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Abstract 
 
The aim of this study was to examine newly arrived pupils’ language and writing skills in Swedish 
over a shorter period of time. The pupils are in second grade and their native language is Farsi. The 
method of the study was a conversation with the pupils where they retell a story orally and then in 
writing. The conversations carried out for five weeks during three occasions. The findings of this 
study were that the pupils, after conversations, still could just retell few words in Swedish orally and 
in writing. They are not able to produce an entire sentence in a conversation. The finding also shows 
that it can take a long time before they reach the same level as a native speaking Swedish pupil of 
the same age. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Andraspråkselever, skrivutveckling, språkutveckling, nyanländ, interaktion, 
modersmål. 
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1 Inledning 
En av fem nyanlända elever gick ut nian med godkända betyg år 2015 i Sverige (Dagens 
Nyheter 2016-01-06). Många nyanlända elever har anlänt till Sverige den senaste tiden 
och under hösten 2015 har det startats ungefär 1000 nya klasser runtom i landet. 
Förutom att sköta den ordinarie verksamheten ska skolorna idag klara av att undervisa 
elever med helt olika förutsättningar där många lärare saknar kunskaper i det svenska 
språket (Ibid). ”Vad skolorna behöver är inte detaljstyrning, utan handlingsutrymme att 
agera flexibelt och stöd i hur det kan gå till”, skriver Dagens Nyheter (2016-01-06).  
 
Vid årsskiftet (1 januari 2016) fastställdes nya regler vid bedömning av nyanlända 
elever som ökar kraven på läraren. De nya riktlinjerna för mottagandet av nyanlända 
elever ska kartläggas av skolväsendet (Skolverket 2016d). Elevernas kunskaper och 
erfarenheter ska utredas innan skolan beslutar vilken utbildning som är lämplig från och 
med det året han eller hon fyllt sju år. Inom två månader ska nyanlända elever placeras i 
en årskurs som är lämplig för dem utifrån ålder, förkunskaper och personliga 
förhållanden. Nyanlända elever, som saknar kunskaper i det svenska språket, får högst 
gå två år i en förberedande klass (Skolverket 2016c, 49). Det är viktig för de nyanlända 
eleverna att få ta del av en jämlik utbildning och integration under skolgången. Före 
2016 var kartläggningen av nyanlända elevers tidigare utbildning vid ankomst 
bristfällig. Detta har gjort att varje enskild individ ska få utredas och få vetskap om 
vilken utbildning som passar dem bäst (Ibid, 22,).  
 

Sedan den 15 april 2016 är skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers 
kunskaper steg 1 och 2 obligatoriskt att använda […] för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan 
och specialskolan (Skolverket, 2016a).  

 
I dagens skolsituation krävs det mer engagemang av läraren om de har många 
nyanlända elever i sin klass, då de redan har mycket inom sin verksamhet att utföra 
(Helte 2016, 14f). I en intervju som gjordes nyligen, med professor Nihad Bunar, menar 
han att skolan klarar av de nyanlända eleverna som kommer till Sverige eftersom det 
inte finns något annat val. Det skulle råda en oprofessionellt mottagande från läraren om 
inte nyanlända elever får den utbildning de har rätt till (Ibid, 14f). Bunar menar även att 
alla barn under 18 år har rätt till en likvärdig behandling och utbildning och det är 
skolans skyldighet att tillhandahålla detta (Helte 2016, 14f; Skolverket 2011, 7).  
 
Under studien vill jag fokusera på två nyanlända elever och studera deras språk- och 
skrivutveckling under en kortare period samt undersöka om det sker någon utveckling 
och hur utvecklingen ter sig.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att studera språk- och skrivutveckling i svenska hos två 
nyanlända elever under en kortare tidsperiod. Eleverna har farsi som modersmål och går 
i årskurs 2. 
 
