
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nästa år jag ska få G i svenska – en intervjustudie 
med andraspråkselever på gymnasiet 

 

Berit Nordquist 
 
 
 

2011 

 
Svenska språket D 

 
 

Handledare: Olle Hammermo 
Examinator: Charlotte Engblom 



 



1 

Sammanfattning 

I Sveriges gymnasieskolor går många elever med annat modersmål än svenska. Deras 
situation är mycket svår eftersom de ska lära ett nytt språk samtidigt som de inhämtar 
kunskaper via det.  

Syftet med studien var att undersöka tre andraspråkselevers situation på gymnasiet. De tre 
eleverna kommer från Afghanistan, och deras hemspråk dari är en dialekt av persiskan. En 
fråga var huruvida interferens från hemspråket kunde märkas i elevernas skriftliga och 
muntliga svenska. En andra fråga var på vilken nivå elevernas läs- och begreppsförståelse 
låg, och en tredje gällde vilka uppfattningar de hade om att lära sig svenska och att studera på 
gymnasiet. Slutligen söktes svar på hur lärare kan stödja eleverna i deras språkutveckling och 
därmed också i deras kunskapserövrande. 

Den metod som valdes var inspelning av intervjuer med eleverna för att få veta deras 
uppfattningar, samt kunna analysera uttal, syntax och form i talet och göra jämförelser med 
persiskan. Under inspelningarna läste eleverna en text ur ett läromedel som används i 
Svenska som andraspråk A på gymnasiet, och här analyserades förutom uttal även deras 
förståelse av ord och begrepp. Slutligen studerades några texter som skrivits av de tre 
eleverna, och feltyper analyserades kontrastivt mot persiskan. Syntax, form och vokalsystem i 
svenska och persiska  undersöktes, för att kunna påvisa interferens från hemspråket i 
elevernas svenska.  

Resultaten visar interferens från hemspråket dari i både muntlig och skriftlig svenska. 
Feltyperna är rak ordföljd efter adverbial samt avsaknad av formellt subjekt och obligatoriskt 
pronomen som subjekt. Osäkerhet om bestämdhet, former i plural och singular samt 
verbformer i infinitiv och presens förekommer också. Svenskans rundade vokaler vållar 
svårigheter och uttalas som /e/ eller /i/. Läsförståelsen ligger på en mycket låg nivå, och 
många ord och uttryck i texterna är obekanta.  

Interaktionens betydelse i andraspråksinlärningen betonas, och att samtala med infödda 
kamrater och tillsammans förhandla om språkets former och uttryckens exakthet är exempel 
på stöttning. Elevernas brister i läsförståelse är stora, och det kan ifrågasättas huruvida dessa 
elevers lärande på gymnasiet ligger inom vad Vygotsky kallar den proximala zonen.  
Andraspråkselevernas språkutveckling är alla lärares ansvar, och de behöver tid för att ha 
möjlighet att utveckla sina färdigheter svenska och samtidigt erövra de kunskaper som krävs i 
programmet via det nya språket.  

 

Nyckelord: andraspråksinlärning, gymnasieelever, interferens, interaktion, läsförståelse, 
persiska,  
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Bakgrund 
Idag har många elever i svensk skola utländsk bakgrund. Förutom att studera och förvärva 
kunskaper har dessa elever ett ofantligt arbete med att lära sig det svenska språket. 
Språkkunskaper är en förutsättning för att de överhuvudtaget ska ha möjlighet att kunna 
studera i Sverige och ha en trygg framtid här. 

Det har gjorts många undersökningar om hur våra elever med utländsk bakgrund klarar att 
tillägna sig språket och därmed nå goda skolresultat. I PISA-undersökningen1  studeras 
kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik samt jämförs resultat från olika 
länder. I läsförståelsemomentet ingår informationssökning, texttolkning, reflektion och 
bedömningar av innehåll och form i en text. Resultatet år 2006  visade att 
andraspråkselevernas genomsnittliga resultat inom alla de tre områdena var lägre än de 
infödda elevernas. Liknande resultat när det gäller andraspråkselevernas läsförmåga har även 
PIRLS2  2006 visat, liksom även Skolverkets undersökning NU 03 (Nationell utvärdering av 
grundskolan 2003) (Löthagen m fl (2008) s. 21).  

Enligt Skolverkets statistik över studieavbrott efter första året i gymnasiet stod elever med 
utländsk bakgrund för ca 12 % av avhoppen, medan elever med svensk bakgrund endast stod 
för ca 5% (Skolverket 2010 ).  

Utöver lärande av ett nytt språk finns andra försvårande faktorer som påverkar 
kunskapsinhämtandet för elever med utländsk bakgrund. Skolverket anger tre 
bakgrundsfaktorer: 

I sammanställningen har Skolverket undersökt hur resultaten förhåller sig till tre 
bakgrundsfaktorer: moderns utbildningsnivå, elevens kön och om eleven har svensk eller 
utländsk bakgrund. Den faktor som slår igenom mest på resultaten är moderns 
utbildningsnivå. De elever vars moder har endast grundskoleutbildning hade genomgående 
svårare att klara kraven. 
 
(Skolverkets nyhetsbrev, 2006-11) 

Skolan har en kompensatorisk uppgift, vilket innebär att den ska utjämna skillnader och ge 
alla elever samma möjligheter till utbildning oavsett hemförhållanden. Skolan har alltså ett 
ansvar för att eleverna ska att nå målen, trots olikheter i hemförhållanden och svensk eller 
utländsk bakgrund.   
 

Löthagen, Lundenmark och Modigh (2008) betonar behovet av språkutvecklande 
undervisning i skolans alla ämnen, vilket menar de, skulle leda till bättre skolresultat för 
elever med annat förstaspråk än svenska. De menar att elevernas språkutveckling är ett ansvar 

                                                            

1   Program for International Student Assessment 

2   Progress in International Literacy Study 
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för skolans samtliga lärare och att det krävs mycket tid för att eleverna ska ha möjlighet att 
tillägna sig ett skolspråk på den nivå som behövs för kunskapserövrande. De är också kritiska 
till att språkutvecklande aktiviteter så ofta ses som bara svensklärares ansvar. Detta synsätt 
kritiserar även Myndigheten för skolutveckling och betonar allas ansvar: 

Styrdokumenten slår fast att elevernas språkutveckling är alla lärares ansvar, vilket förutsätter 
att alla lärare också har kunskap om hur man arbetar språkutvecklande med alla elever.  

(Myndigheten för skolutveckling, 2004)  

Jag kommer först att göra en litteraturgenomgång angående lärande av svenska som 
andraspråk. Fokus i arbetet kommer att ligga på språkinlärning för elever från Afghanistan. 
För att bättre kunna förstå de svårigheter dessa elever ställs inför då de lär sig svenska som 
andraspråk, kommer jag att studera några särdrag i hemspråket. Deras förmåga att använda 
svenska språket i egna texter och tal kommer senare att studeras och jämföras med fenomen i 
hemspråket.  

Förhoppningsvis kommer studien också att kunna ge förslag på förhållningssätt och 
möjligheter att på olika sätt stödja andraspråkselever i deras språkinlärning och därigenom 
också i det övriga skolarbetet.  

  

Litteraturgenomgång  

Kapitlet inleds med några begrepp inom språkforskning och några syntaktiska och 
fonologiska skillnader mellan svenska och persiska. Därefter följer ett avsnitt som behandlar 
forskning kring andraspråksinlärning, några tankar kring interaktion och ett sociokulturellt 
perspektiv samt läs- och begreppsförståelse innan ett avsnitt om skolans styrdokument 
avslutar kapitlet.  

 

Språkforskning    

Inom andraspråksforskningen finns olika inriktningar. Croft (1990) och Abrahamsson (2009) 
utreder begreppet typologisk utgångspunkt, vilket innebär tvärspråkig jämförande forskning i 
alla världens språk. Genom denna kan lingvister finna systematiska mönster med variationer, 
samt likheter och skillnader mellan språken. Målet är att finna så kallade universaler, det vill 
säga att kunna formulera universella teorier om språk och påvisa regelbundenheter och 
principer som gäller för alla språk. Abrahamsson (2009) definierar absoluta universaler som 
de som förekommer i samtliga språk, exempelvis vokaler och konsonanter eller substantiv 
och verb. Han menar att dessa är mycket få och föredrar därför termen universella tendenser, 
som är drag som förekommer i de flesta språken. Inom typologisk forskning diskuteras, enligt 
Croft (1990), variation både synkroniskt, inom och mellan språk idag,  och diakroniskt, med 
vilket menas hur språket varierat och förändrats genom tiderna. Att språk förändras, menar 
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Croft (1990), är en dynamisk förändring som tar generationers tid i anspråk. Han anser också 
att det måste accepteras att språk innehåller arbiträra, godtyckliga, inslag, och att inte allt 
kan förklaras som generella funktionella principer. Inom den typologiska forskningen 
används en  induktiv analysmetod, vilket innebär att ett för den specifika undersökningen 
lämpligt stickprov, sampel, av alla världens språk väljs och studeras tvärspråkligt (s. 282). 
Syftet är att finna universella kategorier och tendenser.  

Croft (1990) och Sigurd (1991) gör jämförelser mellan olika språk och förklarar syntaktiska, 
morfologiska och fonematiska fenomen, som de stöder med belysande exempel.  

 

Persiska, dari och pashto 

I Afghanistan är de officiella språken dari som talas av ca 50% av befolkningen, och pashto 
som talas av ca 35 %. De är, enligt flera källor, bland annat Encyklopedia Britannica och 
Nationalencyklopedien, båda dialekter av persiska, farsi, och tillhör därmed de 
indoeuropeiska språken. Dari fungerar som ett lingua franca, dvs. ett kommunikationsmedel 
mellan människor från olika språkgrupper i Afghanistan. 

I min studie kommer jag att intervjua tre elever, vilkas modersmål är dari, och även försöka 
analysera deras tal och texter. Eftersom persiska och dari anses vara lika närbesläktade 
dialekter, som t ex svenska och finlandssvenska är, kommer jag i min studie att försöka göra 
jämförelser mellan det svenska språket och såväl persiska som pashto, eftersom jag hittills 
inte funnit några säkra källor som behandlar den persiska dialekten dari.  

I det följande avsnittet beskrivs vissa företeelser i syntax och vokalsystem i persiska och 
svenska. 

 

Svenska och persiska 

Kapitlet inleds med en kort genomgång av vissa särdrag i svenskans och persiskans syntax till 
exempel då det gäller ordföljd. Därefter följer några kommentarer om bestämdhet och plural i 
svenska, innan en liten översikt över alfabet och skriftspråk i svenskan och persiskan avslutar 
avsnittet. 

  

Svensk och persisk syntax och form     

Hammarberg och Viberg (1979) beskriver svenskans så kallade platshållartvång som ett 
problem i lärandet av svenska som andraspråk. Det är framför allt i de kontinentala nordiska 
språken och engelskan, som platshållartvånget förekommer, men även övriga nordiska språk, 
tyska, nederländska och franska har delar av detta system. Det som främst kännetecknar 
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dessa språk är det obligatoriska formella subjektet det och obligatoriet att sätta ut ett 
personligt pronomen som subjekt. I svenskans och de kontinentala nordiska språkens system 
ingår dessutom obligatoriskt utsättande av subjektsmärket som. Obligatoriskt utsättande av 
kopula (är) ingår också, liksom i många andraspråk. Persiskan har i likhet med svenskan och 
många andraspråk obligatorisk kopula, medan däremot formellt subjekt, personligt pronomen 
och subjektsmärke inte är obligatoriska. Följande har skrivits av en student med persiska som 
modersmål: 

Hela universitetet ser ut som en fabrik. Studenterna går in genom en dörr och efter några år 
kommer ut som färdiga produkter. 

(och efter några år kommer de ut) 

(Eller: ... och kommer ut efter några år)                           [Persiska]               

(Hammarberg och Viberg (1979) s. 30) 

Exemplet ovan visar en sats med utelämnat obligatoriskt personligt pronomen som subjekt. 
Utelämnande av det formella subjektet det eller personligt pronomen som subjekt kan 
innebära stora problem för elever med andraspråk än de germanska som första språk. 
Utelämning av dessa ord kan göra att den svenska läsaren missförstår elevens text och genom 
ordföljden och det utelämnade ordet uppfattar satstypen felaktigt. En frågesats kan uppfattas 
som ett påstående och tvärtom kan ett påstående tas för att vara en fråga. Även satshierarkin 
dvs. vad som är bisats respektive huvudsats kan missförstås. I vissa situationer kan också 
satsdelen missförstås, så att lyssnaren eller läsaren missuppfattar vad som är subjekt 
respektive objekt (Hammarberg och Viberg, 1979). 

Relativitet uttrycks på olika sätt i olika språk.  I svenskan använder vi det relativa pronominet 
´som´. Jag väljer att visa två exempel från Croft (1998) på det persiska och engelska språkets 
olika sätt att visa relativitet: 

John   mard - i      ra    ke    zan        zad   misenasad 

John   man - the   DO  that  woman  hit    knows                                            (Direct object) 

´John  knows the man whom the woman hit` 

(Croft (1998) s. 149) 

På svenska skulle min översättning lyda: 

John känner mannen som kvinnan slog 

Persiskan har här det lilla ordet ´ra´ som betecknar direkt objekt, medan engelskan och 
svenskan använder sig av relativt pronomen ´whom´respektive ´som´.  
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Här följer ytterligare ett exempel, nu med indirekt objekt:  

Man   zan         -i     ra    ke    John  be  (u)  sibe  zamini   dad    misenasam 

            I        woman   -the  DO  that  John  to         potato            gave   know             (Indirect object) 

            ´I know the woman to whom John gave the potato´ 

(Croft (1998) s. 149) 

På svenska kan satsen översättas på två sätt: 

Jag känner kvinnan som John gav potatisen till 

Jag känner kvinnan till vilken John gav potatisen 

Även här visar engelskan och svenskan relativitet med hjälp av relativt pronomen. Persiskan 
använder sig av ordet ´ra´ som betecknar direkt objekt.  Satstypen ovan där indirekt objekt 
markeras med beteckningen för direkt objekt, ´ra´,  skulle inte vara grammatiskt möjlig i 
persiskan utan tillägg av pronominet ´u´ (Croft, 1998). 

Ordföljden varierar också. Ordningen mellan de viktigaste grammatiska beståndsdelarna i en 
sats varierar i olika språk, skriver Sigurd (1991) (med hänvisning till Greenberg). Svenskan 
är, enligt Hammarberg och Viberg (1979) samt Sigurd (1991), ett SVO-språk, liksom nästan 
alla övriga språk i Europa. Detta innebär att den grundläggande ordföljden i påståendesatser 
är subjekt – verb – objekt. SOV-språk är till exempel japanska och turkiska liksom persiska, 
medan mycket få språk, bland annat keltiska och standardarabiska, har ordföljden VSO.  

Hammarberg och Viberg (1979) utreder skillnader i ordföljd. De menar att persiskan inte har 
restriktioner i ordföljden vid bildandet av huvudsats och bisats. I svenskan är grundmönstret i 
påstående huvudsats subjekt – verb (SV), medan huvudsatser med inledande adverbial eller 
annat icke-subjekt har inversion (VS). I bisatser är ordföljden oföränderligt rak i svenskan 
(SV), medan persiskan inte använder ordföljd som markör för satstyp. Följande är ett 
exempel på skrivfel som gjorts av en elev med persiska som hemspråk:  

När de kommer framfor biljetlucka märka de att har det stängt. 

(den har)                                                                            [Persiska]    

(Hammarberg och Viberg (1979) s. 34)   

 

Svenskan har inversion i ja- och nejfrågor (VS), medan ordföljd inte används som 
kännetecken vid bildandet av frågor i persiskan, utan intonation är det enda kännetecknet. 
Persiskan har också en speciell frågepartikel som antingen inleder frågesatsen eller avslutar 
den (Hammarberg och Viberg, 1979).  
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Adpositioner är lägesord, som antingen kan placeras framför sitt huvudord,  prepositioner (till 
Lund),  eller efter huvudordet, postpositioner (Lund till). En universal eller universell 
regelbundenhet är, enligt Sigurd (1991) att alla SOV-språk, utom persiskan, har 
postpositioner. Detta gäller dock inte för persiskan, som i stället, i likhet med svenskan, har 
prepositioner. 

Ordningen mellan en genitivbestämning (G) och dess huvudord (nominalfras N) är i 
persiskan, enligt Sigurd (1991), att genitiven står efter sitt huvudord (NG), till skillnad från i 
svenskan där genitiven föregår huvudordet (Kalles hund) (GN). Croft (1990) ger följande 
exempel från persiskan: 

asb - è – mard 

horse –LNK- man 

[the] man´s horse 

NG, additional morpheme is linker between N and G; all three morphemes affixed  

(Croft (1998) s. 42 )   

På svenska skulle frasen lyda: Mannens häst där suffixet hakats på genitivattributet precis 
som i det engelska exemplet ovan. I persiskan skjuts däremot morfemet “ é “ , som betecknar 
genitiv, in mellan nominalfraserna. Alla de tre morfemen är alltså sammankopplade.  

Även adjektivuttryck placeras i persiskan efter huvudordet (NA) medan svenskans adjektiv 
placeras före nominalfrasen (röd bil) (AN). 

 

Bestämdhet och pluralbildning i svenska 

Ekerot (1995) tar upp hur svenskans komplexa regler med många undantag försvårar 
andraspråksinlärares språkutveckling. Svenskans bestämdhet och pluralbildning är två 
exempel på detta. Här krävs inte bara regelkunskap, utan även lexikal kunskap, dvs. orden 
och uttrycken måste läras in ett och ett. 

 Ekerot ger några exempel på svenskans komplicerade regler för att uttrycka bestämd och 
obestämd form. I uttrycket en bil står bil i obestämd form och substantivet saknar här 
ändelse,medan ordet bilen som har ändelse är bestämd form. Det är dock inte så lätt att 
substantivet bara saknar ändelse då det är obestämd form. Även efter genitivuttryck som 
Kalles bil, och i det bestämda  uttrycket denna bil saknas ändelsen. Ekerot skriver:  

Det handlar mycket om svenskans så kallade dubbla bestämdhet, dvs. det förhållandet att 
bestämdheten ibland markeras både med ett självständigt bestämningsord och med bestämd 
slutartikel, som när ett substantiv föregås av ett adjektivattribut: den röda bilen eller vid vissa 
demonstrativa pronomen: den här (gamla) boken, den där (röda) bilen. En viktig regel är den 
att substantiv inte har bestämd form efter genitivattribut (inklusive possessiva pronomen): 
Kalles (gamla) bok, min bok. Reglerna för dubbel bestämdhet handlar alltså om huruvida 
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substantivet i ett bestämt substantivuttryck ska stå i bestämd form eller inte när själva 
bestämdheten redan markerats med ett fristående bestämningsord (s. 165f). 

