förklara denna information. 
     De äldre eleverna ville även ha respons på texterna de gjort förra veckan. Jag sa att jag inte 
hade tänkt att de skulle rättas utan att de bara skulle  fungera som en diagnos och prognos för att 
kunna göra performansanalyserna. De vidhöll ändå sina önskemål och vi bestämde oss för att gå 
igenom texterna gemensamt på tavlan, och gjorde även så under veckan, och fick på det sättet 
flera lektionstillfällen med transformerande pedagogik och  grammatiska övningar.  
     Den äldste eleven frågade, under sista lektionen denna vecka, om han skulle kunna klara av att 
gå på ett fullt  gymnasieprogram redan nästa år och vilka möjligheter som fanns. Jag lovade att 
försöka ta reda på det. 
     Under den elevfria tiden denna vecka fortsatte jag med analyserna och skickade dem sedan till 
min vetenskapliga handledare för bedömning och yttranden. Dessutom gjorde jag en 
”inventering” av klassrumsmiljön och funderade över hur den skulle kunna förändras för att 
bättre passa in i en medvetet planerad språkmiljö. Konfirmerade mina tankar med 
praktikhandledaren och rektor. En del saker kunde ordnas direkt, annat måste beställas eller 
ordnas på annat sätt, efter hand.  
 



  
 

      Bil. 13 (2:5) 
V.3 

Eleverna hade höstlov denna vecka. Jag deltog i två planerade studiedagar för lärarna, den tredje 
fick vi jobba hemma med det som kändes angeläget. Jag  ägnade veckans resterande tre dagar åt  
att upprätta förslag till individuella studieplaner åt mina elever.  
     Dessutom skickade jag e-post till rektorn vid Krokbäcksskolan i Malmö. Jag hade under 
veckan läst ur Skolan mitt i världen, den öppna skolans möjligheter, en skrift utgiven av 
Integrationsverket, Statens folkhälsoinstitut och Myndigheten för skolutveckling. I den fanns 
intressanta reportage från flera multikulturella skolor, bl. a. Krokbäcksskolan, där man pluggade 
matte på svenska och pashto. Där fanns modersmålslärare i pashto och jag försökte via e-post få 
kontakt med denne, för att få tips på litteratur på pashto, eftersom jag via biblioteket inte lyckats 
få tag på någon sådan. Detta var också ett försök till att kunna etablera en kontakt som vi i vår 
grupp kunde få glädje och nytta av. 
 
V.4 

Visade studieplanerna för min praktikhandledare. Bokade tid och träffade  klasslärare, för den 
yngste eleven, samt SO-/NO-lärarna för de äldre eleverna, och presenterade de individuella 
studieplanerna och hörde vad de tyckte om dessa och planerade samarbetet framöver. 
Korrigerade planerna utifrån de övriga lärarnas önskemål.  
     Eleverna var nu tillbaka i skolan. Ramadan hade börjat för en vecka sedan och samtliga elever 
i gruppen fastade. Vi gjorde uppehåll i lektionerna framöver, för bön och proceduren runt denna. 
Jag berättade för dem om mitt försök till kontakt med Krokbäcksskolan och  de fick även läsa 
artikeln  om den aktuella skolan.  
     Vi fortsatte, vissa lektioner, att jobba med elevernas valfria texter. Den äldste eleven uttryckte 
oro över att vi inte jobbade  med Mål-2. Jobbade vi verkligen med svenska när vi jobbade med 
texterna? Vi gick därför nästa dag igenom kursplanen för svenska som andraspråk. Jag  hade 
kopierat över den på OH-film så att vi gemensamt kunde titta på uppnåendemålen för år nio, gå 
igenom och diskutera hur man bäst kunde uppnå dessa. Under denna vecka gick jag även igenom 
de individuella studieplanerna (bil.6-9) med var och en.  Jag kunde, med hjälp av dessa båda 
genomgångar, motivera varför jag ville att vi skulle jobba med ”det nya arbetssättet”.   
       Vi jobbade fr.om. nu efter de individuella studieplanerna vilket innebar, att  vi under vissa 
lektioner, som när vi jobbade med den skönlitterära boken, jobbade tillsammans,  och under 
andra lektioner jobbade eleverna med olika arbeten, som de tagit med sig från SO/NO, eller 
ibland något annat ämne. Under ett pass denna vecka jobbade vi, de tre äldsta eleverna och jag, 
med rena uttalsövningar. Vi repeterade de svenska vokalerna och började gå igenom några av 
dessa och olika sätt att uttala dem på i olika ord. För att kunna förklara detta på ett bra sätt, tog 
jag  hjälp av fonetisk skrift, eftersom eleverna redan var bekanta med den ifrån engelskan.  
    På en av lektionerna denna vecka berättade jag för den äldste eleven om de svar jag fått från 
rektor på hans gymnasiefunderingar från förra veckan. Det var svårt att förklara allt för honom på 
ett bra sätt. Vi blev inte ”färdiga” med detta ämne. Nästa dag fick jag ett brev från honom med 
ytterligare frågor om hans gymnasieplaner  samt en del frågor av mera existentiell karaktär. Detta 
var ett stort förtroende jag fick och ytterligare ett tillskott i ett språkutvecklande arbetssätt. 
 