Studiens frågeställning: 
 

1. Vilken utveckling kan ses i elevernas muntliga återberättande av en uppläst text?  
 

2. Hur utvecklas de nyanlända elevernas skriftspråk när de skriftligt återberättar 
samma upplästa text som den muntliga delen?  
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3 Bakgrund 

3.1 Statliga styrdokument och direktiv  
Ju större ordförråd en individ har desto mer betydelsefullt är det att kunna förstå sin 
omgivning. Trots tidigare språkkunskaper ska elever, oavsett etnisk bakgrund, få ta del 
av det svenska språket i undervisningen. Elevernas undervisning ska konstrueras efter 
deras intresse i läsning och skrivning samt att läraren ger olika utgångspunkter för att 
utveckla elevernas tal- och skriftspråk. Detta ökar elevernas språkliga förmåga 
(Skolverket 2011, 239).  
 
Skolverket (2012b, 7f) skriver om hur skolan har blivit mer etniskt och språkligt 
heterogent och att klassrummen blir alltmer mångkulturella. Det finns ca 150 olika 
språk bland eleverna idag i grundskolorna runtom i Sverige. Enligt statistik på 
skolverkets hemsida visar det att läsåret 2014/15 hade 23,8 procent av 
grundskoleeleverna rätt till att läsa sitt modersmål och svenska som andraspråk. Dock 
var det endast 9,3 % av grundskolans elever som nyttjade denna möjlighet (Skolverket 
2012a, 7f; Skolverket 2016b). Språklärare, svensklärare och lärare i svenska som 
andraspråk påverkas av denna förändring enligt skolverket. Skolverket betonar även, till 
alla som arbetar inom skolans värld, hur viktigt det är att ta del av den forskning och 
arbetssätt som finns idag för att öka lärarkvalitén (2012b, 7f).  
 
Nya regler om kartläggning av nyanlända elevers kunskaper, togs fram av regeringen 
2016 (Skolverket 2016a). Kartläggning är nödvändig för att kunna anpassa elevens 
förmåga samt ge förutsättningar till en fortsatt kunskapsutveckling i både språk-, läs- 
och skrivutveckling. Skolverket menar att många skolor har haft svårt att leva upp till 
dessa åtaganden men ett fåtal skolor i Sverige har klarat av detta. Eftersom inte alla 
skolor kartlagt nyanlända elevers verkliga behov har det därför införts en bindande 
kartläggning för varje enskild nyanländ elev (Skolverket 2016a). Detta kan skapa en 
gynnsammare förutsättning för språkutvecklingen, för en likvärdig utbildning och för att 
alla elever, oavsett etnisk bakgrund, skall kunna få en jämlik möjlighet att nå skolans 
mål (Skolverket 2012a, 11).  
 

3.2 Nyanländ 
Bunar (2015, 9) beskriver att nyanlända elever avser de som invandrat till Sverige, 
oavsett skäl till invandring. En definition av begreppet nyanländ infördes i skollagen 
(SFS 2010:800) i kap 3. 12 a § den 1 januari 2016. 

Enligt definitionen avses med nyanländ den som har varit bosatt utomlands och som nu är bosatt i 
landet och har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår han eller 
hon fyller sju år. En elev ska inte anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet (SOU, 
2016:9, 41f). 
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3.3 Andraspråkselever 
Gibbons (2013, 32f) anser att ordet andraspråkselever kan ha många olika definitioner 
men i det här sammanhanget kommer andraspråkselever definieras som elever som läser 
svenska som andraspråk i grundskolan och gymnasiet. Termen andraspråkselever kan 
även utbytas mot flerspråkiga elever och tvåspråkiga elever (Ibid). 
 