Även för pluralbildning finns en mängd regler. För att bara ta ett av många exempel: ”En-ord 
som slutar på obetonat –e får –ar i pluralis (kälke, stake).” (Ekerot, 1995 s. 19) Bland alla 
dessa regler finns också många undantag, och andraspråksinläraren bör även då det gäller 
pluralbildning lära in orden som lexikal kunskap, dvs. lära dem ett och ett. Ekerot poängterar 
också andraspråksinlärarens långa väg för att nå den inföddes kunskaper, då former kräver 
både regelkunskap och lexikal kunskap (Ekerot, 1995). 

 

Skrivtecken och alfabet i svenska och dari 

 
I alfabetisk skrift betecknar, enligt Garlén (1988), ett skrivtecken i princip alltid ett fonem, 
likaväl som att ett fonem alltid betecknas av ett eller flera skrivtecken. Andra skrifttyper är 
logografisk skrift där varje tecken i regel betecknar ett ord, till exempel kinesisk skrift, och 
syllabisk skrift där varje tecken betecknar en stavelse. Till den sistnämnda gruppen hör 
japanskan, där två syllabiska system (hiragana och katakana) kompletteras med kinesiska 
ordtecken (kanji). Inom den alfabetiska huvudtypen finns sedan undergrupper med olika 
utseende på de enskilda tecknen, såsom kyrillisk, grekisk och latinsk skrift. 
 
Läs- och skrivriktningen skiljer sig också mellan de olika skriftsystemen. Det finns tre 
dominerande grupper: 
 

(1) horisontellt från vänster till höger; en övre rad läses/skrivs före en undre 
(2) horisontellt från höger till vänster; en övre rad läses/skrivs före en undre 
(3) Vertikalt uppifrån och nedåt; en högerrad läses/skrivs före en vänsterrad 
(Garlén (1988) s. 153)  

 
Svenska språket skrivs från vänster till höger med det latinska alfabetet. I persiskan används 
den arabiska skriften, och den skrivs horisontellt från höger till vänster. Tecknen inom 
samma ord skrivs ihop, vilket kallas att skriften är kursiv. Den arabiska skriften är i princip 
alfabetisk, men speciella vokaltecken, som placeras ovanför och under konsonattecken för att 
beteckna vokalfonem, så kallad vokaliserad text, förekommer i vissa texttyper (Garlén 
(1988).   
 
Efter  jämförelser mellan svenskt och persiskt skriftspråk följer nu en beskrivning av vissa 
skillnader kring vokalfonem i svenskan och persiskan. 
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Några exempel på svenskans och persiskans fonotaktiska system 

Här följer en kort jämförelse mellan de svenska distinktiva vokalfonemen och de persiska, 
samt några kommentarer om svenskans prosodi och initiala konsonantanhopningar. 

Distinktiva vokalfonem 

Sigurd (1995) förklarar distinktiv ljudskillnad genom att beskriva hur man i fonemanalys 
undersöker så kallade minimala par, dvs. ordpar som endast skiljs åt genom ett enda ljud. 
Sådana ord är till exempel pik och tik. Genom utbyte av ett enda ljud får ordet en helt ny 
betydelse, dvs. ljudet är distinktivt, betydelseskiljande, vilket också medför att p och t är två 
olika fonem (s. 29). 

Garlén (1998) definierar termen distinktivt drag som ”ett ´särdrag´ (fonetisk egenskap) som i 
ett visst språk används för att skilja mellan de olika fonemen i fonemförrådet”. Fonemen i ett 
visst språk anges genom att ljudsymbolen skrivs mellan snedstreck, till exempel som /p/ och 
/t/.  I det löpande talet varierar uttalet beroende av de ljud som kommer före eller efter. En 
variant av ett ljud som inte är betydelseskiljande kallas allofon .  

Svenskans och persiskans vokalsystem och prosodi        

Garlen(1988) förklarar hur uttal av olika vokaler brukar beskrivas genom att ange var 
vokalen uttalas i den akustiska vokalrymden, dvs. det begränsade område i människans 
talapparat inom vilket alla vokalljud bildas. Vokaler som uttalas i främre delen av munnen 
med  tungan höjd i ett främre läge kallas palatala vokaler, till exempel /i/ och /e/. Om 
läpparna rundas från /i/ bildas vokalen /y/. Vokaler som bildas med tungan höjd mot gommen 
kallas velara vokaler till exempel [u]. Längst ner i vokalrymden bildas faryngala vokaler med 
tungroten tillbakadragen mot svalgväggen, till exempel [a]. Olika språk har olika antal 
distinktiva vokalljud, och indelar därför också vokalrymden i fält av olika antal och storlek. 
Svenskan har nio distinktiva vokaler och därför nio områden, medan ett språk med tre 
vokalfonem bara delar in vokalrymden i tre fält.  

Garlén (1988) skriver att ”[v]okalerna inom ett visst vokalsystem tenderar att fördela sig 
inom vokalrymden enligt principen om maximal kontrast, såväl perceptuellt som 
artikulatoriskt. Vokalerna ska alltså låta så olika som möjligt, och de skall också artikuleras 
på så olika sätt som möjligt. Av detta följer att vokalsystem med ett givet antal distinktiva 
vokaler tenderar att se likadana ut” (s. 54) . I ett trevokalsystem är vokalerna vanligen 
placerade i tre hörn av vokalrymden så långt från varandra som möjligt. Vanligtvis gäller det 
då vokalerna /i/, som är palatal, /u/, velar, och /a/, som är en faryngal vokal. Fyrvokalsystem 
har vanligen de tre vokalerna /i a u/ gemensamt och sedan ett tillägg av en fjärde vokal. 
Kortvokalerna i pashto (”afghanska”) nämner han som ett exempel på ett fyrvokalsystem . 

Svenska språket har nio vokalfonem, och dessutom differentieras de höga palatala långa 
vokalerna genom läpprundning, enligt Garlén (1998). Här finns orundad /i/, utrundad /y/ och 
en inrundad variant av /u/ (s. 58). Svenskan har också funktionell kvantitet, dvs.  vokalernas 
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längdskillnad är distinktiv, vilket gör att vi kan urskilja betydelsen hos orden talar och tallar. 
Sigurd (1995) uppger att svenskans nio vokaler ökar till 18 om man tar med både långa och 
korta vokaler som separata fonem. Det svenska vokalsystemet är alltså mycket rikt. Enligt 
Gibbons (2006) har svenskan 27 distinktiva vokalljud eller fonem.  

Garlén (1988) beskriver hur man i svenskan, till skillnad från de flesta andraspråk, kan 
använda sig av prosodiska egenskaper för att skilja mellan två ord som i övrigt låter lika men 
har olika betydelser. Genom intonation kan vi därmed skilja ordet stégen (av steg) från stègen 
(av stege) (s. 11), eller anden (av and) från anden (av ande) (s. 126). Orden har olika tonala 
mönster eller olika ordaccenter. Anden (av and) har accent 1 eller akut accent, medan anden 
(av ande) har accent 2 eller grav accent. Svenskan är därmed ett språk med distinktiv 
ordintonation. Även betoningen har distinktiv funktion i svenskan. I språk med rörlig 
ordbetoning kan olika betydelser urskiljas med hjälp av betoningens placering. Ett sådant 
minimalt kontrasterande ordpar är de svenska orden formel och formell som endast kan 
särskiljas genom betoningen (s. 117). Persiskan har inte vare sig distinktiv  kvantitet, 
ordintonation eller ordbetoning (Garlén, 1998, s.  202). Gibbons (2006) understryker 
svårigheterna med svenskans betoningsmönster, och hur olika grammatiska ord 
(funktionsord) som till exempel verbet är försvagas beroende på den sats i vilken det uttalas, 
eftersom de inte är betonade i löpande tal. Detta försvårar förståelsen för andraspråksinlärare 

.  

Initiala konsonantanhopningar i svenskan 

Enligt Abrahamsson (2009) är konsonanternas ordningsföljd ett exempel på universell 
tendens. Ordbildningar som är lättare att artikulera, kunna uppfatta med hörseln och förstå är 
mer frekventa i språken än ord som är svåra att uttala och förstå. Svenskans morfologi med 
många suffix  ger många konsonantanhopningar som inte är vanligt förekommande i 
andraspråk. Garlén (1988) skriver att alla svenskans konsonantfonem, utom /ng/ förekommer 
i initial ställning om de direkt följs av en vokal. Svenskan har också 31 
tvåkonsonantförbindelser som kan stå initialt, varav sju har /s/ som första fonem nämligen. 
/sp/, /st/, /sk/, /sm/, /sn/, /sv/ och /sl/. I de moderna romanska språken däremot har initiala 
sekvenser av /s/ + konsonant + konsonant fått inskott av ett /e/, till exempel spanska ordet 
escuela för skola, och escribir för skriva (s. 106f). Såväl Garlén (1988) som Abrahamsson 
(2009) påtalar hur inlärare med spanska som modersmål använder sig av en strategi med 
inskott av ett initialt /e/ före initiala konsonantsekvenser i svenska. De uttalar därmed 
exempelvis det svenska ordet skriva som eskriva.  

Efter redogörelsen för vissa företeelser kring vokalfonem i svenska och persiska samt  initiala 
konsonantanhopningar i svenska följer nu ett avsnitt som behandlar forskning kring elevers 
lärande av svenska som andraspråk.  
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Forskning kring andraspråksinlärning  

I detta kapitel kommer jag att redogöra för viss forskning kring andraspråksinlärning samt 
förklara ett sociokulturellt perspektiv på lärande, innan jag avslutar med olika teorier kring 
hur lärare kan arbeta för att förbättra elevers läsförståelse. 

Europarådet gav 1968 ut rekommendationer om minst 200 timmars språkundervisning för 
invandrad arbetskraft, skriver Tingbjörn (2004). I Sverige ingick också LO och SAF 1970 
avtal om rätt till just detta antal timmars språkundervisning för nyinflyttade arbetstagare i 
Sverige. Den ökade invandringen ledde därmed till behov av undervisning, vilket enligt 
Hammarberg (2004) bidrog till att andraspråksforskningen i Sverige kom igång under 1970-
talet, och att samarbetet mellan forskare i olika länder intensifierades. 

Hammarberg poängterar skillnader mellan några begrepp inom området. Med andraspråk 
menas ett språk som lärs in i ett land där språket talas, medan främmande språk lärs in genom 
undervisning i en språkmiljö där språket inte talas av infödda användare. Han skiljer också på 
formell inlärning genom studier och undervisning, och informell inlärning genom vistelse i en 
miljö där språket talas och lärs i naturliga sammanhang. Termen andraspråk, menar han, kan 
anses som en kombination av både formell och informell inlärning . 

Viberg (2004) skiljer på intentionell och incidentiell inlärning. Den intentionella inlärningen 
äger rum då inläraren har för avsikt att lära sig att till exempel memorera ord genom 
understrykning och upprepning, medan den incidentiella inlärningen sker omedvetet i 
vardagen under andra aktiviteter. Det kan handla om att se ett barnprogram, en film eller att 
spela dataspel, som ungdomar ofta gör idag. 

Hammarberg (2004) urskiljer tre teman i andraspråksforskningen, nämligen synen på 
”inlärarspråket som ett system i utveckling, påverkan mellan språken och den kommunikativa 
kompetensen” (s.  27).  De två första temana kan betecknas med begreppen interimspråk och 
interferens. Jag kommer nu att försöka definiera och belysa dessa två begrepp varefter jag 
behandlar forskning kring interaktion och kommunikativ kompetens. 

 

Begreppen interimspråk, interferens och övergeneralisering 

Enligt Hammarberg (2004) var det Selinker som introducerade begreppet interlanguage, 
vilket på svenska översattes till interimspråk. Här ses inläraren som en aktiv språkanvändare 
under tiden som det egna inlärarspråket utvecklas alltmer mot målspråket. Det nya var 
utvecklingsperspektivet, där språket sågs som ”ett successivt tillväxande system”(s. 27) med 
egna förutsättningar, och ”inte bara sedan mer eller mindre tillägnade delar av av målspråket” 
(s. 28). Inlärarspråket sågs nu som ett eget system och skulle därför också beforskas som ett 
sådant. Ekerot (1995) reder ut begreppet interimspråkshypotesen som sedan 1980-talet varit 
en viktig faktor i andraspråksforskningen. Enligt denna genomgår andraspråksinläraren (eller 
det lilla barnet) i sin språkutveckling ett antal faser, där språket gradvis utvecklas mot 
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målspråket. I faserna behärskar talaren ett inte helt färdigutvecklat språk, utan ett 
interimspråk på väg mot den fulla språkbehärskningen. Hammarberg (2004) refererar till 
Selinkers processperspektiv, som bland annat innehåller begrepp som transfer från 
förstaspråket, övergeneralisering, överföring från undervisning och övningsstoff, 
inlärningsstrategier samt kommunikationsstrategier, där inläraren på olika sätt försöker 
kommunicera trots brister i språkförmågan (s. 28).  

Hammarberg (2004) menar att transfer kan vara både positiv och negativ. Positiv transfer är 
facilitering, där modersmålet underlättar inlärningen av ett nytt språk, medan  negativ transfer 
är interferens. Han anger Weinrich (1953) som den som först forskade kring interferens, 
vilken han menade uppstod då  ”individen identifierar element (fonem, ord, grammatiska 
mönster)  i andraspråket med motsvarigheter i sitt primära språk och underkastar dem det 
primära språkets regler” (s. 31). Hans kontrastiva hypotes var att ”olikheter mellan språken 
på jämförbara punkter orsakar interferens och därmed vållar inlärningssvårigheter och ger 
upphov till fel som återspeglar strukturen” (s. 32) i första språket. Abrahamsson (2009) 
beskriver negativ interferens som att förstaspråkets strukturer förs över och interfererar och 
stör andraspråket, vilket leder till fel i språkbehandlingen. 

Philipsson (2004) hänvisar till Wigforss (1979) som undersökte pluralutvecklingen hos finska 
barn med svenska som andraspråk.  Först använde sig barnen av en förenklingsstrategi med i 
stort sett samma form i singular och plural. I nästa fas kom i stället en 
övergeneraliseringsstrategi, där de använde samma pluraländelse till alla substantiv, innan de 
så småningom hade lärt sig fler av de olika pluraländelserna i målspråket. 

Olika inlärnings- och kommunikationsstrategier kan ses som inlärarens aktiva arbete med 
språket. Hammarberg (2004) anger Corder (1967) som introduktör av tanken på inlärarens 
roll som aktiv konstruktör av sitt språk (s. 29). Fokus flyttades här från undervisningens och 
den kontrastiva analysens betydelse till inlärarens egna aktiva kreativa arbete med att bygga 
upp språket. Språkinlärningen sågs som en kreativ mer informell process där inläraren aktivt 
byggde upp språket genom att använda och gradvis utveckla det mot allt högre och mer 
fulländade språkformer. 

Här följer nu ett avsnitt om forskning som behandlar interaktion och kommunikation. 

 

Andraspråksforskning kring interaktion  

Många forskare har intresserat sig för interaktionens betydelse för språkutveckling och 
kulturellt erövrande. 

Lindberg (2004) menar att den som först betonade vikten av interaktion för att främja 
språkutveckling var Hatch (1978), som ses som en föregångare för denna typ av forskning. 
Hatch antog att de grammatiska strukturerna i andraspråket utvecklades i interaktionen 
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mellan infödda och icke-infödda samtalspartner. Hon visade hur stöttning från den infödda 
talaren förtydligade den icke-infödda talarens utsagor, vilket bidrog till att syntaktiska 
strukturer kunde skapas. Att lära sig att samtala och hålla en konversation vid liv utvecklar 
språkinlärningen, enligt Hatch. Ekerot (1995) menar att inläraren ska vara aktiv i sin egen 
språkutveckling, och genom begriplig input, konstruera en mental grammatik och ett mentalt 
lexikon, i upptäckandet av språkets regler (s. 29).  Under  dessa faser sker en tillrättalagd 
input av infödda talare (eller vuxna) som anpassar sitt språk i samtalet och förhandlar 
tillsammans med andraspråksinläraren så att båda förstår varandra.  

Språk konstrueras, menar Lindberg (2004), i ett verbalt och icke-verbalt samarbete mellan 
andraspråkstalaren och den infödde talaren. Hon jämför detta med ett förhandlande, där den 
mer avancerade talaren kan hjälpa till med de ”syntaktiska ramar, omformuleringar och 
utvidgningar” (s. 465), som behövs för att föra samtalet vidare. Även Löthagen m.fl. (2008) 
tar upp elevernas förhandlande i diskussioner. De menar att eleverna stöttar varandra ”både 
innehållsmässigt och språkmässigt när de tillsammans processar fram vilka ord och uttryck de 
ska använda” (s. 73.), och betonar vikten av att andraspråkselever använder sitt nya språk så 
mycket som möjligt för att nå god språkutveckling.  

Om just detta förhandlande för att nå förståelse mellan talare handlar den så kallade 
interaktionistiska skolan som bygger på Longs (1981, 1983) interaktionshypotes, berättar 
Lindberg (2004). Här kan andraspråksinläraren be talaren att upprepa eller förtydliga sina 
utsagor, så att de kan förstås, vilket leder till inlärning. Long betonar omformuleringar, där 
den infödde på en korrekt version av målspråket kan ge återkoppling och förtydliga 
inlärarens tal, vilket bidrar till förbättring av språkförmågan. Liknande tankar har enligt 
Lindberg (2004) förts fram av Swain (1985, 1995), som myntat begreppet begripligt utflöde. 
Hon menar att en utveckling av ett korrekt och komplext andraspråk inte är möjlig utan att 
inläraren producerar eget meningsfullt tal.  Endast då, menar Swain, har inläraren möjlighet 
att själv bearbeta språket syntaktiskt och semantiskt. Hon förespråkar ett framtvingat flöde, 
där andraspråkstalaren måste anstränga sig för att uttrycka sig så exakt som möjligt i en 
successivt alltmer kvalificerad interaktion. Vidare berättar Lindberg om sin egen studie 
(1996), där hon observerade klassrumsaktiviteter och fann att smågruppsaktiviteter gav flest 
möjligheter till språkligt utflöde och interaktion. 

I det kommande avsnittet behandlas den sociokulturella synen på andraspråksinlärning där 
interaktion och samtal har stor betydelse. 