 
 
 



  
 

      Bil. 13 (3:5) 
V.5 

Vi fortsatte att jobba utifrån de individuella studieplanerna, vilket gjorde att många olika saker 
diskuterades i klassen under veckan. 11-åringen jobbade en hel del med svenska husdjur,  13-
åringen med franska revolutionen och syror och baser, 16-åringen med hinduismen och skelettet 
och 17-åringen började också med en sammanfattning av vad han visste om hinduismen, samt 
med att skriva svar på det brev jag gett till honom, som svar på hans brev från förra veckan. Jag 
fick ”veckans svar” på torsdagen. Ibland har eleverna hämtat information från Internet, på 
engelska, eftersom de bättre förstår denna än vad som står i läroböckerna. Vi får därför ägna 
mycken tid åt att översätta och förklara olika engelska ord och begrepp till svenska, samt 
konstruera korrekta svenska meningar av detta.  
     Ett lektionspass denna vecka, liksom alla andra veckor, var 11-åringen ensam. Då passade vi 
på att jobba tillsammans med sådant som krävdes för att resterande lektioner under veckan skulle 
kunna vara ganska självgående (självklart med visst stöd). 
     De äldre eleverna och jag jobbade även ett pass denna vecka med boken Öde öar, genom att 
fortsätta att bearbeta elevernas frågor på boken. Många nya ord och begrepp tränades även med 
detta. Vi  fortsatte även att repetera fler vokaler med uttalsövningar och fonetisk skrift. Jag 
visade, övertydligt, med munnen hur den skulle se ut/formas för att olika ljud skulle konstrueras 
och eleverna härmade mig.  
     Eleverna kom allt oftare till lektionerna med olika frågor om vad olika saker betydde som de 
hört av kompisarna, samt  annat som de tyckte var svårt att förstå och när man skulle använda 
dem, t. ex olika svenska adverb.   Vi tog oss alltid tid att gå igenom det på en gång, eftersom det 
även poängteras i kursplanen att det är viktigt att ge eleverna ett språk för att klara det sociala 
umgänget. Om det var något  som behövde kollas upp, tog jag reda på det till nästa dag.  
Genom detta sätt att arbeta fick vi också ett tillfälle att prata om bra/dålig jargong, bra/dåligt 
språkbruk och kunde göra jämförelser mellan deras hemland och kultur och vårt land och kultur. 
     Den elevfria tiden av denna vecka ägnade jag åt att ta reda på svaren till olika frågor som dykt 
upp samt att planera genomgångar av detta. Jag tittade även på fjolårets nationella prov i svenska 
för år 9, för att se vad som på ett ungefär krävs för att klara ett sådant. Jag har fortfarande inte fått 
något svar från Krokbäcksskolan. 
 
V.6 

Denna vecka jobbade vi på, i stort sett, samma sätt som förra veckan. 17-åringen hade med sig 
sitt jobb om hinduismen och visade det för mig. Han hade inte hunnit göra det klart för det tog så 
lång tid att slå upp alla svåra ord som han måste få en förklaring på, dessutom hade han haft prov 
både i engelska och matte som han varit tvungen att plugga inför.  
     Vid ett tillfälle intensivjobbade jag med 11-åringen med att träna i och e. Han hade stora 
problem med att höra skillnad på dessa vokaler och skrev också därför fel när han t. ex. skulle 
göra någon diktamen eller skriva fritt.   
     Eleverna fortsatte att komma med frågor om olika saker. En fråga var varför det pratades så 
mycket om systembolaget i TV. Vi utredde detta och gick igenom begreppet mutor. 17-åringen 
berättade att detta fenomen var mycket vanligt förekommande i hans hemland. Vi pratade också 
om olika sätt att se på alkohol i Sverige och hemlandet.  
 