3.4 Modersmål 
Modersmålet innebär det första språket som barn lär sig av sina föräldrar, det språk som 
talas i hemmet (Axelsson, Rosander och Sellgren 2005,107). När individer lär sig ett 
andraspråk skiljer det sig från hur de lär sig sitt modersmål (Ibid) Skillnaden mellan ett 
främmande språk och ett andraspråk är att främmande språk lärs in genom undervisning 
i ett land där större delen av befolkningen inte talar det språk som lärs in, exempelvis 
spanska eller tyska lärs in i den svenska skolan. Ett andraspråk är det språk som lärs in 
både i och utanför skolan och talas av elever i ett land där majoritetsspråket är ett annat 
och talas av den större delen av befolkningen. Ett exempel är elever som har farsi som 
modersmål och ska lära sig det svenska språket i Sverige (Ibid).  
 

3.5 Språkutveckling 
I den här studien definieras språkutveckling där en språkinlärningsprocess sker av en 
inlärare, det vill säga en individ, som utvecklar ett eller flera språk – talade, skrivna eller 
teckenspråk – i samspel med omgivningen (Wagner 2010, 196). För att tydliggöra 
denna definition behövs en djupare förståelse i en språkinlärningsprocess, det vill säga 
vilka motoriska och kognitiva förmågor inläraren har menar Wagner (Ibid). Hon skriver 
också att en språkutveckling är omöjlig att fullborda om man inte har kvalifikationer 
som kognitiva, sociala och biologiska förmågor (Ibid).  
 
Om en språkutveckling ska ske hos en andraspråkselev, finns det tre beståndsdelar som 
binder ihop språket till en hel kärna: uttal, grammatik och ordförråd (Abrahamsson & 
Bergman 2014, 14) För att kunna dessa tre beståndsdelar måste en individ ha kunskap 
om sitt språk. För att behärska ett språk ska de tre beståndsdelarna hela tiden samarbeta 
med språkinlärningsprocessen (Ibid). 
 
Det språksystem som används av en andraspråksinlärare, från det första ordet till att de 
behärskar språket, kallas för ett inlärarspråk eller ett interimspråk (Axelsson, Rosander 
& Sellgren 2005, 110f: Abrahamsson 2009, 14, 43). Ordet interim betyder ”under 
tiden”. Axelsson Rosander och Sellgren (2005, 110f) förklarar att man använder en rad 
olika modeller och regler vid inlärandet av ett annat språk, därför ska språket utvecklas 
och förbättras hos en inlärare kontinuerligt och olika hypoteser skapas. Dessa hypoteser 
prövas kontinuerligt och byggs på. Om respons ges till inläraren vid dessa tillfällen, 
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utvecklas språket ytterligare och större kunskaper skapas om språket. De menar också 
att när ett nytt språk lärs in är en kreativ inlärare hela tiden ute efter att prova sig fram i 
det nya språket, precis som en nyfödd (Ibid).  
 

3.6 Skrivutveckling 
Skrivutvecklingen definieras i den här studien som skriftspråksutveckling eller 
skrivlärande eftersom detta bör ske som en del av utvecklingen av svenska som 
andraspråk (Wedin & Hedman 2013, 132). Lärare bör ha goda kunskaper, inte bara om 
fonologiska system och relationer mellan tal och skrift, utan även om relationer mellan 
svenska och andra språk (Ibid). Eftersom det svenska skriftsystemet bygger på fonetiska 
ljud är det extra viktigt att ta reda på andraspråkselevers tidigare språkkunskaper vid 
inlärning av skrivning och läsning på svenska (Ibid, 130). Det är inte bara i Sverige vi 
har skriftspråksystem, därför är det viktigt att lärare har vetskap om 
andraspråkselevernas tidigare erfarenheter. Oavsett om andraspråkselever har gått i 
skola tidigare eller inte kan de ha mött och använt skrift i ett tidigare skede i olika 
sammanhang (Ibid, 131).  
 