 

Den sociokulturella teorin i andraspråksinlärning 

Lindberg (2004) och Gibbons (2006) jämför två teoretiska modeller som konkurrerat om 
tolkningsföreträde om interaktionens roll i andraspråksinlärningen. Det är dels 
överföringsteorin, som ser eleven som en passiv mottagare av information, och där språket 
enbart ses som en väg att överföra och förmedla kunskap, dels den sociokulturella teorin, 
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som hävdar att vi lär i samspel med vår omgivning. Den första teorin har fått mycket kritik, 
menar Lindberg (2004) och refererar till van Lier 1996), som anser att den förminskar 
språkinlärningen till en process med orsak och verkan, i stället för att se den som en mycket 
komplex aktivitet. Lier utgår själv från Vygotskys sociokulturella modell, som utgår från att 
inlärning sker i möten mellan människor.  

Lindberg (2004) översätter ett citat av Vygotsky (1978:87): ”Det som ett barn kan göra med 
lite hjälp i dag kan det göra själv i morgon”. Enligt hans teorier lär vi av den som är mer 
kunnig än vi och utvecklas därigenom till allt större självständighet. Med begreppet 
mediering menar han alla de typer av stöd vi behöver under vår lärprocess. Det kan förutom 
stöd av en individ med större erfarenhet vara verktyg av olika slag, så kallade artefakter. 
Vygotsky myntade begreppet den proximala inlärningszonen, eller zonen för närmaste 
utveckling, som kommit att bli väl använt i olika didaktiska sammanhang. Hoel (2001) 
förklarar begreppet som mångtydigt. Hon skriver:  

[d]en kulturella interaktionsaspekten av den närmaste utvecklingszonen utgör ett centralt 
moment i det sociokulturella perspektivet på lärande. Den närmaste utvecklingszonen blir en 
skärningspunkt mellan individens sätt att tänka och den sociokulturella miljö som individen 
lever i (s. 89).  

Hon menar att samspelet mellan elever hela tiden medverkar till en ny definition av vad nästa 
potentiella utvecklingszon egentligen innebär. Den får därmed ett dynamiskt innehåll. Detta 
är också komplext, eftersom så många olika kompetenser ingår. Hon menar att eleverna 
tillsammans skapar mening då de olika perspektiven möts och de tillsammans försöker att 
tolka och lösa olika problem. Lindberg (2004) definierar denna zon som: 

Avståndet mellan den utvecklingsnivå som man som individ kan operera självständigt på och 
den nivå som man kan prestera på tillsammans med kompetent ledning. Inom denna zon finns 
alltså sådana kunskaper och färdigheter som vi som individer inte behärskar fullständigt och 
självständigt men som ligger inom ramen för vår utvecklingspotential (s. 471f). 

Hon jämför detta med andraspråksinläraren som utvecklar sin kommunikationsförmåga med 
stöd, dvs. mediering, av positiva samtalspartner eller olika hjälpmedel som lexikon och 
ordbehandlingsprogram  Lindberg (2004) liknar detta samtalande vid ett förhandlande, där 
den mer avancerade talaren kan hjälpa till med de ”syntaktiska ramar, omformuleringar och 
utvidgningar” (s. 465), som behövs för att föra samtalet vidare. Stöd i den egna 
språkutvecklingen kan också, enligt Gibbons (2006)  vara scaffolding, stöttning, där lärare 
eller kamrater ger tillfällig hjälp åt en kamrat för att denne ska utveckla sina färdigheter och 
senare kunna utföra dem självständigt.   Löthagen m. fl. (2008) och Gibbons (2006) betonar 
att stöttning av lärare i alla ämnen eller klasskamrater är tillfällig ”framtidsorienterad” hjälp 
som leder eleven mot högre nivåer i sina färdigheter och högre självständighet.  

Strandberg (2006) förklarar utvecklingszonen som en process mot allt större självständighet i 
tre etapper. I den första får eleven prestera tillsammans med en ”fiffig kamrat”, i den andra 
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med olika hjälpmedel som fusklappar och först i den tredje på helt egen hand. Löthagen m. fl. 
(2008) utvecklar tanken på nästa utvecklingszon, genom följande resonemang:  

[E]tt kriterium för språkutvecklande undervisning är att den ligger ”snäppet över” det eleven 
redan kan. Lärare utbildade i svenska som andraspråk behärskar ett bedömningsverktyg som 
gör det möjligt att se vilken språklig nivå eleven befinner sig  på och vad ”snäppet över” 
innebär för varje andraspråkselev (s. 51). 

Verktyget kallas performansanalys, och är efter en tids användning ett mycket användbart 
hjälpmedel för lärarens arbete med bedömning av andraspråkselevers språkutveckling. 
Elevers texter analyseras och ger läraren viktig kunskap om vad nästa steg i elevens 
utveckling är.  

Här följer några forskares uppfattningar om ett sociokulturellt perspektiv i undervisningen av 
andraspråkselever. 

 

Ett sociokulturellt perspektiv på andraspråksinlärning i praktiken 

Gibbons (2006) diskuterar vad skolan kan göra för att hjälpa elever med annat modersmål 
behärska målspråket. Hon förespråkar en alternativ modell där vikten av samarbete mellan  
individer betonas i såväl kunskaps- som språkutveckling. Här menar hon att både lärare och 
elev har aktiva roller i inlärningsprocessen (s. 25). Hon skriver att ”vad och hur vi lär oss 
beror på vilka vi umgås med (Gibbons, s. 26)”. Lahdenperä (1995) diskuterar också vikten av 
interaktion för att förvärva en ny kultur. Hon refererar Flather (1995) och skriver att en 
människa har såväl en ursprungskultur som en social eller kulturell kultur. Den etniska eller 
nationella kulturen som människan får ”genom primär socialisation i familjen och i skolan (s. 
121)” är hennes ursprungskultur, vilket betyder den kultur en invandrare tar med sig dit hon 
flyttar. I interaktion med människor i den nya miljön erövrar invandraren sedan den sociala 
eller kontextuella kulturen (Lahdenperä, 1995). En språkutvecklande skolmiljö måste vara 
interkulturell, menar Löthagen m. fl. (2008), och betonar vikten av goda villkor och att 
mångfald ska ses som en resurs. All personal på skolan måste se flerspråkighet som en 
tillgång. Det flerstämmiga klassrummet är ett begrepp som använts flitigt i didaktiska 
diskussioner den senaste tiden. En tolkning är att alla elever får göra sina röster hörda, och att 
olika aktiviteter som att läsa, skriva, samtala, reflektera och interagera vävs samman ( s. 33).  

Gibbons (2006) diskuterar interaktion i klassrum med andraspråkselever. Hon förespråkar att 
arbetssättet i klassrummet måste variera så att det inte oftast förekommer 
helklassundervisning med korta kontrollfrågor från läraren. Hon menar att elevens svar då 
blir för korta, och eleven behöver då inte anstränga sig för att uttrycka sig begripligt på 
svenska. Risken är också att läraren talar mycket mer än eleverna, och hon ser många fördelar 
med grupparbeten, där eleverna får möjlighet att såväl uttrycka sig själva mera som höra och 
förstå andra. Hon refererar till Mc Groarty (1993), som menar att arbetssättet har tre positiva 
effekter på andraspråksinlärningen, nämligen att både inflödet och utflödet blir större, samt att 
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samtalet blir meningsfullt. ”Det eleverna hör och det de lär sig ingår i ett sammanhang. 
Språket används på ett meningsfullt sätt i ett bestämt syfte (Gibbons (2006) s. 39).” Hoel 
(2001) betonar starkt vikten av att skapa trygghet i gruppen i kommunikativa aktiviteter i 
klassrummet. Hon diskuterar valet mellan fasta trygga grupper som också ger varandra 
respons och möjligheten att vara lyhörd för vad som händer och kunna förändra 
gruppsammansättningen under arbetets gång. Löthagen m. fl. (2008) och Gibbons (2006) 
betonar att stöttning från kamrater och lärare är tillfällig ”framtidsorienterad” hjälp som leder 
eleven mot högre nivåer i sina färdigheter och högre självständighet.  

Andraspråkselever, menar Gibbons (2006), lär sig ett nytt språk samtidigt som de inhämtar 
kunskap via det. Dialogen fyller en viktig funktion vid utvecklandet av tänkandet, och  
interaktion med andra människor är också en nödvändighet vid språkinlärning. Hur ska vi då 
bygga upp interaktion i klassrummet så att andraspråkselever möter ett för dem utvecklande 
språk (s. 27)? Löthagen m fl (2008) skriver: 

Att enbart låta andraspråkseleverna följa den ordinarie undervisningen i olika ämnen utan 
fokus på språkutveckling ger /.../inte automatiskt en optimal språkinlärning. Det är heller 
ingen lösning att bara förenkla undervisningen. Målet måste i stället vara att integrera språk 
och innehåll så att andraspråket kan utvecklas samtidigt med ämneskunskaperna (s. 42). 

De betonar vikten av ett förhållningssätt där lärare som undervisar elever med annat 
hemspråk är medvetna om hur och varför man arbetar språkutvecklande samt har höga 
förväntningar på sina elever (s. 40). Eleverna behöver under en tid språkligt stöd av lärare i 
alla skolämnen och av klasskamrater. 

Efter det sociokulturella perspektivet i praktiken följer nu några forskares teorier kring läs- 
och begreppsförståelse. 

 

Läsförståelse och lärande av ord och begrepp 

Cummings (2000) diskuterar skillnaden mellan att ha god språkförmåga i vardaglig 
konversation, jämfört med att nå den nivå som krävs för att förstå texter av sakprosekaraktär i 
olika ämnen inom skola och utbildning. Han stöder sig på forskning, av Collier (1987) och 
Hakuta m fl (2000), som sedan tidigt 1980-tal har visat att det tar minst fem år för 
andraspråksinlärare att nå de inföddas språkförmåga i sammanhang med teoretisk 
undervisning. 

Research studies since the early 1980s have shown that immigrant students can quickly 
acquire considerable fluency in the dominant language of the society when they are exposed 
to it in the environment and at school. However, despite this rapid growth in conversational 
fluency, it generally takes a minimum of about five years (and frequently much longer) for 
them to catch up to native-speakers in academic aspects of the language (Cummings (2000) s. 
34).   
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Han ser två bakomliggande orsaker till denna skillnad i tidslängd. För det första krävs det 
avsevärt lägre språkkunskaper för att fungera i ett personligt samtal, som ju underlättas av 
ögonkontakt, gester och intonation,  jämfört med en utbildningssituation där det krävs ett 
större ordförråd och mer komplex grammatik för att kunna analysera en fråga. För det andra 
ökar de inföddas försprång hela tiden då de ständigt förvärvar ett mer sofistikerat ordförråd 
och en mer avancerad språkförmåga. Han poängterar därför vikten av att 
andraspråksinlärarnas utbildning får ta den tid som krävs i anspråk för att de ska ha möjlighet 
att nå den nivå som krävs för att behärska språket i högre undervisning (Cummings, 2000). 
Löthagen m fl (2008) hänvisar också till Colliers undersökningar. De menar att elever med 
ankomståldern 5 - 7 år behöver 3 - 8 år för att nå infödd nivå i teoretiska ämnen i skolan. 
Elever som kommer i åldern 8 - 11 år behöver 2 - 5 år, och elever som är 12 - 15 år vid 
ankomsten behöver 6 - 8 år. Orsaken till att de yngsta barnen inte lär sig språket allra 
snabbast är att de visserligen lär sig uttalet, grammatiken och vardagsordförrådet mycket 
snabbt, men att andra delar går långsammare. I åttaårsåldern tycks barnens lärande vara som 
allra bäst, eftersom de behärskar sitt modersmäl på en viss nivå och kanske redan kan läsa 
bra, samt för att eleverna också nått en viss kognitiv mognad.  

Enström (2004) diskuterar vilket ordförråd en andraspråksinlärare behöver och drar slutsatsen 
att det är beroende av vilka mål inläraren har med språket. För att kunna delta i vardagliga 
samtal och läsa enklare texter räcker det med ett mer begränsat ordförråd, medan den som vill 
ha förmågan att med god behållning läsa sakprosa och autentiska texter behöver tillgodogöra 
sig en mer avancerad vokabulär. Hon delar in det avancerade ordförrådet i tre undergrupper: 
ämnesrelaterade ord, mindre frekventa ämnesoberoende ord och mindre frekventa 
vardagliga ord (s. 173). De ämnesrelaterade fackorden har låg frekvens i andra sammanhang 
och måste därför läras in av såväl andraspråksinlärare som infödda svenska studenter, menar 
Enström. Det finns också ett tämligen lågfrekvent ordförråd som används inom flera olika 
ämnesområden och som kan vara speciellt problematiskt att tillgodogöra sig för just 
andraspråksinlärare, men som måste vara välbekant om läsförståelsen och läshastigheten ska 
nå en godtagbar nivå. Här tar Enström upp exempel som adekvat, anamma, fjärma och 
förfarande. Hon betonar att en person som behärskar denna mindre frekventa vokabulär inom 
en genre ändå kan ha svårigheter att läsa texter inom ett annat område, eftersom inte bara den 
direkta fackterminologin, utan också de mer ämnesoberoende orden kan variera mellan 
ämnena. Även inom den moderna skönlitteraturen finns mindre frekventa vardagliga ord som 
kan störa läsförståelsen. Enström nämner ett antal adjektiv som: beskäftig, enveten, förgrämd 
och glättig. För att få en större vokabulär inom dessa generella kategorier av ord, som är så 
typiska för sakprosetexter, och så viktiga för att förstå texter inom många ämnesområden, 
förespråkar Enström läsning av dagstidningar, skönlitteratur och sakprosa. 

Liberg, af Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) diskuterar ämnesspråk, och hur texter blir 
mer ämnesspecifika ju längre upp i skolåldern eleven kommer. Visserligen består texterna till 
allra största delen (90 %) av de 5000 - 6000 vanligaste orden, men som läsare bör du förså 95 
– 98 % av orden. De nämner tekniska termer och vetenskapliga begrepp vars betydelser inte 
alltid går att förstå av sammanhanget. Ofta är det sammansatta ord, och även om eleven 



21 

förstår de ingående delarna kan betydelsen bli fel. Ordet solförmörkelse betyder till exempel 
inte att solen förmörkas, och andraspråksinlärare, liksom svenskfödda elever, kan få 
svårigheter med förståelsen.   

Enström (2004) listar ett antal verb som kan vara svåra att förstå för en andraspråksinlärare. 
Hon tar upp förflyttningsverb som pallra sig, vingla, ragla, tassa och vada. Dessa  ingår inte 
i fack- eller kurslitteratur, men är vanligt förekommande i moderna romaner, och även om de 
inte är helt nödvändiga för att ge information om handlingen kan de ge en djupare kunskap 
om huvudkaraktärer och stämningar. Sigurd (1991) talar om hierarkier, där vissa ord är 
överordnade andra, så att till exempel förflytta sig är överordnat springa, krypa och gå. 
Liknande undersökningsresultat beskriver Viberg (2004) angående inlärning av verb. Vuxna 
med svenska som förstaspråk har i sitt talspråk en bas med ett antal högfrekventa verb med 
generell betydelse som förekommer i många texttyper och sammanhang. Dessa basverb med 
grundläggande betydelser, som Viberg kallar nukleära verb finns i många språk. De 
viktigaste av de nukleära verben har betydelser som ´gå´, vilket anger förflyttning, ´göra´ , 
vilket innebär produktion, ´ge´och ´ta´, som anger ägande, ´säga´, som innebär verbal 
kommunikation, ´se´, som innebär perception och ´veta´och ´tänka´som anger kognition. På 
svenska har de 20 mest frekventa verben dessa betydelser (s. 203).  Runt dessa frekventa verb 
kan sedan ett stort antal lågfrekventa verb med mer specifika betydelser samlas i semantiska 
fält. Dessa  återfinns bara inom vissa ämnesområden eller texttyper.  I Vibergs 
undersökningar bland barn i de lägre klasserna fann han att just basverben var 
överrepresenterade, medan verb med specifik betydelse förekom mera sällan. Framför allt 
fann han att de barn som hade svenska som andraspråk oftare än de infödda använde sig av 
de högfrekventa nukleära verben med allmän betydelse, men att de successivt lärde sig mer 
specifika verbvarianter ju mer de exponerades för språket. Viberg (2004) hänvisar till en 
studie (Kuhberg (1992), som visar att det omvända gäller, dvs. de specifika verben försvinner 
först från det aktiva ordförrådet, då barnet flyttar ifrån ett land och inte längre hör språket. De 
nukleära verben hålls lättare i minnet. Enligt Viberg är detta ett bevis på vilken stor 
ansträngning som behövs för att utveckla och bibehålla ett stort ordförråd av verb jämfört 
med till exempel substantiv.  

Ekerot (1995) menar att lärandet av ord försvåras av polysemi, dvs. av att orden har flera 
betydelser som är mer eller mindre anknutna till varandra. Även homonymi finns, då flera ord 
i stället är likalydande, men har olika betydelser till exempel ren. Sigurd (1991) nämner 
svårigheten med att slå upp ord i lexikon och där hitta synonymer, eftersom ord ofta inte är 
helt liktydiga och många ord inte kan förklaras på detta sätt. Han föredrar ordböckernas sätt 
att i stället ge en längre definition av ordet. Han tar också upp metaforisk ordbildning, där 
konkreta begrepp används för att uttrycka mer abstrakta begrepp. Här finns till exempel att 
vandra i tankarna och att tänka djupt. Även Liberg m fl (2010) nämner förmågan att kunna 
förstå bildspråk för att nå läsförståelse. De betonar också vikten av att ha förförståelse av 
textens innehåll och kunna anknyta detta till egna erfarenheter. På så sätt kan de finna den 
engagerande och kunna ”skapa bilder i huvudet” för att nå ökad läsförståelse ( s. 63). 
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Keene och Zimmermann (2003) ger många exempel på hur lärare kan arbeta med att utveckla 
elevers läsförståelse. Genom att läsa en text högt och stanna upp för att samtala och beskriva 
hur de i sin fantasi ser det som pågår i handlingen och jämföra med varandra, kan läraren 
bidra till att eleverna skapar inre bilder och ser en film spelas upp framför sina ögon. 
Eleverna kan antingen berätta för varandra om sina egna inre bilder, till exempel hur de anser 
att huvudkaraktärerna eller miljöerna ser ut eller rita och måla och på så sätt få stöd i 
kommunikationen  med kamraterna. På detta sätt blir elevernas läsning mer aktiv, och 
eleverna blir mer engagerade i vad som försiggår i texten. Att kunna koppla textupplevelsen 
till sitt eget liv och sina egna erfarenheter genom att berätta om egna liknande upplevelser 
eller jämföra med andra läs- eller filmupplevelser ger ytterligare en dimension i 
läsförståelsen. Nästa steg är att också göra kopplingar till andra liknande företeelser ute i 
världen och se likheter och skillnader. På detta sätt vidgas elevernas associationsbanor, och 
genom diskussioner med andra ökar elevernas engagemang. Förståelsen av texten kan 
fördjupas från en mera ytlig till en djupare nivå.  