 
       



  
 

Bil. 13 (4:5) 
     
     Under elevernas arbete med de olika ämnena hade olika passivformer  ofta förekommit i 
texterna. De ville att vi skulle gå igenom detta och vi gjorde det genom att konstruera passiva 
meningar ur de aktiva som vi använt hittills under dagen när vi pratat om systembolaget och  
alkoholsyn. En fråga om vad life expectancy var kom också upp så vi fick tillfälle att gå igenom 
detta. Vi pratade om möjliga orsaker till varför medellivslängden var så olika i olika länder. Vi 
tittade bl.a. i tabeller  ur UNDP´s13 Human Development Report från 1999 för att jämföra olika 
länder och prata om detta. 
     Den här veckan fick de tre äldsta eleverna, var för sig, lyssna igenom bokbandet Öde öar 
ytterligare en gång, för att se om de förstod mera nu när vi gått igenom deras frågor. När de första 
gången hade gjort det så uppgav 13-åringen att han tyckte det var svårt och bara förstod ungefär 
40%, 16-åringen ungefär lika mycket och 17-åringen att han förstod nästan allt. Efter denna gång 
tyckte de att de förstod betydligt mera (även 17-åringen). Vi diskuterade om det hade varit bättre 
om jag berättat lite om vad boken handlade om, innan de skulle lyssna. första gången. Samtliga 
trodde att det hade varit lättare att förstå sammanhanget då. 
    Vid ett annat tillfälle under veckan hade jag kopierat två sidor ur Öde öar, som de fick läsa ur 
högt i klassen. Jag hade valt dessa sidor för att vi skulle få några exempel på rak och omvänd 
ordföljd. Vi fick på detta sätt ett tillfälle att gå igenom vilka regler som gällde för detta i svenskan 
och de fick se hur det praktiskt användes. Eleverna hade vid flera tillfällen uttryckt svårigheter 
med att förstå och klara detta. Det märktes också ofta både när de pratade och när de skrev. Vi 
repeterade även passivbildning från någon dag tidigare, för att befästa det ytterligare. 
     På sista lektionen denna vecka spelade vi kort, allt i enlighet med kursplanen. 17-åringen hade 
tidigare i veckan uttryckt önskemål om detta, eftersom han inte kunde spela kort med sina 
kompisar då han inte visste namnen på de olika kortfärgerna, kunde några kortspel som spelades i 
Sverige eller räkna poäng. 
Vi började med att på tavlan rita, måla och skriva samt  jämföra vad färgerna hette på svenska 
och pashto. Sedan skrev jag upp definitionen och  poängen för par, triss etc. Slutligen lärde 
andraspråksläraren ut chicago och vi spelade en omgång. 
     Den elevfria tiden denna vecka har ägnats åt samma saker som förra veckan samt till 
förberedelser av intervjuerna nästa vecka. Dessutom hade jag vid ett tillfälle hos vardera 13- och 
16-åringen suttit tillsammans med dem när de hade matteprov för att hjälpa dem med att förstå 
lästalen. 
 
V.7 

Denna vecka skulle jag genomföra min efterundersökning. Jag började med att på förmiddagen 
intervjua min praktikhandledare, Stellan. 13- och 16-åringen var lediga idag, liksom övriga elever 
på högstadiet. 11-åringen fick jobba på med sitt, tillsammans med Stellan. Jag gjorde intervjun 
med 17-åringen. Han berättade att de ikväll skulle börja fira att Ramadan var slut, och att 
bröderna skulle vara lediga tisdag och onsdag. Min planering fick förstås därmed ändras. Jag 
passade på att be honom berätta lite om hur de brukade fira detta. Vi bestämde även att träffas på 
torsdag eftermiddag för att ännu en gång gå igenom hans gymnasieplaner. Vår brevväxling hade 
nu fortgått några veckor och nya, mer preciserade frågor hade framkommit som jag försökt 
besvara genom att ta reda på dessa hos rektor för gymnasiet. 

                                                           
13 United Nations Development Programme 



  
 

      Bil. 13 (5:5) 
 
     Under tisdagen och onsdagen passade jag på att renskriva intervjuerna jag gjort eftersom 
eleverna var lediga. På torsdagens, alltså min sista VFU-dag, bjöd jag gruppen på adventsfika  
med glögg, julmust, och pepparkakor. Medan Stellan höll i fikat och spelade kort med de övriga 
så intervjuade jag de två resterande eleverna innan jag tog adjö av dem.  
     Senare på eftermiddagen när jag satt och renskrev de sista intervjuerna kom 17-åringen 
tillsammans med den yngste eleven för att vi skulle gå igenom hans gymnasieplaner. Samtalet 
blev långt och många andra frågor dryftades. Vi bytte telefonnummer och e-post adresser för att 
kunna fortsätta att hålla kontakten och fortsätta att skriva till varandra. 