3.7 Om språket persiska och dess likheter med svenskan 
Språket farsi tillhör persiskan. Ungefär 120 miljoner talar språket men ca 50 miljoner 
har det som modersmål. Språket talas framförallt i Afghanistan, Iran, Tadjikistan och 
angränsade områden i Centralasien (Flyman Mattsson & Håkansson 2010, 113). 
Persiska är ett officiellt språk i Iran och ett av de största språken i Afghanistan. Många 
iranska flyktingar som bor i Sverige har persiska som modersmål (Wijk-Andersson och 
Ghobadi 1989, 4). Den arabiska skriften, som man läser och skriver från höger till 
vänster, har en helt annan stil och andra bokstäver än det latinska alfabetet (Lambton 
1984, 11). Persisktalande som lär sig skriva på svenska måste inte bara lära sig skriva 
och läsa från vänster till höger utan även markera tydliga avstånd mellan varje ord och 
använda stor bokstav i början av varje mening och varje namn (Wijk-Andersson och 
Ghobadi 1989, 20).  
 
Både svenskan och persiskan är indoeuropeiska språk och bär vissa likheter i det 
ursprungliga ordförrådet som t.ex. dotter heter doxtar på persiska, dörr heter dar och 
när man i svenska håller på med tempusböjningen kan man även här se likheter i orden 
bära, bar, burit att i persiska heter det bordan, bord, bar. Persiskan har sex vokaler ā, a, 
e, i o och u, där i, ā och u refereras som långa vokaler och a, e och o som korta. 
Problemet när man talar persiska är att eleverna behöver vänja sig vid långa och korta 
vokaler i svenskan som e, i, o och u (vet/vett, vit/vitt, bot/bott, sur/surr). I persiska finns 
inte vokalljudet för den svenska vokalen y (Wijk-Andersson och Ghobadi 1989, 4f).  
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I svenskan böjer man substantiv och adjektiv efter genus, numerus och bestämdhet 
medan persiskan saknar den grammatiska genusböjningen. Verben böjs efter tempus 
och verbsystemet bygger på två stammar som kallas presensstam och preteritumstam 
(Lambton 1984, 10ff). Verb böjs med hjälp av något som kallas suffix. I persiskan böjs 
inga adjektiv men för substantiven finns pluralsuffix, som inte används lika mycket som 
i svenskan. När persisktalande ska lära sig svenska behöver de alltså lära sig böjning av 
substantiv och adjektiv (Wijk-Andersson och Ghobadi 1989, 5; Lambton 1984, 10ff).  
 
Inskott av e-liknande vokal före /s/ + konsonant, exempelvis sko [esku:], språk 
[espro:k], är vanligt när elever med persiska ska lära sig svenska.  En vokal som oftast 
liknar e (men även a- eller u-liknande) skjuts ofta in mellan konsonanterna, flicka 
[felika] (Garlén 1988). 
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4 Teoretiskt perspektiv 
Inom forskningen finns det många användbara teorier när man vill analysera språkets 
betydelse. Studien utgår från den sociokulturella teori och presenteras i det här avsnittet. 
 

4.1 Sociokulturell teori 
Inom den sociokulturella teorin är det Lev Semjonovitj Vygotsky som var filosof, 
pedagog och psykolog som är dess företrädare. Teorin innebär att samspel och 
interaktion sker mellan individer i en lärande process (Vygotsky 1978). Vygotsky anser 
att språket är ett viktigt verktyg för att bland annat kunna identifiera sig själv med 
omvärlden och att förstå den värld vi lever i. Han menar att människan utvecklas och 
förändras kontinuerligt (Ibid). Vygotsky beskriver en zon i det sociokulturella 
perspektivet inom undervisning och utveckling som kallas ”the zone of proximal 
development” vilket innebär att barnet lär sig genom samspel och stöd av vuxna (Ibid).  
 

”The distance between the actual development level as determined by independent problem 
solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers” (Vygotsky 1978, 86)  

 
Samverkan mellan barn, vuxna och föräldrar är viktigt i ett barns utveckling och lärande 
(Bråten 1998, 105; Strandberg 2009, 48). Vygotsky konstaterar att barnet är beroende 
av en vuxens vägledning för att kunna utvecklas (Säljö 2014, 66f). Genom samspel med 
vuxna lär barnet sig hur vardagen och omgivningen fungerar (Ibid). De relationer och 
miljö ett barn befinner sig är avgörande för hur barnet kommer att utvecklas och hur det 
kommer prestera inom olika sammanhang (Strandberg 2009, 10).  
 