Många forskare i andraspråksinlärning tar upp skolpersonalens betydelse för att våra 
flerspråkiga elever ska nå skolframgång och betonar hur viktigt det är att skolpersonal har 
medvetenhet om andraspråkselevernas inlärningssituation Några exempel är Holmegaard och 
Wikström (2004) och Viberg (2004) som trycker på vikten av kunskaper i svenska språket för 
tillägnande av kunskaper i alla ämnen. Cummings (2000) menar liksom Löthagen m fl (2008) 
att andraspråksinlärarens språkutveckling inte bara är ett ansvar för läraren i målspråket, utan 
alla lärares gemensamma ansvar. Lahdenperä (1995) går ännu längre och hävdar att lärares 
kunskaper om språkutvecklingens betydelse för andraspråkselevernas hela livssituation är 
oerhört viktig och måste uppmärksammas redan i lärarutbildningen. 

Här följer ett utdrag ur skolans styrdokument för gymnasiekursen Svenska som andraspråk A. 

 

 

Skolans styrdokument 

I detta kapitel redovisas  mål och betygskriterier för Svenska som andraspråk A på 
gymnasiet. 

Mål för gymnasiekursen Svenska som andraspråk A  

I Skolverkets kursplaner finns mål för alla kurser som läses på gymnasiet, samt 
betygskriterier för betygsstegen Godkänt, Väl godkänt samt Mycket väl godkänt. Här anges 
bland annat en lägsta gräns för vad en elev ska kunna för att nå ett godkänt betyg.  
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I kursmålen för Svenska som andraspråk A (Se bilaga 1) finns bland andra följande mål som 
rör muntlig och skriftlig kommunikation: 

Eleven skall 
vilja och våga använda det svenska språket för muntlig och skriftlig kommunikation i 
skiftande sammanhang och situationer 
ha ett så rikt ordförråd att hon med hjälp av detta kan klart och tydligt förmedla åsikter, 
erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift på ett sätt som är anpassat till situationen och 
mottagaren 
kunna, med tydligt uttal och god språkbehandling, samtala om och diskutera aktuella frågor 
och sociala och kulturella företeelser, beskriva erfarenheter av sin kultur och jämföra med den 
svenska kulturen 
kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande och lärande 
kunna formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar exempelvis vid 
läsning av texter av olika slag från olika tider och kulturer 
kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt vara medveten om 
skillnader mellan talat och skrivet språk 
/.../ samt kunna använda datorer för att skriva och kommunicera 
(Skolverket, 2000) 

 
I kursplanerna för Svenska som andraspråk A finns också följande mål som rör elevers 
läsförståelse:  
 

[Eleven skall] 
kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är relevant för eleven själv och för den 
valda studieinriktningen och för eleven som samhällsmedborgare 
kunna förstå längre muntliga och skriftliga framställningar och uppfatta hur språket anpassas 
till situation och mottagare 
kunna inhämta, värdera och ta ställning till information och kunskaper från bibliotek och 
databaser /.../ 
kunna använda lexikon, uppslagsböcker och digitala hjälpmedel som informationskällor 
(Skolverket, 2000) 

I betygskriterierna för godkänt betyg i Svenska som andraspråk A anges följande lägsta gräns 
för elevernas kunskaper och förmågor i muntlig och skriftlig kommunikation samt 
läsförståelse: 

Betygskriterier 
Kriterier för betyget Godkänt 
Eleven kommunicerar muntligt och skriftligt och gör sig förstådd i både formella och 
informella sammanhang med ett för situationen tillräckligt ordförråd. 
Eleven deltar i olika muntliga aktiviteter utan att uttal och grammatik försvårar förståelsen. 
Eleven återger med stöd av ledfrågor innehållet i muntliga och skriftliga framställningar av 
skiftande slag och svårighetsgrad. 
Eleven utnyttjar språkliga handböcker, använder sig i tal och skrift av grundläggande regler 
för språkets bruk och byggnad samt skiljer på talat och skrivet språk. 
Eleven formulerar egna tankar och iakttagelser och jämför med stöd av ledfrågor texter från 
olika tider och kulturer. 
Eleven gör enklare informationssökningar på bibliotek och i databaser och reflekterar över 
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källornas tillförlitlighet. 
Eleven använder dator för att producera egna texter och för att kommunicera med andra. 
(Skolverket, 2000) 

 
Till hjälp för lärarna i betygsättningen ges nationella prov, men bara för Svenska B och 
Svenska som andraspråk B, och inte för Svenska A och Svenska som andraspråk A.  
 

Efter presentationen av forskning kring språk- och andraspråkinlärning samt skolans 
styrdokument för Svenska som andraspråk A kan jag nu precisera mitt syfte och mina 
frågeställningar. 
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Syfte 

Syftet med undersökningen är för det första att studera en del strukturer och särdrag i 
elevernas hemspråk och undersöka hur dessa påverkar deras skriftliga och muntliga förmåga 
på svenska. För det andra vill jag få kunskap om elevernas läsförståelse i läromedel för 
gymnasiekursen Svenska som andraspråk A. Mitt mål är också att jämföra deras skriftliga 
och muntliga förmåga samt läsförståelse med betygskriterierna för godkänt betyg i Svenska 
som andraspråk A. Jag önskar också att få ta del av elevernas uppfattningar om att lära sig 
svenska och studera på gymnasiet, för att bättre kunna förstå de svårigheter de ställs inför i 
skolan. Förhoppningsvis kommer studien också att kunna ge förslag på förhållningssätt och 
metoder för att på olika sätt stödja andraspråkselever i deras språkinlärning. 
 

Frågeställningar 

Mina frågeställningar är: 

1/ Vilka skillnader mellan svenska och persiska kan påverka de tre elevernas skriftliga och 
muntliga svenska? 

2/ Hur är elevernas läsförståelse i läromedel för gymnasiekursen Svenska som andraspråk A? 

3/ Vilka uppfattningar har eleverna själva om sina gymnasiestudier? 

4/ Hur förhåller sig elevernas språkliga förmåga i svenska till vad som krävs för godkänt 
betyg i Svenska som andraspråk A i skolans styrdokument? 

5/ Hur  kan lärare i skolan stödja andraspråkseleverna och medverka till att deras 
språkförmåga förbättras och eleverna i gymnasiekursen Svenska som andraspråk A når 
målen?  

 

Efter att ha preciserat mitt syfte och mina frågeställningar kommer jag nu att redogöra för  
metoden i min undersökning.  
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Metod 

Under rubriken metod följer en redogörelse för hur studien planerades och genomfördes. 

Med tanke på syftet med studien valde jag att göra en komparativ studie för att kunna göra 
jämförelser och se mönster i tal, skrift, läsförståelse och uppfattningar hos några elever med 
svenska som andraspråk. För att kunna undersöka elever med så lika bakgrund som möjligt, 
valde jag tre elever från Afghanistan, som alla har den persiska dialekten dari som sitt 
modersmål. De är alla tre ungefär 19 år gamla. Två av dem har nu gått ett år på gymnasiet 
och den tredje kommer att börja i höst. En komparativ studie är, enligt Bryman (2002), ”[e]n 
etnografisk eller kvalitativ intervjuundersökning av två eller fler fall (s. 73)”. Han förklarar 
att det grundläggande är att hitta de särskiljande dragen i två eller flera fall, för att därigenom 
kunna göra teoretiska reflektioner. Det är en kvalitativ forskningsmetod, som också kan 
kallas för en ”multipel fallstudie” ( s. 71).   

Mitt val föll på kvalitativa intervjuer, vilka enligt Trost (1993) kännetecknas av att frågorna 
som ställs är enkla och ger innehållsrika, fylliga svar. Dessutom valde jag en semi-
strukturerad form, vilket, enligt Bryman (2002) innebär en flexibel intervjuform, där frågor 
kan ställas i den ordning som vid tillfället passar bäst, och att nya följdfrågor kan ställas 
utifrån de svar som informanten ger (s. 301). Intervjuguide finns som bilaga 2. 

Jag valde att intervjua några elever med samma modersmål för att få möjlighet att studera 
särdrag i modersmålet och sedan göra jämförelser med elevernas förmåga att tala och skriva 
svenska. Detta blev vad Trost (1993) kallar ett bekvämlighetsurval, dvs. jag frågade i min 
omgivning och valde sedan de elever jag fann som hade samma hemspråk (s. 108). Trost 
utreder urval vid kvalitativa intervjuer, och menar att representativa urval i dessa fall är 
ointressanta.  

I de flesta fall vill man vid kvalitativa studier få en så stor variation som möjligt och inte att 
antal likartade, urvalet skall vara heterogent inom en given ram; där skall finnas variation men 
inte så att mer än någon enstaka person är extrem eller ”avvikande” (s. 105).  

Mitt urval av tre relativt jämnåriga elever med samma hemspråk, dari, och liknande 
levnadsförhållanden är ändå inte ett alltför likartat. Urvalet kan anses vara heterogent inom en 
given ram. Eleverna har olika bakgrund, även om de kommer från samma land, Afghanistan, 
och de har olika planer då det gäller val av gymnasieprogram. Enligt Trost är fyra till fem 
intervjuer lagom, och han menar att ”man ska begränsa sig till ett mycket litet antal 
intervjuer”, eftersom ”ett fåtal väl utförda  intervjuer är mycket mera värda än ett flertal 
mindre väl utförda ” (s. 110). Själv har jag inte funnit fyra till fem intervjupersoner med 
samma modersmål och ungefär samma nivå i svenska språket. Jag anser därför att tre 
intervjuer kan räcka, och att intervjuerna i stället kan kompletteras och fördjupas senare om 
jag önskar ytterligare information.   
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Eleverna var genast intresserade av ett samtal och gav sitt samtycke till att intervjuerna skulle 
spelas in på bandspelare. De upplystes om syftet med studien och fick också veta att deras 
namn inte skulle uppges i den skrivna rapporten. Det är självklart, menar Trost (1993), att 
informera om att den intervjuade inte måste svara på alla frågor, och att hon eller han kan 
avbryta intervjun om så önskas. Han påpekar också att förmyndare eller förälder måste ge sitt 
samtycke om den intervjuade inte är myndig. I denna studie är de tre eleverna alla myndiga 
och har själva valt att samtycka till intervjun. 

Jag valde att göra mina intervjuer med en person i taget. Enligt Trost (1993) ska man undvika 
att intervjua flera personer samtidigt, eftersom det kan leda till vad han  kallar ”social 
styrning”, dvs. att de synpunkter som kommer fram egentligen inte är individernas egna (s. 
44). 

Att intervjuerna spelades in på bandspelare var ett självklart val, dels för att jag ville kunna 
lyssna på dem flera gånger, och dels för att jag, som Bryman (2002) skriver, både är 
intresserad av det de säger och hur de säger det, eftersom mitt fokus också ligger på 
begriplighet och uttal av ord och meningar. Under intervjun läste eleverna korta stycken ur en 
lärobok i litteraturhistoria som används i Svenska som andraspråk A. De försökte sedan 
återberätta innehållet i texten samt förklara ord och begrepp som jag valde ur texten eller som 
de själva fann svåra. 

Intervjuerna hölls i ett grupprum på skolan i slutet av vårterminen. Bandspelaren fungerade 
bra, och stämningen var lugn och avspänd.  

Valet av läromedel för att undersöka elevernas läsförståelse blev Ekengrens svenska. Boken 
är relevant för undersökningen eftersom den används i Svenska som andraspråk A i 
litteraturhistoria. 

Vid avlyssningen av intervjuerna stoppades bandet ofta, och olika avvikelser från svenskan i 
uttal, syntax och form antecknades på olika ställen så att de kom i olika kolumner som sedan 
kunde indelas i ytterligare kategorier med hjälp av färgpennor. Analysen av läsningen ur 
lärobok gjordes på liknande sätt. Även här markerades uttal, men även förståelse av ord och 
begrepp. Elevernas bakgrund och uppfattningar om att studera på gymnasiet, samt deras 
förhoppningar inför framtiden antecknades. 

För att kunna analysera elevernas skriftliga förmåga i svenska valdes några texter från deras 
uppgifter i Svenska som andraspråk A. Även här blev valet vad Trost (1993) kallar ett 
bekvämlighetsurval. De texter som fanns tillhands fick utgöra materialet i studien. Jag valde 
några av de tre elevernas texter och undersökte deras svenska skriftspråk för att kunna 
jämföra med modersmålet dari, som är en närstående dialekt till persiskan. 

Textanalysen gick till så att jag de första gångerna jag läste texterna strök under felaktigheter 
med en kulspetspenna. Under de sista genomläsningarna markerade jag problem med syntax 
och form, motsvarande dem i min litteraturgenomgång, med gult och lexikaliska svårigheter 
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med blått. Även ord och begrepp som eleverna hade problem med antecknades, och de 
exempel som kändes tydliga och relevanta för mitt syfte valdes ut och citerades i uppsatsen.  

Det går inte att dra några generella slutsatser av mina resultat, eftersom min studie endast 
behandlar tre elever, och undersökningen pågick under en begränsad tid. Jag anser dock att 
tillförlitligheten är god, om studien betraktas som ett exempel på hur tre andraspråkselevers 
situation kan te sig. Deras skriftliga och muntliga svenska kan beskrivas väl och jämföras 
med påverkan från modersmålet. Det går att få en inblick i deras läs- och begreppsförståelse, 
liksom om deras uppfattningar om att studera första året på gymnasiet.   

Efter att ha redogjort för undersökningens planering, urval och genomförande kommer jag nu 
att redovisa resultaten av min studie. 
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Resultat - en studie av tre elevers andraspråksinlärning  

Här kommer jag först att delge något om elevernas bakgrund samt deras uppfattningar om att 
lära sig svenska och studera på gymnasiet. Därefter redovisas resultat från studien av skriftlig 
språkförmåga i elevtexter samt av muntlig språkförmåga och läsförståelse i intervjuer.  
 

 

Elevernas bakgrund samt uppfattningar om att lära sig svenska och 
studera  

Här ges först en kort inledning om de tre elevernas bakgrund. Studien har fokuserats på tre 
manliga gymnasieelever från Afghanistan, som nu bor i en mellansvensk stad. De är alla tre 
19 år gamla och har bott i Sverige i knappt fyra år. Jag kommer att kalla eleverna A, B och C. 

A gick i skolan i fyra år i Afghanistan, men det var bara på förmiddagarna och skolan var inte 
bra som här i Sverige. Han berättar att han aldrig fått höra sagor då han var liten, för hans 
mamma kunde inte läsa. Han har nu gått ett år på det naturvetenskapliga programmet. Språket 
är svårt och skolarbetet är oftast mycket tungt. Han anser att han inte har tid till att träffa 
kamrater på sin fritid, eftersom skolan är viktigare.  Han sitter oftast ensam hemma och läser 
på kvällarna, och han har känt sig ensam. Han vill inte alltid fråga när det är något han inte 
förstår. Han låtsas att det går bra och tycker att han lär sig bäst om han sitter ensam och 
pluggar i stället. På morgonen efter är han ibland så trött att han inte orkar gå till de första 
lektionerna. Just nu håller han på att ta körkort. Han längtar hem till sin mamma, som är 
mycket sjuk, och han funderar på att låna pengar så att han kan åka till henne. Han är också 
medveten om att hon ville att han skulle resa till Sverige, eftersom hon önskar honom ett bra 
liv. 

B gick tre år i skolan i Afghanistan, då han var mellan nio och tolv år. Det fanns inga böcker 
hemma, och ingen i familjen kunde läsa bra. Han har nu gått ett år på det naturvetenskapliga 
programmet. Han är ofta trött på dagarna, eftersom han är uppe på nätterna. Ibland stannar 
han hemma från skolan för att han är för trött. Ofta är han ensam. Då är han uppe och läser 
inför prov i skolan, men ibland ser han på film eller håller på med datorn. Ibland  träffar han 
kompisar på kvällarna. Det är några svenska kompisar och några från Afghanistan. 
Skolarbetet är svårt och det är mycket att göra, men han vill lära sig svenska bra och klara sin 
gymnasieexamen. I framtiden vill han helst bo i Stockholm, där han har några släktingar, och 
han vill ha ett bra yrke. 

C hörde sagor som liten, eftersom hans storasyster kunde läsa. Han gick bara i skolan ett år, 
mellan åtta och nio års ålder, sedan var han tvungen att sluta på grund av kostnader för 
skolgången, som familjen inte hade råd att betala. Han är glad och positiv och umgås gärna 
med svenska vänner och vänner från andra länder och han har en svensk flickvän som han 
träffar varje dag. Svenska språket går bra och han frågar om han inte förstår. Han stannar 
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aldrig hemma från skolan om han inte är riktigt sjuk. Skolarbetet går bra, men han gillar inte 
matte som han anser är svårt. Han ska börja på handelsprogrammet till hösten.Han lär sig bäst 
om han läser lite i skolan och sedan repeterar hemma. Han tycker också om att diskutera med 
andra, och då anser han att han lär sig bäst. C är glad att få vara i Sverige och vill inte åka 
tillbaka till hemlandet. I framtiden tror han att han ska få ett arbete i någon affär i staden, 
bilda familj, ha en bil och kanske ett hus. C vill ha en rolig fritid och roligt umgänge med 
andra människor.  

Tabell 1.  Elevernas bakgrund samt uppfattningar om att lära sig svenska och studera 

 

Tabell 1 ovan visar att de tre eleverna är jämnåriga och har bott i Sverige ungefär lika länge. 
A är den som anser att svenska språket är svårast medan B och C tycker det går bra. A och B 
tycker att skolarbetet är svårt och de har stor frånvaro. C däremot anser att skolan går bra, och 
han vill inte stanna hemma. Två av eleverna går det naturvetenskapliga programmet. De 
studerar sent på kvällarna, och A anser sig inte ha tid till att umgås med jämnåriga. Den tredje 

Namn 
Ålder 

Tid i Sverige Skolgång i  

hemlandet 

Uppfattningar 
om att lära sig 
svenska 

Skolarbete och 
frånvaro 

Valt 
gymnasie-
program i 
höst 

Fritid 

A 
19år 

Knappt 4 år 4 år, mellan 8 
och 12 år, 
men det var 
ingen ´riktig´ 
och bra skola 
som här 

Svenskan är 
ofta svår, men 
A vill inte 
fråga så 
mycket 

Skolarbetet är 
tungt. A har 
stor frånvaro. 

NV 2 Läser 
ensam 
hela 
kvällarna 

B 
19år 

Knappt 4 år 3 år mellan 9 
och 12 år, 
men det var 
inte en bra 
skola 

Svenskan går 
ganska bra 

Skolarbetet är 
ganska 
jobbigt. B har 
stor frånvaro. 