I det sociokulturella perspektivet är språket och kommunikationen den centrala och 
ledande rollen (Säljö 2014, 17ff). Genom meningsutbyte och interaktion med andra 
människor skapas kunskaper samt erfarenheter. Det kommunikativa samspel som sker 
med andra människor leder till tänkande där vi kan tolka och uppfatta verkligheten 
(Ibid, 104ff). Dessa tolkningar och uppfattningar om verkligheten används vid 
kommande situationer för att kunna kommunicera och förstå. På så sätt blir vi medvetna 
om vårt eget tänkande och handlande i vidare interaktioner med andra individer (Ibid).  
 
För andraspråkselever och nyanlända elever innebär den sociokulturella teorin att 
många sociala kontakter behövs om de ska känna sig delaktiga i sin språkutveckling, 
både i sitt modersmål och i andraspråket (Strandberg 2009, 48ff). Därför är det viktigt 
att inte segregera andraspråkselever och nyanlända elever från klassrummet. Att ge dem 
en tillhörighet i klassrummet är avgörande för att de ska kunna utvecklas så långt som 
möjligt. Strandberg menar oavsett vilken etnisk bakgrund man har är samspel med 
andra människor lika viktigt innanför skolan som utanför (Ibid).  
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5 Forskningsöversikt 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning från litteratur och vetenskapliga texter 
behandlas och visa inverkan på andraspråkselevers utveckling i både språk- och 
skrivandeprocess.  
 

5.1 Andraspråksutveckling 
Jim Cummins (2001a, 4) skriver om hur skolor måste utveckla en undervisning som 
passar ett mångkulturellt klassrum. Han menar att undervisningen bör avvika från en 
metod som utgår från där undervisningen riktar sig mestadels till förstaspråkselever med 
en likartad medelklassbakgrund. Enligt Cummins studie tar det vanligtvis 5 år eller mer 
för en andraspråkselev att komma ikapp språkligt och utbildningsmässigt gentemot en 
förstaspråkselev. Detta gäller även nyanlända elever. Alla som jobbar inom 
skolväsendet har ett gemensamt ansvar för att andraspråkselever ska få ett verbalt stöd i 
sin språkutveckling. Cummins berättar om de som jobbar inom skolväsendet anser att 
läraren i svenska som andraspråk bär huvudansvaret för undervisningen med 
andraspråkselever. Eftersom både befolkningen ökar och antalet mottagna flyktingar är 
stor, behövs en heltäckande policy för hur frågor angående språk och social mångfald 
ska hanteras (Cummins 2001a, 6).  
 