NV 2 Läser 
oftast 
ensam Är 
ibland 
med 
kompisar 

C 
19år 

Knappt 4 år 1 år, från 8 – 
9 år  Lärarna 
brukade slå 
elever 

Svenskan går 
bra, och han 
frågar om han 
inte förstår 

Skolarbetet 
går bra, och C 
stannar inte 
hemma om 
han inte är 
riktigt sjuk 

HP 1 Är ofta 
tillsamma
ns med 
svenska 
vänner och 
gör även 
läxor 
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eleven, C, har en stor kamratkrets som han umgås med, men han tar också hem läxor. I höst 
ska han börja första året på handelsprogrammet. 

Efter sammanfattningen av elevernas bakgrund följer nu ett avsnitt som behandlar texter som 
eleverna själva har skrivit. 

 

Analys av elevtexter 

Här följer några avsnitt som citerats ur texter skrivna av A, B och C. Efter textavsnitten görs 
försök till analys av elevernas skriftliga förmåga i svenska. 

Analys av två texter skrivna av A 

Text ett 

De första citaten är hämtade ur en text om filosofer under antiken som skrivits av A. 
Uppgiften var att skriva en egen text och göra egna reflektioner kring ett tema från Antiken. 
A valde att skriva om filosofer. I den här uppgiften kunde läroboken Ekengrens svenska 
kunde användas för att hämta fakta under skrivandet.  

Under den grekiska antiken jag har läst om tre filosofer, som var och en hade egna revolution 
på sin tur. Sokrates var en oerhörd populär person bland de andra filosofer och mellan sina 
vänner med helt nytt tänkesätt. Han brukade vandrar på gatorna eller satte upp någonstans på 
torget som en fattig man med smutsiga kläder enligt den berättelse. /---/ Tack vare de 
filosofer  och av deras tankar för att våra nya generation har fått tillräckliga erfarenheter till 
att känna till mänskligrättigheter och försvara sina rättigheter genom att var fri och ha 
demokratiska samhälle, fast i vissa länder pågår fortfarande konflikt. /---/ Sokrates med 
denna tänkesätt ville verkligen grunda en demokratiska system på den grekiska gamla tiden, 
därför försökte han att varje enskilda person ska ha egna argumentation. Människan 
kontrolleras med två rejäl systematisk (en känsla och en tankar) eftersom ibland man tänker 
på ett sätt men känsla hanterar på annat sätt. /---/ Platon som är den andra välkända filosofer 
i grekiska antiken var Sokrates elever som han grundade en skola senare när han kom tillbaka 
till stad efter lång tid när Sokrates dog. Hans mesta berömda filosofi tänkande är att som han 
sa människan är en blandning av båda sinnevärld och idevärld och den som vi lever och 
uppfattar med sinne är sinnevärlden medan våra själen tillhör idevärlden. 

 Syntax och form  

A har två exempel på rak ordföljd efter tidsadverbial i sin text. Det ena är ”Under den 
grekiska antiken jag har läst” i stället för ”har jag läst”, och det andra ”ibland man tänker” i 
stället för ”tänker man”.  Han har också rak ordföljd i uttrycket ”men känsla hanterar” i 
stället för omvänd ordföljd ”men hanterar känsla”.  

Bestämdhet är en svårighet för A, som skriver ”bland de andra filosofer” i stället för 
”filosoferna”. Andra exempel är ”enligt den berättelse” där det korrekta skulle vara 
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”berättelsen”.  och ”de filosofer” som skulle vara ”filosoferna”. I uttrycket ”men känsla 
hanterar” bör han använda bestämd form ”känslan” , liksom i ”till stad”, som ska skrivas ”till 
staden” och ”med sinne” som ska skrivas ”sinnet”. Slutligen ska den bestämda formen i 
”våra själen tillhör” vara obestämd ”vår själ”. 

Formellt subjekt saknas i satsen ”fast i vårt samhälle pågår fortfarande konflikt”. Här bör A 
antingen sätta in formellt subjekt ”pågår det” eller obestämd artikel ”pågår en konflikt”. 

I texten finner jag inget exempel på att obligatoriskt utsättande av personligt pronomen som 
subjekt saknas. Däremot finns en övergeneralisering i satsen: ”Platon /.../ var Sokrates elever 
som han grundade en skola senare...”. Här är As användande av pronominet ”han” 
överflödigt. 

B visar osäkerhet på singular och plural. I satsen ”Platon /.../ är den andra välkända filosofer” 
ska substantivet i plural ändras till singular ”filosofen”. Likaså ska det vara singular ”elev” i 
satsen ”Platon /../ var Sokrates elever”.  

Verbformerna infinitiv och presens är också en svårighet för A.  Presensformen ”vandrar” ska 
bytas ut mot infinitiv ”vandra” i satsen ”han brukade vandrar på gatorna”. I satsen ”försvara 
sina rättigheter genom att var fri ska på motsvarande sätt infinitivformen ”vara” ersätta 
imperfektformen ”var”.  

Ordförråd 

De verb A själv använder i sin text är har läst, var, brukade, satte, har fått, känna till, var, 
ha, pågår, ville, försökte, ska ha, tänker, är, var, kom, dog och lever. De är alla högfrekventa 
vardagliga verb. Vandrar, som kan sägas vara ett mer preciserat förflyttningsverb finns i 
texten om Sokrates. Likaså finns hanterar, försvara, grundade, uppfattar, tillhör och 
kontrolleras i lärobokens text. 

I texten använder A många substantiv från den antika historiens område. De är hämtade från 
lärobokens text, men är inte alltid korrekt använda eller böjda. Ett exempel på felaktig 
ordbildning är ”mänskligrättigheter”. A har ännu inte den språkliga förmågan att med egna 
ord och med viss hjälp av lärobokens text skriva egna reflektioner kring ett tema från antiken. 
Texten är bitvis svår att förstå. 

Text två  

I det andra exemplet hade den naturvetenskapliga klassen fått i uppgift att med egna ord 
skriva en förenklad sammanfattning av en längre text i biologi med många fackspråkliga 
uttryck. De skulle först läsa igenom texten och försöka förstå innehållet, och sedan skriva om 
den med egna ord och därmed visa att de förstod innehållet. Här följer ett antal citat ur den 
text A skrev: 
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I den här lapp ska du utveckla en systematik klassificering och fylogenetisk träd. Ändamål av 
den här lapp är att illustrera principer av klassificering och många process av utveckling. 
Varje arter är identifierades av nummer snarare än namn. Vi gör detta testet med artificiell 
organismer så att ni ska tro förväg hur skulle vara de klassifieras. /---/ Sedan familjer kan 
kombinera i ordning. /---/ Det träd skulle reflektera på dina systematiks klassificering. /---/ 
När där är tre eller mer arter i en släkt du måste bestämma vilka två arter ska delta i en 
gemensamma förfader utan deltar med andra. /---/ Likheter två släktingar som liknar mer nära 
varandra än de andra släktingar gör förmodligen delta en gemensamma förfader. /---/ Varje 
linjer i nedanför papperet representera ålder av 19 miljoner år. /---/ Några levande form är 
alltså hittades i fossila.  

  

 Syntax och form 

I stället för omvänd ordföljd efter tidsadverbial använder A rak ordföljd i satsen ”sedan 
familjer kan kombinera”, medan han gör motsatsen i satsen ”så att ni ska tro förväg hur 
skulle  vara de klassificeras”. Här har A omvänd ordföljd i stället för rak. 

A skriver ”Vi gör detta testet”, vilket är ett dialektalt uttrycksätt från västkusten, men här 
visar A osäkerhet i att ange bestämd form. Ordet ”Ändamål” skulle också ha skrivits med 
bestämd form i texten. 

Plural innebär också problem för A, som skriver ”många process” och ”Varje arter”.  

Uttrycken ”identifierades är”, ” skulle  vara de klassifieras” och ”är hittades” visar att A 
har svårigheter med passiv form. På svenska kan passiv form antingen uttryckas med ”är 
identifierade” eller ”identifierades”, medan A använder en blandning av båda formerna. De 
felaktiga verbformerna kan också vara exempel på påverkan från passiv form i engelskan. 

 

Ordförråd 

A använder här relativt specificerade verb som  illustrera, utveckla, kombinera, reflektera, 
delta och representera. Verben återfinns i den text som skulle sammanfattas. 

Många av substantiven i texten är facktermer som organismer, principer, klassicicering och 
arter. De är hämtade från den text som A sammanfattar. Uttrycket ”den här lapp” visar 
däremot att As eget ordförråd är begränsat.  A har inte det ordförråd som krävs för att utföra 
uppgiften på ett tillfredsställande sätt. Han har inte förmåga att sammanfatta texten med egna 
ord, utan flyttar i hög utsträckning uttryck och satser från den ursprungliga texten. 
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Analys av två texter skrivna av B  

Text ett 

Citaten från B är hämtade ur en text där eleverna skulle välja ett tema från texterna om 
antiken och göra egna reflektioner. B valde att skriva och göra jämförelser mellan krig under 
antiken och i samhället idag. I den här uppgiften hade han tillgång till läroboken Ekengrens 
svenska och det är möjligt att han även ibland använde Google translate på sin dator. 

I Afghanistan där kommer jag ifrån pågår kriget fortfarande mellan talibaner och staten. De 
protesterar jämnt om islam och den islamiska regler. Så här startade rinna folkets blod i 
landet. Om vi tänker oss 300 år tillbaka så kanske kommer vi på den grekiska historia om 
trojan. Den äldsta som har varit mycket ute på strider och kriget var Hektor och hade frun och 
barn. /.../ så bestämde de att be Paris, den yngsta prins av troj att hjälpa dem. Alla tre 
gudinnorna försökte muta honom med sina rikedom så att slump vinsten rullar på egna sidan. 
Slutligen kärlekens gudinna, Afrodite vann tävlingen och och lovade Paris att han skulle få 
världens vackraste kvinna. /.../ Efteråt grekerna lyckades med att bryta in muren.  

Jag tycker att kriget har inte förändrats sin mening. Om vi jämföra kriget i trojan och i 
afghanistan så ser vi att både kriget har samma mening och det är ingenting annat än att ta 
makt över något. Talibaner som försöker tränga sig igenom folk och pressar ut folk genom att 
hot och tagit självmorden. Idag även är det många andra länder som är med i på kriget  i 
Afghanistan fast de säger alltid att de vill bara hjälpa och försöker slutar kriget i landet. Men 
jag själv påstår att de vill ha bara makten över landet så att sedan kan de försöka styra upp 
andra länder som är mot dem. T.ex. Iran och USA gillar inte varandra. USA har mycket 
soldater och även makt i Afghanistan idag och deras enda mål är att vinna det här kriget och 
tar fullmakt över landet så att sedan kan de ta styrelse och koncentrerar sig på att anfalla Iran.  

 

Syntax och form 

Ordföljd innebär problem för B, som skriver ”I Afghanistan där kommer jag ifrån”, ”här 
startade rinna folkets blod”, ”slutligen kärlekens gudinna, Afrodite vann tävlingen” och 
”Efteråt grekerna lyckades”. Här har B skrivit rak ordföljd efter tidsadverbial, där svenskan 
har omvänd ordföljd. Andra ordföljdsfel är ”Så här startade rinna folkets blod”,  ”så kanske 
kommer vi på” och ”så att sedan kan de försöka” . Placering av negation i en sats vållar 
också problem för B som skriver ”Jag tycker att kriget har inte”. Den svenska regeln är att 
negationen ”inte” placeras före det finita verbet i bisatsen, men B placerar den i stället efter 
det finita verbet. 

Exempel på problem  med bestämdhet är ”den grekiska historia”, ”varit ute på strider och 
kriget”, ”hade frun och barn” och ”den yngsta prins”.  

Uttrycken ”båda kriget” och ”tagit självmorden”  visar osäkerhet på former i plural och 
singular.  
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B är osäker på användning av presens eller infinit form på verbet. ”Om vi jämföra kriget”, 
”försöker slutar kriget”, och ”att vinna det här kriget och tar fullmakt” och slutligen ”ta 
styrelse och koncentrerar sig på” är fyra exempel på detta. 

 

Ordförråd  

Enligt min mening använder B ett omväxlande ordförråd av verb som ”pågår”, ”protesterar”, 
”påstår” och ”koncentrerar sig”. Orden är inte hämtade ur en svensk text, utan ingår troligen 
i hans egna aktiva ordförråd.  Ett exempel på fel ordval är ”bryta in muren” 

B har valt fel substantiv för sammanhanget i uttrycken ” ta fullmakt över landet” och ” ta 
styrelse”.   Uttrycket ”slump vinsten rullar på egna sidan” känns främmande. Han kan mena 
”att den egna sidan kan dra en vinstlott”. Han visar försök att uttrycka sig med omväxlade 
och träffande uttryck. 

 

Text två  

I det andra exemplet på text skriven av B bestod uppgiften av att skriva ett referat av en 
tidningsartikel som handlade om en ny testmetod för att avgöra om en person som misstänks 
för ett brott talar sanning eller ej. Här följer några citat ur Bs text: 

Han utförde år 1999 ett hjärnvågstest på J B grinder som han insåg att han hade blivit 
genomskådad och erkände ett mord. /---/ Men Farwell gör lättare för domarna att fatta beslut 
genom att ta ett elektroniskt fingeravtryck av en människas hjärna som han har begått brott 
eller mördade, och nu han skiljer mellan oskyldiga och skyldiga personer med sin ny 
utvecklade utrustning. Farwell sätter ett pannband på den testpersoner med sensorer som är 
kopplas på hans dator, och spelar in bild och ord av brottsplatsen eller offret. Den bild och ord 
som glider fram över skärmen kommer hjärna genast att reagera på det som känner igen, och 
skickar hjärnvågor genom sensorer som är kopplade till ett program i Farwells dator. På detta 
sätt han kan avgöra om testpersoner har begått det brott eller har erfarenhet från brottsplatsen. 
Eftersom forskarna säger att när hjärna känner igen något som den har lag[r]at sänder det 
impulsive till. Farwell har använt sitt utrustning för att testa Harringtons hjärna som han har 
dömts för ett mord som han har inte begått. /---/ Efter en kort undersökningen av Harringtons 
hjärna efter 23 år fängelse han har fått ett resultat av Harringtons hjärna att han har inte alls 
erfarenhet om mord eller brottsplatsen istället hans hjärna kände igen en lång rad detaljer från 
den konsert som han hela tiden hävdat att han besökte.  

Jag tycker att han gjorde ett bra gjord av sig eftersom han underlättade för polis och alla 
allmänhet och det kan skaffa ett fantastisk tryggheten för alla samhälle under att skiljer 
mellan skyldig och oskyldig. Det kanske absolut kan inte vara ett upphör med lögndetektor 
men det kan vara möjliga att underrätta mänskliga rättigheter att hur det går fram eller 
fungerar. 
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 Syntax och form 

B har ett antal fall av rak ordföljd i stället för omvänd ordföljd i sin text. Två exempel är efter 
tidsadverbial: ”Nu han skiljer mellan” och ”efter 23 år fängelse han har fått”. Tre fall gäller 
placering av negationen ”inte” i en bisats: ”ett mord som han har inte begått”,”Att han har 
inte alls erfarenhet av” och ”Det kanske absolut kan inte vara”. Två andra fall av rak ordföljd 
är: ”På detta sätt han kan avgöra” och ”i stället hans hjärna kände igen”.  

Formellt subjekt ”det” saknas i satsen: ”Farewell gör lättare för domarna att fatta beslut”. 
Pronominet ”den”  som subjekt saknas i satsen ”det som känner igen”. Satsen ska i stället 
skrivas: ”det som den känner igen”. Exempel på överrepresentation av pronomen finns också. 
B skriver : ”som han insåg att han hade blivit genomskådad”, i stället för ”som insåg”. Han 
skriver också: ”som han har begått brott” i stället för ”som har begått brott”. Här finns en 
övergeneralisering av det obligatoriska utsättandet av pronomen som subjekt.  Exemplen kan 
också ses som en övergeneralisering av subjektsmärket som. 

B är osäker på skillnaden mellan bestämd och obestämd form. Han skriver: ”kommer hjärna 
genast att reagera på” i stället för ”hjärnan”. Vidare skriver han ”begått det brott” i stället för 
”brottet”, och ”när hjärna känner igen något” i stället för bestämd form ”hjärnan”. När B å 
andra sidan skriver bestämd form  ”Efter en kort  undersökningen av” är det korrekta ”en kort 
undersökning”. Ytterligare exempel är ”ett fantastisk tryggheten” där han också ska använda 
obestämd form ”trygghet”. Två andra uttryck som tyder  på osäkerhet i bestämdhet är ”alla 
allmänhet” och ”alla samhälle”, där han kan skriva ”hela allmänheten” och ”hela samhället” 
eller ”alla i samhället”. I texten finns ytterligare ett exempel på svårighet med att uttrycka 
bestämdhet. B skriver: ”Farewell sätter ett pannband på den testpersoner” i stället för”på 
testpersonerna”. 

Exemplet ovan kan också ses som osäkerhet i att skilja på singular- och pluralformer. Kanske 
menar B att ”Farewell sätter ett pannband på den testpersonen”. 

B har ett exempel på svårighet att skilja mellan infinitiv form och presens. I hans text står: 
”att skiljer mellan skyldig och oskyldig” när det ska vara ”att skilja mellan”. Han visar också 
osäkerhet på passiv form i uttrycket ”sensorer som är kopplas på hans dator”. Här kan 
svenskan antingen ha ”kopplas” eller ”är kopplade”.  

Texten skulle kunna förtydligas med fler konjunktioner. 

 

Ordförråd 

 B har ett omväxlande ordförråd av verb, men har eventuellt också haft viss hjälp av texten i 
tidningsartikeln. Uttrycket ”det kan vara möjliga att underrätta mänskliga rättigheter” är svårt 
att förstå. Han kan mena att ”underlätta” för mänskliga rättigheter eller att ”underrätta” dvs. 
upplysa människor om dem. 
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Bs val av substantiv är mestadels korrekta, men här ingår också ”vara ett upphör med 
lögndetektor” och ”gjorde ett bra gjord av sig”. B försöker skriva varierat och uttrycksfullt.  

 

Analys av text skriven av C 

Text ett 

C har skrivit och berättat om sig själv, sitt liv och sin skola i både Afghanistan och Sverige. 
Texten skrevs direkt efter intervjun med mig. Några gånger sade han att han inte visste vad 
han skulle skriva, och då föreslog jag att han till exempel kunde skriva om hur han lärde sig 
svenska. Han hade inte tillgång till några hjälpmedel. 

I Afghanistan gick ett år i skolan 8 till 12 sen gå hem äta skriva och läsa. Kostar att gå i 
skolan. Pengar om man har nån som har jobb. Här får du pengar för att gå i skolan. Stora 
syster hade böcker hade gått i skolan läser sagor för sina syster och bror. Jag hade inte läst en 
bok innan kom till Sverige. Hade problem kunde inte ha flickkompis flickvän. Syster ordnade 
pappas kompis betalade sa kan betala när du har pengar. Lära svenska från början jag tänkte 
kommer inte lära nånting. Jag vet inte heller hur det var mest som jag hittade nåra kompisar 
pratade med personalen. Sen kollade på filmer läste böcker. Jag har läst många böcker som 
jag har läst. Ord som jag förstår inte jag kan fråga eller slå upp i lexikon. Ibland ett ord på 
svenska det betyder fyra eller fem saker. Då man måste kolla vad är rätt.  Det är läsa första 
kapitel sen jag går hem och läsa ut det och sen jag läser lite grann från andra kapitel också. 
Sen vi kan diskutera vad handlar om. Jag ska läsa handel på hösten och jag hoppas att att gå 
bra. Jag är lite rädd från matte för att jag gillar inte matte. Sen om 30 år jag bor här jobbar 
affär. Roligt jobba träffa andra. 

Syntax och form 

Texten visar att C har svårigheter med svenskans omvända ordföljd efter adverbial. Han 
skriver i stället rak ordföljd: ”Sen vi kan diskutera”, ”sen jag läser”, ”sen jag går hem” och 
”Då man måste kolla”. Placering av negationen före det finita verbet i bisats vållar också 
problem.  C skriver ”för att jag gillar inte matte” i stället för ”inte gillar”. 

C uppvisar osäkerhet på utsättande av formellt subjekt och skriver: ”Kostar att gå i skolan” i 
stället för ”Det kostar”. Han skriver också: ”Sen vi kan diskutera vad handlar om” i stället 
för ”vad det handlar om”, och ”...jag hoppas att att gå bra”, då han antagligen menar ”att det 
ska gå bra”. Ett sista exempel är: ” Roligt jobba träffa andra”, som troligtvis betyder ”det är 
roligt att jobba och träffa andra”. Vid ett tillfälle kan jag misstänka en övergeneralisering av 
just formellt subjekt. C skriver: ”Ibland ett ord på svenska det betyder fyra eller fem saker”.  

Han visar också flera exempel på svårigheter med obligatoriskt utsättande av personligt 
pronomen som subjekt. Han skriver: ”I Afghanistan gick ett år i skolan” med utelämnat ”jag”. 
Ett annat exempel är: ”Jag hade inte läst en bok innan kom till Sverige”, där han också 
utelämnar subjektet ”jag”. Två andra exempel är ”hade problem” och ”sen kollade”, där inte 
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heller subjektet ”jag”satts ut. I uttrycket ”pappas kompis betalade sa kan betala när du har 
pengar” saknas enligt min tolkning två pronomen, nämligen ”han” och ”du”. I en sats saknas 
troligen pronominet ”hon”: ”Stora syster hade böcker hade gått i skolan läser sagor...”.  

I den korta vardagliga text han skrivit i studien finns bara ett exempel på problem med 
bestämdhet. C skriver: ”läsa första kapitel” istället för ”kapitlet”.  

Texten är för kort och vardaglig för att ge fler exempel än ett på osäkerhet med pluralformer. 
C skriver: ”Stora syster hade böcker hade gått i skolan läser sagor för sina syster och bror”. 
Exakt vad han menar är oklart, men förmodligen ”sina systrar” eller ”sin syster”. 

Jag finner ett exempel på osäkerhet på verbformer för infinitiv och presens då C skriver: ”sen 
jag går hem och läsa ut det och sen jag läser...”. C blandar här presens och infinitiv i samma 
sats. Exemplet kan också tolkas som en osäkerhet i användandet av konjunktioner. Kanske 
menar eleven: ” för att läsa ut det”. 

 

Ordförråd 

C skriver en helt egen text, utan möjlighet att få hjälp av svenska ord och uttryck i andra 
texter. Han använder sig av enkla verb som gick, hade, kollade, läser, betalade, tänkte, 
kommer, kan, handlar om, kommer, gå, är, bor och jobba.  

I sin text använder C endast konkreta vardagliga högfrekventa substantiv som skola, böcker, 
pengar, pappa, syster, jobb, kapitel, filmer, matte,kompis, kompisar, flickkompis och flickvän. 
Substantiven är hämtade från Cs egen vardag i hemmet och skolan. 

Några vanliga konjunktioner som ”och” och ”eller” samt prepositionen ”i”  och adverbet 
”när” skulle göra texten lättare att förstå. Texten är enkelt skriven, men ändå klart begriplig. 

Här följer nu i tabellform en sammanfattning av elevernas svårigheter med svenska språket, 
samt deras vokabulär och helhetsintrycket av texterna.  
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Tabell 2.  Elevernas svårigheter med svenska språket i egen skriven text 

Namn Ordföljd till 
exempel efter 
tidsadverbial  

Formellt subjekt 
eller 
obligatoriskt 
pronomen som 
subjekt saknas 
eller 
övergeneraliseras

Bestämdhet Osäkerhet 
om plural 
och singular 
form på 
substantiv 

Osäkerhet 
beträffande 
användning av 
infinitiv form 
eller 
tempusformerna    
presens eller 
imperfekt  

A         X          X          X          X          X 

B         X          X          X          X          X 

C         X          X          X          X          X 

 

Tabell 2 ovan visar att alla de tre eleverna i min studie ofta använde sig av rak ordföljd efter 
tidsadverbial. Några exempel på osäkerhet i obligatoriskt utsättande av formellt subjekt eller 
pronomen som subjekt förekommer också. När det gäller pronomen som subjekt visar sig 
osäkerheten dels i bortfall av subjekt, och dels i övergeneralisering  med som han eller han 
som. De hade alla tre problem med användning av bestämd och obestämd form. Alla tre 
eleverna har också svårigheter med korrekt användning av plural och singular form på 
substantiv, och de har svårigheter med val av verbformer i infinitiv, presens eller imperfekt. 
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Tabell 3. Texternas vokabulär och helhetsintryck 

Namn Verb Substantiv Helhetsintryck 

A Enkla vardagliga verb 
Mer specifika verb 
som hämtats från 
lärobokstexten 
används ibland på ett 
felaktigt sätt 

Mer specificerade ord 
och uttryck samt 
facktermer har skrivits 
av lärobokstexten och 
används ibland på ett 
felaktigt sätt 

Delvis svårbegriplig 
text 

B Försök att använda 
varierande verb  

Försök att använda ett 
varierat ordförråd av 
substantiv 

Begriplig text Försök 
till ett varierat och 
uttrycksfullt språk 

C Enkla vardagliga verb Enkla vardagliga ord 
från hemmiljö och 
skola 

Enkel begriplig text 
Fler konjunktioner 
skulle förbättra 
förståelsen 

 

Tabell 3 ovan visar att de tre elevernas skriftliga språkförmåga ligger på olika nivåer. B har 
kommit längst i andraspråksutvecklingen och försöker använda ett varierat och uttrycksfullt 
språk, även om han gör vissa misstag. A och C har ett enklare och vardagligare språk. Deras 
texter i studien är svåra att jämföra, eftersom A och B har försökt att skriva två avancerade 
texter inom undervisningen i Svenska som andraspråk A, medan C bara skrivit en enkel text 
om sig själv och sitt liv.  

Efter analysen av elevernas skrivna svenska i egna texter följer nu en analys av deras 
muntliga svenska språkförmåga.  
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Talad svenska i intervjuerna 

Här följer några citat ur de inspelade intervjuerna med eleverna. Citaten har valts från de 
feltyper som var vanligast förekommande i elevernas tal under intervjuerna. 

 

Utdrag ur intervju med A 

”Om man ska säga en mening på svenska. Om jag ska tolka det på mitt språk, det blir helt 
fel”. 

”Ibland är bra, ibland är dålig.” 

”Alltså på den jobb man fick springa.” 

”Det beror på dom, alltså dom vill ha kontakt, eller dom vill inte.”  

 

Utdrag ur intervju med B 

”Efter två veckor jag började i skolan.” 

”Först vi fick gå i F-skolan.” 

”Efter sommar du kan börja på G-skolan.” 

”Från början jag tänkte jag kommer inte lära nånting.” 

”Om det är nån ord som jag vet inte, jag kan slå upp och kolla vad det betyder. Ibland det 
finns inte i lexikon.” 

 

Utdrag ur intervju med C 

”Två månader jag bodde i Solna.” 

”Vi har helt annat. Dom där bokstäverna. För oss, vi skriver, det blir liksom rätt sida som 
man börjar skriver, men för er blir helt fel.”   

”Det var nästan lika som med engelska. Det var några bokstäverna som hade inte. Även vi 
har på vårat språk också, men de när vi pratar de, de man använder,  men inte när man 
skriver.” 

”Ja, men det var som jag inte fattade myter. De vet jag inte. Sant eller inte sant. Om man 
kollar igenom sagor, ibland är sant, ibland är inte sant. Ja, det som man fattar inte riktig.” 
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”Ibland jag sitter ensam helt ensam hemma, då jag ringer till mina kompisar och frågar om 
kan vi hitta på något eller kan vi göra nånting?” 

Jag kommer nu att försöka kategorisera citaten i olika vanliga feltyper. Först kommer en 
analys av ordföljd i elevernas muntliga svenska. 

 

Analys av syntax i talad svenska  

Här kommer jag att försöka analysera elevernas användning av ordföljd,  formellt subjekt och 
obligatoriskt utsättande av pronomen under intervjuerna. 

Analys av ordföljd efter tidsadverbial 

Efter tidsadverbial använder de tre eleverna konsekvent rak ordföljd där svenskan har 
omvänd ordföljd. Här följer exempel på deras sätt att uttrycka satserna följt av exempel med 
den omvända ordföljd en infödd svensk skulle använda:   

Ex 1/ 

Efter två veckor jag började i skolan. 

Efter två veckor började jag i skolan.  

Ex 2/ 

Först vi fick gå i F-skolan.  

Först fick vi gå i F-skolan. 

Ex 3/ 

             Efter sommar du kan börja på G-skolan. 

Efter sommaren kan du börja på G-skolan. 

Ex 4/ 

 Ibland jag sitter ensam helt ensam hemma.   

 Ibland sitter jag helt ensam hemma.  

 

 

Även efter rumsadverbial används rak ordföljd. 

Ex 5/ 
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Alltså på den jobb man fick springa. 

Alltså på det jobbet fick man springa. 

 

Citaten ovan är några  exempel som visar att de tre eleverna konsekvent använder rak 
ordföljd efter tidsadverbial. Här följer nu ett exempel på svårigheter med ordföljd i 
frågesatser på svenska. 

 

Analys av ordföljd i indirekt respektive direkt frågesats 

Svenskans användning av rak respektive omvänd ordföljd i indirekta respektive direkta 
frågesatser vållar problem för andraspråksinlärare. Här följer ett exempel ur en av 
intervjuerna: 

Ex 1/  

Ibland jag sitter ensam helt ensam hemma. Då jag ringer till mina kompisar och frågar om kan 
vi hitta på något eller kan vi göra nånting. 

I indirekt frågesats har svenskan rak ordföljd. Meningen skulle då skrivas så här: 

Ibland sitter jag helt ensam hemma. Då ringer jag till mina kompisar och frågar om vi kan 
hitta på något eller om vi kan göra nånting. 

I direkta frågesatser har svenskan inversion, dvs. omvänd ordföljd, och meningen skulle 
skrivas så här: 

Ibland sitter jag helt ensam hemma. Då ringer jag till mina kompisar och frågar: - Kan vi hitta 
på något eller kan vi göra nånting? 

 

Efter exemplen på ordföljd kommer nu några exempel på användning av formellt subjekt. 
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Analys av användning av det formella subjektet det och obligatoriskt pronomen som 
subjekt 

Svenska språket har obligatorisk användning av formellt subjekt och även av pronomen som 
subjekt. Detta är en svårighet för många andraspråksinlärare. Här följer några exempel: 

Ex1/ 

Ibland är bra, ibland är dålig. 

Ibland är det bra, ibland är det dåligt. 

Ex2/ 

För oss, vi skriver, det blir liksom rätt sida, som man börjar skriver, men för er blir helt fel. 

För oss, när vi skriver, blir det liksom rätt sida, som man börjar skriva, men för er blir det helt 
fel. 

Ex 3/ 

Om man kollar igenom sagor, ibland är sant, ibland är inte sant. 

Om man kollar igenom sagor, ibland är det sant, ibland är det inte sant.  

Ex 4/ 

Det var några bokstäverna som hade inte. 

Det var några bokstäver som vi inte hade. 

 

Exemplen ovan visar att de tre andraspråksinlärarna har svårigheter med att sätta ut formellt 
subjekt, det, och även obligatoriskt pronomen som subjekt.  

Efter analysen av syntax i intervjuerna kommer nu en analys av elevernas uttal av 
vokalfonem. 
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Analys av uttal i intervjuerna och vid läsning av text ur lärobok 

Intervjuerna med de tre eleverna spelades in för att jag förutom att höra deras berättelser 
också skulle kunna analysera deras språk och uttal. Under inspelningen av intervjuerna läste 
de tre eleverna också ett kortare stycke ur en lärobok för årskurs ett på gymnasiet.  

Uttal av vokaler  

Här följer några exempel på vokalfonem som uttalades på fel sätt. 

 

Fonemet /y/ uttalas som /i/ 

Den vanligaste feltypen var att fonemet /y/ uttalades som /i/. Här följer några exempel ur de 
inspelade intervjuerna:  

Efter att ha läst ur läroboken säger B: 

Jag förstod inte så mycket.  

/y/ i ordet mycket uttalas som /i/ 

 

B förklarar hur viktigt det var att ha ett jobb. 

Ja, vi hade. Jag och min systers man. 

Fonemet /y/ uttalas som /i/ i ordet systers. 

 

C berättar att det fanns böcker i hans hem: 

Ja, stora syster hade böcker hade gått i skolan. 

/y/i ordet syster uttalas här som /i/  

 

C förklarar skillnader han upptäckt mellan språken: 

Det blir fel. Typ. Vi använder inte till. Vi har annat ord. Typ: Lämna boken. 

Vid uttal av ordet typ säger inte eleven /y/ utan /i/ 

 

Då A läser ur en lärobok i svenska säger han: 

Ytterst 
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/y/ uttalas som /i/ 

 

C läser ur samma lärobok: 

Ja, men det var som jag inte fattade myter. Det vet jag inte. 

/y/i ordet myter uttalas som /i/   

 

Problem med uttal av vårt svenska ö 

Vår svenska vokal ö är också svår att uttala. Den uttalades under intervjuerna både som /u/ 
och som /e/. 

 

B berättar om sin första tid i Sverige. 

Från början jag tänkte jag kommer inte lära nånting. 

Här uttalas vårt svenska ö i ordet början som u i burk. 

 

A berättar också om den första tiden i Sverige: 

Sen kollade på filmer, läste böcker. 

Fonemet ö i ordet böcker uttalas som u. 

 

A berättar om svårigheter i skolan och säger: 

Jag försöker arbeta bra. 

Här ersätter fonemet /e/ vid båda tillfällena vårt svenska ö i ordet försöker. 

 

 

Vårt svenska u uttalas som /o/ 

Vårt rundade u vållar också problem. 

B läser i läroboken: 

Det är en missuppfattning att  
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Han säger o i stället för u i ordet missuppfattning 

 

 

Uttal av initiala konsonanter 

Här följer några exempel på inskott av /e/ framför ett initialt /s/ följt av konsonant i svenska 
ord. 

Tillägg av /e/ framför initialt /s/ 

A berättar om kriget: 

Två månader, det var krig i vår stad. 

Här uttalar han ordet stad med ett initialt e, dvs. som: estad. 

 

A berättar också om vilka han pratar svenska med: 

Folk som går i skolan. 

Han uttalar ordet skolan som eskolan. 

 

A berättar om att han arbetat på sitt sommarlov. 

Alltså på den jobb man fick springa. 

Han uttalar springa som espringa. 

 

B berättar om skolan i hemlandet: 

Läraren kunde slå eleverna. 

Han uttalar ordet slå med ett initialt /e/, dvs. som eslå 

Han berättar också om kostnader för skolgång. 

Man fick köpa allt själv, bok och skrivbok och penna. 

Han uttalar ordet skrivbok som eskrivbok. 

 

C beskriver hemspråket: 
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Även vi har på vårat språk också men de när vi pratar de inte när vi skriver. 

Här uttalas ordet skriver som eskriver, med fonemet /e/ före initialt /s/. 

 

C förklarar svårigheter med att skriva på svenska: 

Ja, när jag skriver berättelsen på svenska. 

Han uttalar både ordet skriver och ordet svenska med  initialt /e/, dvs. som eskriver och 
esvenska. 

Efter redogörelsen för elevernas uttal av vokaler följer nu två tabeller som sammanfattar 
deras muntliga svårigheter med svensk syntax samt uttal av vokaler och initiala 
konsonantanhopningar. 

 

Tabell 3.  Elevernas svårigheter i talad svenska 

Namn Rak ordföljd 
efter 
tidsadverbial 

Formellt 
subjekt 
saknas 

Problem med 
obligatoriskt 
utsättande av 
pronomen som 
subjekt 

Uttal av vokal-
fonemet /y/ 
som /i/ 

Uttal av initialt 
/s/ följt av  
konsonant 

A       X          X             X           X Inskott av /e/ 
före /s/ 

B       X          X              X           X Inskott av /e/ 
före /s/ 

C       X          X             X           X Inskott av /e/ 
före /s/ 

 

Tabell 3 ovan visar att de tre eleverna i min studie använde sig av rak ordföljd efter 
tidsadverbial.  De hade också problem med utsättande av formellt subjekt och obligatoriskt 
pronomen som subjekt.  Det svenska fonemet /y/ uttalades genomgående som /i/, och alla tre 
hade inskott av fonemet /e/ före initialt /s/ åtföljt av konsonant. Den elev som är lättast att 
förstå i talet är C. A och B har ett otydligare tal med för liten artikulation och avsaknad av 
läpprundning. 

Efter uttalsanalysen följer nu en kort redogörelse för elevernas förståelse av en kort text ur en 

lärobok i svenska för första året på gymnasiet. 
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Läsförståelse 

För att få en inblick i den situation eleverna befinner sig på lektionerna i skolan gjorde jag 
enkla test av deras läsförståelse under intervjuerna. Ur Ekengrens svenska, som används i 
momentet litteraturhistoria, valde jag texter som är representativa för kursen Svenska som 
andraspråk A. Eleverna fick läsa mycket korta avsnitt högt och försöka sammanfatta 
innehållet med egna ord. De fick också berätta vilka ord och begrepp de inte förstod och ändå 
försöka att ge en förklaring av dem. 