5.1.1 Simultan och successiv tvåspråkighet 
Förstaspråksinlärning är modersmålet som utvecklas före tre års ålder och kan innebära 
att man lär sig ett eller flera språk samtidigt. Andraspråksinlärning är det språk, vilket 
som helst, som lärs in efter förstaspråket (Håkansson 2003,145ff; Abrahamsson 2009, 
13). Simultan tvåspråkighet och succesivtvåspråkighet är två sätt att lära sig ett 
andraspråk vilket kan skiljas åt i inlärningsprocessen. Simultan tvåspråkighet innebär 
barn som lär sig två språk samtidigt från födseln och succesiv tvåspråkighet innebär att 
barn först lär sig ett språk och sedan ett annat. Succesiv tvåspråkighet gäller följaktligen 
inlärandet av ett annat språk som påbörjas vid senare tid, äldre än 3 års ålder, då barnet 
redan utvecklat sitt modersmål (Håkansson 2003, 165; Abrahamsson 2009, 14). Vid 
stigande ålder kan det vara svårt att lära sig rätt uttal och språkutvecklingen kan se 
väldigt annorlunda ut. Nyanlända barn som börjar i svensk grundskola får en succesiv 
tvåspråkighetsutveckling när de lär sig det svenska språket. Forskare har ännu inte 
funnit ett resultat som bevisar att elever behöver behärska sitt modersmål innan 
inlärning av ett annat språk påbörjas. Nyanlända barn kan exempelvis behärska 
svenskan lika bra som sitt modersmål (Håkansson 2003, 120). 
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5.2 Inlärning av språk 
Namei (2002, 125ff) konstaterar att andraspråksbarn nästintill kan ha bättre kunskaper i 
svenska språket än modersmålet. Hon har undersökt 100 tvåspråkiga barn i sin studie 
som talar både persiska och svenska. Resultatet visat att tvåspråkiga barn som är födda i 
Sverige och har gått på svensk förskola samt de barn som invandrat till Sverige innan 
ordinarie skolstart visar en god förmåga att behärska det svenska språket. Namei menar 
i sin studie att barn som har persiska som modersmål och ska lära sig ett andraspråk, vid 
det här fallet svenska, inte behöver ha goda kunskaper i sitt modersmål. De äldre barnen 
som bemästrar persiskan bra vid ankomst till Sverige, det vill säga elever som anländer 
Sverige efter skolpliktens start, behöver behärska sitt ordförråd på sitt modersmål bra 
för att kunna anamma svenskaspråket (Ibid, 125ff). I jämförelser med många andra 
studier, som visar att kunskaper i ett modersmål är viktigt för att kunna lära sig ett 
andraspråk, visar Nameis resultat raka motsatsen (Ibid, 125). 
 
En annan studie visar att det kan ta allt från fyra år och ända upp till åtta år för en 
nyanländ elev att hinna ikapp förstaspråkselevers språkkunskaper inom skolämnena 
(Viberg 1996, 115: Bunar 2015, 81). Nyanlända elever behärskar vardaglig muntlig 
kommunikation i det andraspråket efter ungefär två års tid (Viberg 1996, 115). Det är 
viktigt med interaktion mellan nyanlända elever och andra elever i klassrummet 
eftersom nyanlända elever inte bara ska lära sig ett nytt språk i skolan utan de ska även 
klara av sin kognitiva utveckling (Viberg 1996, 110f). Viberg (Ibid) beskriver att 
språkinlärning innebär hur inläraren behöver möta andra språket i lämpliga situationer 
så att de kan förstå grundläggande delar av språket. En nyanländ elev som möter språket 
i olika situationer och händelser kommer behärska språket snabbare (Ibid).  
 
Cummins (2000, 223f) genomförde en studie där han granskade elevers skolspråk och 
akademiska språk. Han undersökte skillnaden på dessa och hur lång tid det tar för 
skolspråket och akademiska språket att läras in. Studien visade att det tar ungefär fem år 
för andraspråkselever att nå samma kunskaper i det akademiska språket som 
förstaspråkselever behärskar. Skolspråket lärs in betydligt snabbare än det akademiska 
språket av andraspråkselever. Han menar på att flerspråkig undervisning kan vara 
lämplig för andraspråkselever i den akademiska språkutvecklingen för att påskynda 
deras allmänna utveckling. Studiens slutsats visar hur viktigt det är att utveckla språk, 
både modersmål och andraspråk parallellt med varandra, så inget språk blir försummat 
(Ibid, 223f).  
 

5.3 Interaktion 
Studier har gjorts genom åren som tydligt visar att en god interaktion mellan barn och 
förälder eller vårdnadshavare i tidig ålder är mycket viktig för barnets språkutveckling 
(Pinter 206, 22). Ett barn som har en god interaktion i tidig ålder och en kontinuerlig 
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dialog med föräldrar eller vårdnadshavare utvecklar ett stort engagemang och en god 
beredskap samt får en klar fördel i skolan anser Pinter (Ibid, 22). Viberg (1996, 116 & 
142) uppger i sin studie om interaktion mellan andraspråkselever och förstaspråkselever 
inträffar, sker även en språkutveckling. Det bästa tillvägagångssättet är om 
andraspråkselever får umgås med förstaspråkselever i skolan, både i och utanför 
undervisningen (Ibid, 116 & 142).  
 