 

Textavsnitt 1 

/---/Under friarnas hån lyckas tiggaren spänna bågen och skjuta en pil genom ett antal öglor. 
Vem är tiggaren? 

 Det är Odyssevs som återvänt förklädd till tiggare. Endast några få personer, bland dem 
sonen Telemakos och den gamla amman, känner till hemligheten. Odyssevs hämnd blir 
gruvlig. Med sina pilar dödar han de instängda friarna, en efter en  (Ekengren, (2002) s. 64). 

Eleven A förstod inte alls orden: hån, öglor, amman,  gruvlig och friarna, och han kunde inte ge 
några förslag på förklaringar till orden. Han kunde heller inte berätta med egna ord vad texten 
handlade om mer än att: ”Det är någon som dödar med pilar.” 

 

Textavsnitt 2 

Det var inte bara världsalltet och de nya handelsvägarna som väckte nyfikenhet. 
Upptäckarglädjen gällde också människan själv. Medeltiden hade betraktat människan som en 
liten och obetydlig länk i en stor kedja, som det gällde att anpassa sig till. Ytterst i denna 
långa kedja fanns Gud, honom skulle man underordna sig (Ekengren, (2002) s. 204). 

Eleven B förstod inte alls orden: världsalltet, väckte, nyfikenhet, betraktat och ytterst. 

Ordet kedjan sade han först att han inte förstod, men han sade sedan att han egentligen kunde ordet. 

Ordet upptäckareglädjen förstod han först inte, men sade sedan: ”Glädje jag vet. Nu jag fattar.” B 
förstod inte vad texten handlade om mer än att: ”Man är under Gud.” 
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Textavsnitt 3 

”Det där är ju bara en myt!” säger vi ibland lite avvisande och menar då något som inte är 
sant, något påhittat. Det är en missuppfattning om vad en myt egentligen är. Då vi idag 
avfärdar något genom att kalla det ”myt” utgår vi ifrån att tillvaron bara kan beskrivas på två 
sätt: antingen är den verklig eller overklig. Men myterna pekar på det storslagna i tillvaron; 
med symbolik och fantasifulla tolkningar gestaltar de vad som är gemensamt för alla 
människor (Ekengren, (2002)  s. 8).  

Eleven C förstod först inte ordet myt, men efter att vi samtalat om de övriga svåra orden i textavsnittet 
sa han: ”Nu jag fattar. Sant eller inte sant.” 

 De ord han inte alls förstod var: avvisande, avfärdar,  tillvaron och gestaltar. Han kunde inte ge 
några förslag på översättningar. 

Ordet missuppfattningar sade han först att han inte förstod, men han försökte sedan förklara ordet så 
här: ”Ja, det som man fattar inte riktig.”  

Eleven C anser först att han inte förstår texten, men säger sedan: ”Om man kollar igenom. 
Handlar om sant och inte sant. Sagor ibland är sant ibland är inte sant.” 

 

Analys av läsförståelse 

Alla de tre eleverna hade problem med att förstå de korta textavsnitten ur en lärobok för 
gymnasiekursen Svenska A och Svenska som andraspråk A. De hade svårigheter med att 
förstå enskilda ord, både verb och substantiv, i texten och även med att återberätta innehållet i 
det korta textavsnittet med egna ord. 
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Sammanfattning  av resultat  

Här följer en sammanfattning av de viktigaste resultaten från studien. 

De tre eleverna har alla svårigheter med att skriva på svenska. Deras feltyper är likartade med 
rak ordföljd efter adverbial i fundamentet, samt avsaknad av formellt subjekt och pronomen 
som subjekt. De har också problem med bestämdhet och plural. Bs skriftliga resultat  skiljer 
sig från de andra två elevernas, därigenom att han försöker att uttrycka sig varierat och 
uttrycksfullt.  I As texter förekommer ibland helt obegripliga avsnitt.   

De tre eleverna har likartade problem i muntlig svenska. De har svårigheter med att uttala 
våra rundade vokaler, speciellt /y/ som konsekvent uttalas som /i/. Det kan vara svårt att 
förstå vad de säger på grund av att talet blir otydligt, monotont och oartikulerat. C har det 
tydligaste uttalet och har också lättast att våga diskutera och kommunicera. 

Att förstå texten i läroboken i litteraturhistoria för Svenska A och Svenska som andraspråk A 
är mycket svårt för alla de tre eleverna. De har svårigheter med att förstå enstaka ord och 
även med att återberätta innehållet i texten med egna ord. Ämnesanknutna fackuttryck är inte 
problemet, utan den mindre frekventa ickeämnesbundna vokabulär som är vanlig i sakprosa 
inom olika ämnen. 

Två av eleverna anser att skolarbetet är mycket tungt. De studerar ibland på sena kvällar och 
orkar sedan inte gå till skolan dagen efter. Frånvaron är hög. Den tredje är positiv till 
skolarbetet och är sällan frånvarande. De hoppas alla tre på att förbättra sina kunskaper i 
svenska och kunna få en godkänd gymnasieexamen. Här skiljer sig Cs uppfattning från de 
övriga två elevernas. Han är mer optimistisk, ser ljusare på framtiden och trivs bättre med sin 
situation som gymnasieelev i Sverige.  

Efter att ha sammanfattat de viktigaste resultaten i min studie övergår jag nu till att diskutera 
dessa och göra jämförelser med litteratur i ämnet. 
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Diskussion 

Här kommer jag att föra en diskussion kring elevernas skriftliga och muntliga språkförmåga 
samt deras uttal, läsförståelse och ordförråd. Diskussionen avslutas med försök till 
jämförelser med betygskriterierna i styrdokumenten och ett avsnitt om vad skolan kan göra 
för att underlätta språkinlärningen för andraspråkselever. 
 

Skriftlig och muntlig språkförmåga 

De tre eleverna har flera svårigheter med syntax och form då de talar och skriver på svenska. 
Vår svenska ordföljd vållar problem, och alla tre gör de misstag som Hammarberg och 
Viberg (1979) beskriver som andraspråksinlärares problem med svenskans platshållartvång. 
Eleverna använder konsekvent rak ordföljd efter adverbial i fundamentet där svenskan har 
inversion (VS). De skriver till exempel ”ibland man tänker” i stället för ”ibland tänker man”. 
Enligt Hammarberg och Viberg (1979) kännetecknar inte ordföljden speciella satstyper i 
persiskan som den gör i svenskan, där vi har varierande ordföljd beroende på satstyp. Ett 
exempel är att vi alltid har rak ordföljd i bisats. Detta vållade problem för de afghanska 
eleverna i indirekta frågesatser. C sade till exempel: ”då jag ringer till mina kompisar och 
frågar om kan vi hitta på något eller kan vi göra nånting.” C använder inversion (VS) i den 
indirekta frågesatsen precis som vi gör i direkta frågor. Detta kan vålla problem då en 
samtalspartner kan uppfatta satsen som en direkt fråga. Ordföljd är inte en markör av frågor i 
persiskan, där endast intonationen visar att det rör sig om en fråga. Även negationens plats 
före det finita verbet i bisats vållade problem för eleverna som i stället placerade den efter 
verbet. C skriver till exempel: ”Jag är rädd från matte för att jag gillar inte matte”. Här anser 
jag dock inte att faran för missförstånd är lika stor. Interferens från modersmålet den persiska 
dialekten dari märks i ordföljd i både tal och skrift. Den raka ordföljden efter adverbial i 
fundamentet kan kanske också bero på viss påverkan från deras nya språk engelskan, som ju 
också har denna ordföljd efter adverbial. Här finns regelkunskap, och i de fall eleverna gör 
misstag efter inledande adverbial är reglerna heller inte komplicerade. Kanske eleverna kan 
ha rutinen att alltid läsa igenom sin färdiga text, vara uppmärksamma på ordföljd och 
korrigera eventuella fel. 

Hammarberg och Viberg (1979) menar också att obligatoriskt utsättande av formellt subjekt 
och pronomen som subjekt kan vålla stora problem för elever med andraspråk än de 
germanska. Med utsättande av det formella subjektet det har C de största svårigheterna, och 
han skriver till exempel ”diskutera vad handlar om” och ”jag hoppas att att gå bra”. Detta kan 
säkert ibland helt försvåra begripligheten i det som skrivs eller sägs och vålla missförstånd.   
Detsamma gäller vårt obligatoriska utsättande av personligt pronomen som subjekt. Två 
exempel är då C skriver: ”I Afghanistan gick ett år i skolan” och ”sen kollade på filmer”.  
Felen av denna typ verkar inte, enligt min tolkning, vara lika många i min studie av de tre 
eleverna som när det gäller ordföljd, och eleverna är kanske på väg att lära sig vår 
satskonstruktion.  Något som jag också anser att talar för denna tolkning är antalet 
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övergeneraliseringar. C skriver: ”som han insåg att han hade blivit genomskådad” och ”som 
han har begått brott”, vilket kan ses som övergeneraliseringar av antingen det personliga 
pronominet eller subjektsmärket som.” Philipsson (2004) hänvisar till Wigforss (1979) som 
menar att den som lär ett andraspråk först använder sig av förenklingar, vilket jag i det här 
fallet skulle kalla utelämnande av pronominet, men i nästa fas övergeneraliserar, där det 
nyinlärda uttrycket i stället används i alltför hög utsträckning.  Här har eleven lärt sig att både 
pronominet han och subjektsmärket är viktiga att sätta ut i svenskan, varför han sätter ut dem 
alltför ofta.  Jag tolkar det som en övergeneralisering av vårt obligatoriska utsättande av 
pronomen som subjekt och det relativa pronominet ”som”. Dessa misstag kan därför ses 
positivt som ett bevis på utveckling mot målspråket. Eleven har observerat och lärt sig en 
regel, men behärskar den ännu inte till fullo utan överanvänder den.   

I elevernas texter märks osäkerhet i att använda bestämdhet och en sammanblandning av 
singular och plural. Även här kan jag citera Philipssons (2004) hänvisning till Wigforss 
(1979) som undersökte pluralutvecklingen hos finska barn med svenska som andraspråk.  
Först använde sig barnen av en förenklingsstrategi med i stort sett samma form i singular och 
plural. I nästa fas kom i stället en övergeneraliseringsstrategi, där de använde samma 
pluraländelse till alla substantiv, innan de så småningom hade lärt sig fler av de olika 
pluraländelserna i målspråket. Med detta synsätt anser jag att felen i plural och singular kan 
vara ett naturligt steg mot ytterligare förfining i målspråket. Enligt Ekerot (1995) är just 
bestämdhet och pluraländelser företeelser som är svåra att lära in som regelkunskap, eftersom 
svenskans regler dels är många och komplicerade, dels har många undantag. Uttrycken bör i 
stället läras in som lexikal kunskap, ord för ord och med ett uttryck i taget. Ett sätt, menar jag, 
kan vara att eleverna skriver sin egen ordlista och fyller på med nya ord efterhand, och att de 
kontinuerligt läser på och försöker memorera de nya uttrycken. Kanske kan elevernas 
svårigheter med passiv form och med att skilja på verbformerna infinitiv och presens också 
förklaras med att de inte bör läras in som regelkunskap utan som lexikal kunskap. Reglerna är 
även här komplicerade och kanske kan de semantiska fälten vidgas och inlärningen 
underlättas av att skriva listor med uttryck i infinitiv, presens och passiv form.  

Att kommunicera med andra elever i vardagliga samtal, anser jag personligen, är det allra 
bästa sättet för våra andraspråkselever att lära sig behärska svenska språket. Många forskare 
har betonat interaktionens betydelse för andraspråksinlärarens språkutveckling. Hatch (1978) 
var den första (enligt Lindberg, 2004), och hon hävdade att strukturerna i andraspråket 
utvecklades i samtalet med infödda, och att språkutvecklingen utvecklades genom 
konversationen och stöttningen av den infödda talaren. Ekerot (1995) har liknade 
uppfattningar och menar att inläraren konstruerar en mental grammatik genom tillrättalagd 
begriplig input av infödda talare som anpassar språk till andraspråksinläraren. Enligt min 
uppfattning lär sig eleverna syntax och form, bättre i samtal med infödda talare än i rena 
undervisningssituationer dvs. de konstruerar vad Ekerot (1995) kallar sin mentala grammatik. 
I naturliga situationer är inlärningen vad Hammarberg (2004) kallar mer informell än formell, 
och vad Viberg (2004) benämner incidentiell mer än intentionell. Jag undrar om  den 
formella undervisningen kanske ibland tenderar att bli vad Ekerot (1995) kallar regelkunskap 
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mer än användbar kommunikativ kunskap. Huvudsaken är, menar jag, att eleverna lär sig att 
vilja och våga använda språket. Ju fler tillfällen de får till att förhandla och kommunicera 
med andra, desto mer lär de sig. 

I samtalet frågar, förtydligar och omformulerar de båda samtalspartnerna så att båda förstår 
varandra. Detta synsätt har Ekerot (1995), Lindberg (2004) Hoel (2001) och Löthagen m fl 
(2008) som tar upp hur eleverna förhandlar och stöttar varandra språkligt. Swain (1985, 
1995) förespråkar (enligt Lindberg, 2004) ett framtvingat flöde där andraspråkseleven själv 
måste  vara aktiv muntligt och anstränga sig för att göra sig förstådd i samtalet. I Lindbergs 
egen undersökning (1996) visade sig arbete i smågrupper vara det som mest stimulerade 
språkliga aktiviteter och samtal eleverna emellan. Med detta förhållningssätt bör läraren 
medvetet blanda eleverna, så att de som behärskar målspråket kan kommunicera med 
andraspråksinlärarna i olika aktiviteter i klassrummet. Jag undrar om lärare använder sig av 
detta i så stor utsträckning som det egentligen är möjligt. Att elever tar för vana att hjälpas åt 
och samarbeta är en tillgång i klassrummet som jag anser bör utnyttjas mera. Elever lär av 
varandra är också en huvudprincip i Vygotskys sociokulturella teorier, enligt Lindberg 
(2004). Han menar att vi lär av den som är kunnigare än vi, och utvecklas genom att vi som 
nybörjare får hjälp av andra. Strandberg (2006) liknar detta vid att eleven först får prestera 
med en ”fiffig kamrat” för att så småningom klara sig helt ensam. Att behovet av hjälp och 
stöttning är tillfälligt på vägen mot självständighet tas upp av Löthagen (2008), Gibbons 
(2006) och Strandberg (2006). Förutom hjälp av en kunnig person kan eleven få hjälp via det 
som Vygotsky kallade artefakter, dvs. verktyg som lexikon, dator och datorprogram 
(Lindberg, 2004). Även här undrar jag i hur hög grad lärare utnyttjar och uppskattar dessa 
redskap. Kanske ses till exempel Google translate inte som en tillgång att lära sig via, utan 
bara som en bekväm och snabb utväg i skrivprocessen. 

Det kan vara lätt för infödda svenskar att betrakta andraspråkselevernas svenska ”dålig”, men 
enligt Selinkers teori om interimspråk, som presenteras av Hammarberg (2004) och Ekerot 
(1995), är det ett successivt tillväxande system som växer fram med egna förutsättningar och 
med en aktiv språkinlärare. Enligt denna teori är de tre andraspråkselevernas svenska språk 
ett interimspråk, ett tillfälligt språk på väg mot ytterligare specificering och behärskning av 
målspråket. 

I muntlig kommunikation har de tre eleverna, förutom de svårigheter med syntax och form 
som beskrivs ovan, också problem med uttal. I nästa avsnitt koncentrerar jag mig endast på 
uttal.  

Uttal   

Olika språk har olika fonotaktiska system. I den muntliga språkförmågan ingår också 
färdighet att uttala de nya ljuden i det nya språket, vilket kan vålla stora problem för 
andraspråksinläraren. De tre eleverna i min studie har framför allt svårigheter med att uttala 
våra svenska distinktiva, betydelseskiljande rundade vokaler y, u och ö. Här uttalar de i stället 
vokalerna som våra svenska  i, o eller e. Detta stämmer med Garléns (1988) tankar om 
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talrymden. Svenskan har nio vokaler, och därmed nio områden i den akustiska vokalrymden, 
medan den persiska dialekten pashto endast har fyra kortvokaler. Detta innebär att svenskans 
vokaler ligger närmre varandra i talrymden, medan persiskans fyra fält i vokalrymden har de 
få vokalerna långt ifrån varandra. Våra nio vokaler dubblas till 18 om man räknar med de 
kvantitativa egenskaperna, medan kvantitet inte är distinktiv, dvs. betydelseskiljande i 
persiskan. Enligt Gibbons (2006) ökar de svenska vokalerna till 27 olika vokalfonem om 
prosodiska egenskaper, intonation och ordbetoning räknas med. I persiskan är de prosodiska 
egenskaperna inte distinktiva och här finns med detta betraktelsesätt endast fyra vokalfonem. 
För inlärare med persiska som modersmål är detta därmed ett stort problem. En interferens 
från hemspråket är att våra rundade vokaler endast uppfattas som allofoner, dvs. varianter 
som inte är betydelseskiljande. Detta försvårar i hög grad förståelsen av deras muntliga 
kommunikation, vilket kan försvåra den så viktiga kontakten med andra ungdomar. Det kan 
ibland vara mycket svårt att uppfatta vad de tre afghanska eleverna säger, eftersom de inte 
uppfattar betydelsen av läpprundning eller de små nyanserna i vokalerna vid ordbetoning och 
intonation. Att ständigt be dem upprepa kan kännas obehagligt och medverka till att 
kommunikationen blir lidande. En uppgift för skolan, anser jag, är att medvetandegöra 
eleverna om den betydelseskiljande funktionen i de svenska vokalernas kvantitet, rundning, 
ordbetoning och intonation. Detta förhållningssätt kan ses som en form av scaffolding, dvs. 
stöttning av andraspråkselever. De bör få tillfälle att träna ordlekar eller ramsor med verkligt, 
gärna överdrivet, rundade läpprörelser, vilket säkert känns främmande för dem. Eleverna 
använder sig av ett inskott av /e/ framför initiala konsonantanhopningar som börjar på /s/. De 
säger exempelvis eskolan, eskriva, och espringa på samma sätt som invandrare med 
romanska modersmål, som spanska och portugisiska gör. Även här kan lärare göra eleverna 
uppmärksammade på uttalet och låta dem öva att faktiskt säga skola, skriva och springa utan 
inledande /e/.  