5.4 Undervisningssätt  
Cummins (2001b, 61) förklarar språkinlärning genom fyra olika undervisningssätt, på 
hur lärare kan ändra sitt arbetssätt för andra- och tredjespråkundervisning i skolan. Detta 
för att processen blir mindre ansträngande och mer framgångsrik för både elever och 
lärare. Studien utfördes i Toronto och utgick från engelska som ett förstaspråk, franska 
som ett andraspråk och tredjespråket är ett annat språk än första- och andraspråket. Det 
första Cummins (Ibid) framför är hur högläsning på ett andraspråk kan effektiveras och 
främja andra- och tredjespråks lärande. När tal och skrift ska utvecklas görs det främst 
det inom en kommunikativ värld där interaktion sker med andra (Ibid, 62). Skriftdelen 
har den extra funktionen att främja det kognitiva lärandet. Om det är läskunnighet som 
ska åstadkommas i ett målspråk, är det läsning på egen hand som är den avgörande 
faktorn (Ibid, 63). Det andra förslaget Cummins skriver om är hur elevernas 
förkunskaper kan belysas i klassrummet. Om elevers förkunskaper får belysas, aktiveras 
flera viktiga funktioner för att främja deras lärande både i tal, skrift och läsning (Ibid, 
66). Han menar att detta gör inlärningsprocessen mer effektiv och att eleverna får lära 
känna varandra bättre som individer när de får dela sina unika historier samt att det ökar 
effektiviteten av undervisningen och lärandet för både elever och lärare (Ibid, 67). 
Cummins (Ibid, 68) betonar att när eleverna får dela varandras kunskaper och sina 
upplevelser utvecklas även deras självkänsla eftersom de öppet får visa och tala om för 
sin lärare och sina klasskamrater vad de vet och känner till. Det tredje förslaget är att 
använda datateknik för att hjälpa elevers utveckling. De kan samla in information och 
befästa sin kunskap i språk med hjälp av teknikvärlden (Ibid, 69f). Cummins fjärde 
förslag är att låta elever bli ”språkdetektiver” där de undersöker likheter och olikheter i 
språken. Till exempel kan eleverna skapa tvåspråkiga ordböcker som visar skillnaden på 
första-, andra- eller tredjespråket. Dessa fyra metoder visar sig vara positivt även i andra 
forskares studier och bland andra lärare då de har fokuserat på elevers 
språkmedvetenhet. När elever får identifiera sitt egna språk med ett annat språk stärks 
elevers självkänsla och identitet (Ibid, 68f). 
 
En liknande studie har utförts i Norge, i en mångkulturell klass, där undersökningen 
handlade om hur eleverna kan använda sitt modersmål i klassrummet samtidigt med det 
norska språket i undervisningen (Danbott & Kulbrandstad 2013, 39). 
Andraspråkseleverna fick göra sin egen ordbok där de fick klistra in olika bilder som 
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exempelvis ryggsäck, penna och sax. Läraren skrev orden på norska under bilden, sen 
fick eleverna be sin förälder eller vårdnadshavare att skriva ordet på modersmålet 
nedanför. Denna arbetsform gav en stor möjlighet för andraspråkseleverna i klassen att 
lära sig det norska språket genom att jämföra ord och uttalsätt samt begreppsinnehållet. 
Arbetet med att låta olika språk mötas i klassrummet medförde att alla elever i klassen 
fick delta i projektet och blev en resurs för en språklig mångfald (Ibid). Förälderns och 
vårdnadshavarens kompetens är värdefull för elevers utveckling, som nybörjare i 
läsning och skrivning. I denna studie framkom dock att vissa föräldrar till 
andraspråkseleverna inte kunde hjälpa till med skolarbete i hemmet samt skrivning av 
ord i boken då de inte hade någon större kunskap i norska språket. Danbott och 
Kulbrandstad (2013, 40) menar att lärare bör ha kännedom om föräldrars eller 
vårdnadshavares tidigare kunskap inom exempelvis läsning och skrivning om liknande 
studier ska genomföras. 
 