Lärare i skolan bör vara observanta och styra gruppindelningar så att andraspråkselever får 
möjlighet att, i Vygotskys anda, kommunicera med kamrater som kommit längre i 
språkutvecklingen (Gibbons, 2006; Strandberg, 2006; Lahdenperä, 1995; Löthagen m fl, 
2008).  Eleverna är vad Corder (1967) (enligt Hammarberg (2004) kallade aktiva 
konstruktörer av sitt eget språk. och måste få möjlighet till inflöde och utflöde på det nya 
språket. Här är inlärningen, som Hammarberg (2004) skriver, mer informell än formell, och 
eleven lär genom att vistas i en miljö där språket talas i naturliga sammanhang. I samspel 
med andra elever äger också vad Viberg (2004) kallar den incidentiella inlärningen rum, där 
eleverna lär utan att vara medvetna om det. Enligt min uppfattning är detta det ultimata sättet 
att lära sig språk, och det kan säkert också kännas både roligt och intressant för eleverna om 
de känner sig trygga i gruppen.  Arbetet med att medvetet skapa trygghet i gruppen är oerhört 
viktigt, vilket har betonats av många forskare. Hoel (2001) rekommenderar fasta trygga 
grupper som kan ge varandra respons, och att läraren är lyhörd och kan förändra 
gruppsammansättningen när så erfordras.    
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Läsförståelse och vokabulär  

För att kunna studera och lära i skolan krävs läsförståelse och därmed kunskap om vad ord 
och begrepp betyder. I läromedel på gymnasienivå förekommer texter i olika ämnen på en 
relativt hög nivå. Under intervjuerna läste eleverna korta avsnitt ur en lärobok som används i 
A-kursen i Svenska och Svenska som andraspråk på gymnasiet. I avsnitten fanns flera ord 
och uttryck som andraspråkseleverna inte alls kunde förklara. Avsnitten var visserligen 
lösryckta ur sitt sammanhang, men eleverna kunde inte alls förstå eller återberätta innehållet. 
Jag måste erkänna att resultatet var mycket sämre än jag hade väntat mig. Det är nedslående 
att inse på hur låg nivå deras ord- och begreppsförståelse ligger. I målen för Svenska som 
andraspråk A finns följande kriterier för godkänt betyg: 

Eleven kommunicerar muntligt och skriftligt och gör sig förstådd i både formella och 
informella sammanhang med ett för situationen tillräckligt ordförråd. 
Eleven formulerar egna tankar och iakttagelser och jämför med stöd av ledfrågor texter från 
olika tider och kulturer. 

(Skolverket, 2000) 

Jag ställer mig frågan vad eleverna egentligen förstår av texter och muntlig kommunikation i 
skolan. Orden i dessa avsnitt var inte av karaktären facktermer, utan av en typ som är vanlig i 
våra läroböcker. Som Enström (2004) skriver, då hon delar in ord i tre typer, är det inte de 
direkt ämnesrelaterade facktermerna som vållar andraspråkseleverna mest bekymmer. 
Fackterminologin är svår för alla elever oavsett hemmiljö, och jag anser att de allra flesta 
lärare också är medvetna om detta och försöker underlätta lärandet för sina elever. Den stora 
svårigheten är i stället att förstå de mindre frekventa ämnesoberoende och även vardagliga 
orden som är så vanliga i sakprosa. Orden förekommer inom många områden i samhället 
idag, och att lära så mycket som möjligt av dessa underlättar studier i alla ämnen för eleverna. 
För att få en större vokabulär inom dessa generella kategorier av ord, som är så typiska för 
sakprosetexter, förespråkar Enström läsande av dagstidningar, skönlitteratur och sakprosa. 
Min erfarenhet är att elever idag inte läser dagstidningar. Idag finns andra medier som 
eleverna ser och hör, och där språket inte är av det slag som förekommer i sakprosa. Jag 
tänker då framför allt på TV-serier, musikunderhållning och program med olika slags 
tävlingar. Detta begränsade ordförråd räcker, enligt Enström (2004) för att delta i vardagliga 
samtal och läsa enklare texter, medan det behövs en mer avancerad vokabulär för att kunna 
läsa sakprosetext. Att stimulera elever att läsa skönlitteratur och dagstidningar är därför en 
viktig uppgift för skolan, menar jag. Cummings (2000) skriver också att den språkliga 
förmåga som krävs för studier på högre nivå tar lång tid att förvärva jämfört med den 
förmåga som behövs för enkla vardagliga samtal. Han menar att det tar minst fem år för 
andraspråksinlärare att nå inföddas språkliga förmåga. Dessutom, menar han, ökar de 
inföddas försprång hela tiden, eftersom även de utvecklar sin språkförmåga och får ett alltmer 
avancerat språkbruk. För mig låter detta som en tung och hopplös uppgift för våra 
andraspråkselever, och en lösning skulle kunna vara att de får längre tid på sig för att slutföra 
sina gymnasiestudier. Om de får läsa i en egen studietakt och studera på gymnasiet i fyra år i 
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stället för tre hinner språkförmågan utvecklas ytterligare och även kunskapsinhämtandet 
underlättas.  

Vygotskys begrepp den proximala inlärningszonen innebär enligt Lindberg (2004) en zon där 
”sådana kunskaper och färdigheter som vi som individer inte behärskar fullständigt och 
självständigt med som ligger inom ramen för vår utvecklingspotential” (s. 471 f). Jag vill 
påstå att läromedlet i svenska i min undersökning inte ligger inom dessa tre elevers proximala 
utvecklingszon. Texterna är alltför svåra att förstå, och problemet är, precis som Enström 
(2004) hävdar, mindre frekventa ämnesoberoende ord som ofta förekommer i sakprosa. En 
del ämnesoberoende vardagliga ord, som nyfikenhet, väckte och öglor  i läroboken i svenska 
vållar också eleverna problem. Eleverna studerar också samhällskunskap, fysik, kemi och 
biologi. Förmodligen förekommer även där genomgångar av ny fackterminologi, medan det 
tas för givet att de lågfrekventa ämnesoberoende orden kan förstås. Enligt Enström (2004) 
måste även dessa lågfrekventa ord och begrepp vara välbekanta om elevernas läsförståelse 
och läshastighet ska vara tillräckligt bra för skolarbetet. Jag menar därför att även dessa ord 
måste uppmärksammas i skolan och läras in av alla elever. Jag frågar mig om undervisningen 
under gymnasiets första år ligger inom andraspråkselevernas proximala zon. Jag frågar mig 
också om det går att anpassa läroböckernas språkliga svårighetsnivå för dessa elever utan att 
förenkla innehållet alltför mycket. Löthagen m fl (2008) menar att det inte är en lösning att 
bara förenkla undervisningen. Målet är enligt dem ”att integrera språk och innehåll så att 
andraspråket kan utvecklas samtidigt med ämneskunskaperna”(s. 42). Eleverna är ju i skolan 
för att lära och erövra nya kunskaper. Svårigheten är som Gibbons (2006) skriver att 
andraspråkseleverna lär sig det nya språket samtidigt som de inhämtar kunskap via det. Här 
är jag helt överens med  Löthagen m fl (2008) som betonar att andraspråkselevernas 
språkutveckling inte bara är en uppgift för svenskläraren, utan är alla lärares gemensamma 
ansvar. 

Efter avsnitten om elevernas skriftliga och muntliga språkförmåga i svenska samt om deras 
läsförståelse och vokabulär vill jag nu försöka göra en jämförelse med styrdokumenten och 
en sammanfattning av mina egna uppfattningar. 
 
 
Att nå betyget Godkänt i gymnasiekursen Svenska som andraspråk A – en 
utmaning för skolan  
 
Avslutningsvis vill jag nu försöka göra en jämförelse med betygskriterierna för 
gymnasiekursen Svenska som andraspråk A. Jag vill också försöka sammanfatta det 
viktigaste i mina uppfattningar om hur skolans personal kan underlätta elevernas lärande av 
ett andraspråk och deras kunskapsinhämtande.   
 
Vi är många som anser att andraspråkselever har en mycket svår situation i skolan idag, då de 
både ska lära sig det svenska språket och inhämta kunskaper trots brister i språkförmågan. 
Stora undersökningar bekräftar våra farhågor. I PISA-undersökningen 2006 var 
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andraspråkselevernas genomsnittliga resultat i informationssökning, texttolkning och 
reflektion samt bedömning av innehåll och form i en text på en lägre nivå än de infödda 
elevernas (Löthagen m fl 2008). Flera faktorer försvårar lärandet för dessa elever. Förutom 
lärandet av det nya språket kommer dessa elever ofta från en studieovan hemmiljö. Enligt 
Skolverket är moderns utbildningsnivå den enskilda faktor som mest påverkar 
kunskapsinhämtandet (Skolverkets nyhetsbrev, 2006-11). Skolverkets statistik visar att 
gymnasiestudierna kan vara för krävande. Elever med utländsk bakgrund står för ca 12 % av 
studieavbrotten efter första året i gymnasiet, medan infödda elever endast står för ca 5% 
(Skolverket 2010). En jämförelse med de tre andraspråkeleverna i min studie bekräftar 
resultaten. Deras familjer hade ingen studietradition. Cs äldre syster var den som kunde läsa 
sagor för honom i hans familj, medan A aldrig hörde sagor som liten, eftersom hans mamma 
inte kunde läsa. A och B har stor frånvaro från undervisningen och de anser också att 
skolarbetet är mycket tungt. 
 
Elever med utländsk bakgrund kan läsa Svenska som andraspråk A under första året i 
gymnasiet. Kursen har egna mål och betygskriterierna skiljer sig från Svenska A. Dessa 
betygskriterier formulerar de förmågor som krävs för godkänt betyg i gymnasiekursen 
Svenska som andraspråk A: 
 

Kriterier för betyget Godkänt 
Eleven kommunicerar muntligt och skriftligt och gör sig förstådd i både formella och 
informella sammanhang med ett för situationen tillräckligt ordförråd. 
Eleven deltar i olika muntliga aktiviteter utan att uttal och grammatik försvårar förståelsen. 
Eleven återger med stöd av ledfrågor innehållet i muntliga och skriftliga framställningar av 
skiftande slag och svårighetsgrad. 
Eleven utnyttjar språkliga handböcker, använder sig i tal och skrift av grundläggande regler 
för språkets bruk och byggnad samt skiljer på talat och skrivet språk. 
Eleven formulerar egna tankar och iakttagelser och jämför med stöd av ledfrågor texter från 
olika tider och kulturer. 
Eleven gör enklare informationssökningar på bibliotek och i databaser och reflekterar över 
källornas tillförlitlighet. 
Eleven använder dator för att producera egna texter och för att kommunicera med andra. 
(Skolverket, 2000) 
 

Min fråga är huruvida de tre eleverna i min studie uppnår kriterierna för godkänt betyg i 
Svenska som andraspråk A. Jag begränsar jämförelsen till de förmågor som behandlats i min 
studie. Elevernas kommunikativa förmåga muntligt och skriftligt i formella sammanhang 
anser jag inte når nivån för ett godkänt betyg, och heller inte deras behärskning av ett för 
situationen tillräckligt ordförråd. När det gäller att göra sig förstådd muntligt i informella 
sammanhang anser jag däremot att de når målen. I informellt tal kan talaren i högre grad 
använda sig av kroppsspråk, gester och ögonkontakt, och lyssnaren kan på ett enklare sätt 
ställa stödjande frågor. I informella skriftliga sammanhang är jag mera tveksam men kan 
kanske tolka kriterierna så att eleverna når målen. Deltagandet i muntliga aktiviteter störs, 
enligt min mening, i alltför hög grad av grammatiska fel i kombination med otydligt uttal. 
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Elevernas språkliga förmåga räcker inte till för att jämföra texter från olika tider och kulturer, 
anser jag. Deras bristande ordförråd försvårar i alltför hög grad såväl förståelsen av texterna 
som den egna uttrycksförmågan.  

Här vill jag åter anknyta till Vygotskys  proximala zon. Ligger undervisningen under första 
året på gymnasiet inom dessa elevers proximala utvecklingszon? Enligt min uppfattning 
krävs för mycket av dem i skolarbetet, och risken är att de upplever misslyckanden och ger 
upp. Eleverna behöver, enligt min mening, mera tid. Ett förslag skulle kunna vara att erbjuda 
ett introduktionsår på gymnasiet där den muntliga och skriftliga förmågan tränas liksom ett 
ordförråd av det slag som återfinns i sakprosatexter. Några ämnen, som till exempel idrott, 
skulle kunna väljas redan här för att ge ytterligare tid för gymnasiestudierna under de tre 
kommande åren. Ett annat förslag är att gymnasiestudierna planeras tillsammans med 
studievägledaren för att pågå under fyra år i stället för tre.  

Skolans personal måste ha förståelse för andraspråkselevernas situation, vilket många 
forskare, till exempel Viberg (1996),  betonar. Han, liksom Holmegaard och Wikström 
(2004), hävdar också att för att nå skolframgång och kunskaper i alla ämnen krävs goda 
kunskaper i svenska språket. Avslutningsvis vill jag än en gång poängtera att lärare i alla 
ämnen har ansvar för andraspråkselevernas utveckling av ett skolspråk. Myndigheten för 
skolutveckling skriver: 

Styrdokumenten slår fast att elevernas språkutveckling är alla lärares ansvar, vilket förutsätter 
att alla lärare också har kunskap om hur man arbetar språkutvecklande med alla elever.  

(Myndigheten för skolutveckling, 2004)  

Min uppfattning är att om vi ska lyckas att stödja andraspråkseleverna i deras hårda arbete på 
gymnasiet måste vi samarbeta. Endast genom att alla lärare arbetar tillsammans har vi 
möjlighet att nå det gemensamma målet att andraspråkseleverna ska ha en bra utbildning på 
gymnasiet, lära sig svenska och nå måluppfyllelse i alla ämnen.  
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Bilagor  

 

Styrdokument                                                                               Bilaga 1 

 

Kursplan för SVA1201 - Svenska som andraspråk A  

Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:3  
100 poäng  

 
Ämne: Svenska som andraspråk  
 
 
Mål 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  

Eleven skall 
vilja och våga använda det svenska språket för muntlig och skriftlig kommunikation i skiftande 
sammanhang och situationer 
ha ett så rikt ordförråd att hon med hjälp av detta kan klart och tydligt förmedla åsikter, 
erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift på ett sätt som är anpassat till situationen och 
mottagaren 
kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är relevant för eleven själv och för den valda 
studieinriktningen och för eleven som samhällsmedborgare 
kunna, med tydligt uttal och god språkbehandling, samtala om och diskutera aktuella frågor och 
sociala och kulturella företeelser, beskriva erfarenheter av sin kultur och jämföra med den svenska 
kulturen 
kunna förstå längre muntliga och skriftliga framställningar och uppfatta hur språket anpassas till 
situation och mottagare 
kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande och lärande 
kunna formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar exempelvis vid läsning 
av texter av olika slag från olika tider och kulturer 
kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt vara medveten om 
skillnader mellan talat och skrivet språk 
kunna inhämta, värdera och ta ställning till information och kunskaper från bibliotek och databaser 
samt kunna använda datorer för att skriva och kommunicera 
kunna använda lexikon, uppslagsböcker och digitala hjälpmedel som informationskällor 
ha fördjupat sina kunskaper inom något område av ämnet svenska som andraspråk utifrån 
intressen, behov eller vald studieinriktning. 
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Betygskriterier 
Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven kommunicerar muntligt och skriftligt och gör sig förstådd i både formella och informella 
sammanhang med ett för situationen tillräckligt ordförråd. 
Eleven deltar i olika muntliga aktiviteter utan att uttal och grammatik försvårar förståelsen. 
Eleven återger med stöd av ledfrågor innehållet i muntliga och skriftliga framställningar av 
skiftande slag och svårighetsgrad. 
Eleven utnyttjar språkliga handböcker, använder sig i tal och skrift av grundläggande regler för 
språkets bruk och byggnad samt skiljer på talat och skrivet språk. 
Eleven formulerar egna tankar och iakttagelser och jämför med stöd av ledfrågor texter från olika 
tider och kulturer. 
Eleven gör enklare informationssökningar på bibliotek och i databaser och reflekterar över 
källornas tillförlitlighet. 
Eleven använder dator för att producera egna texter och för att kommunicera med andra. 
 
 
Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven kommunicerar muntligt med tydligt uttal och god språkbehandling och anpassar sig till 
situation och mottagare. 
Eleven sammanfattar huvuddragen i muntliga och skriftliga framställningar av skiftande slag, 
kommenterar såväl skönlitterära som saklitterära texter samt relaterar dessa till sina kunskaper 
och erfarenheter.  
Eleven skriver på ett relativt korrekt sätt texter av olika slag, använder ett ordval med avsedd 
abstraktionsnivå, varierar meningsbyggnaden samt disponerar så att tankegången klart framgår. 
Eleven tillämpar i sitt skrivande sina kunskaper om hur en skrivprocess går till. 
Eleven visar initiativ vid valet av olika slags informationskällor och resonerar om källornas 
tillförlitlighet. 
 
 
 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven visar språklig säkerhet och använder språket med känsla för stilistiska valörer i olika 
situationer. 
Eleven befäster och utvidgar sitt ordförråd och förbättrar sin språkliga förmåga vad gäller 
språkriktighet och användning av idiomatiska uttryck. 
Eleven läser olika slags texter och relaterar dessa till svenska förhållanden och till sina 
erfarenheter och upplevelser. 
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Intervjuguide                                                                                  Bilaga 2 

Detta är en skiss över de områden jag planerade att vi skulle behandla.  Efter de olika svaren 
ställdes passande följdfrågor, och gavs uppmaningar som: - Kan du berätta mera. -Fortsätt.  

 

- Kan du berätta litet om dig själv. 

- Fanns det böcker hemma hos dig? Läste någon sagor för dig när du var liten? 

- Gick du i skolan? Hur länge? När? Vad lärde du dig? Vilka ämnen hade du? Berätta mera. 

 

- Varför flyttade du till Sverige? Hur länge sedan var det?  

- Berätta om hur det var att komma till Sverige.  

- Hur gick det till när du började lära dig svenska? Hur var det att börja i skolan här?  

 

- Berätta om hur det är att lära sig svenska? 

- Hur tycker du att det går för dig i skolan? 

- Vad är lättast att lära sig? Finns det något som är speciellt svårt? 

- Förstår du texterna i dina läroböcker? Hur gör du om du inte förstår? 

- Tar du hem skolarbete och läser hemma? Går det bra? 

- Vad gör du på fritiden? Berätta. 

- Har du vänner? Vilka? Vad brukar ni göra? 

- Vad vill du göra i framtiden? 

- Vill du bo kvar i Sverige? Varför? 

- Vad tror du att du gör om 30 år? Berätta. 
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