5.5 Inlärning av ett andraspråk 
Viberg (1996, 126f) påpekar att inspelningar i form av ljud eller bild med 
andraspråkselever är det mest direkta sättet att följa utvecklingen av att lära sig tala det 
svenska språket. En studie som gjorts på ca 30 stycken andraspråkselever där de enskilt 
fick chansen att återberätta en händelse i Emil i Lönneberga, visar de en tydlig 
användning av orden a och å sen som satsinledare. Andraspråkseleverna använde sedan 
hon istället för han, då de inte verkat uppfattat att Emil är en pojke. Andraspråksstudien 
visar även här hur viktigt det är att dessa elever får använda inlärningen av språket på ett 
kommunikativt vis, därför är interaktion med andra viktig. I helklassundervisning är det 
oftast läraren som dominerar, därför är det inte alltid bra för andraspråkselever att ha 
sådan undervisning, i för långa stunder. Alltså är en segregering av elever, det vill säga 
att ta ut andraspråkselever ur klassrummet, inte fel i alla lägen (Ibid, 126ff). 
 

5.6 Svenskkunskaper hos första- och andraspråkselever 
Wedin (2011, 95) studerar tre elevers språkutveckling där hon analyserar och resulterar 
hur deras utveckling sker under en treårsperiod, från slutet av förskoleklass till slutet av 
årskurs tre. Studien bygger mest på den konstruktiva och sociokulturella synen på 
inlärning och språk som innebär att inläraren ses som en aktiv skapare av sin språkliga 
kompetens i samspel med sin omgivning (Wedin 2011, 96). Hon valde att fokusera på 
andraspråksinlärares problem vad gäller tal- och skriftspråk, exempelvis nominalfraser, 
verbfraser, adverbialfraser, syntax, textbindning och uttryckande av komplexa tankar, 
slutledning och tolkningar (Wedin 2011, 98). Under studiens gång får man möta Arin, 
AbdulAziz och Marie.  
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Arin är en elev som är född i Sverige men hans föräldrar talar kurdiska hemma och han 
har gått på svensk förskola innan skolstart. Han behärskar vardagsspråket när han börjar 
förskoleklass och deltar aktivt i lek. De undersökningarna som genomförts visar det sig 
att efter tre års tid har han fortfarande tydliga svårigheter med att uttrycka en hel när han 
talar och saknar olika processer i språk- och skrivutvecklingen. Han saknar även ord och 
har inte många variationer för bindningar i språket. (Wedin 2011, 105).  
 
AbdulAziz är född i Somalia och talar somaliska i hemmet. Han kom till Sverige när 
han var 7 år och första tiden i skolan gick han i en liten grupp tillsammans med två av 
sina syskon och senare under vårterminen började han i förskoleklassen. Vid denna tid 
deltog han aktivt i den fria leken både inomhus och utomhus men svaren han gav 
läraren, när frågor ställdes, var svåra att tyda. Vid flera tillfällen lät inte läraren 
AbdulAziz komma till tals vid ett flertal tillfällen när han självmant räckte upp handen 
under lektionstid, eftersom läraren hade svårt att förstå vad han sa. I slutet av 
förskoleklassen är kunskaperna fortfarande på en nybörjarnivå och det är många gånger 
svårt att tyda vad han säger (Wedin 2011, 105). Efter tre års tid är hans färdigheter i 
svenska väldigt tydlig men inte tillräcklig för att ligga på en nivå som är nog för en 
skolundervisning helt på svenska. Han klarar att använda bisatser och referenser på en 
enkel nivå. Hans ordförråd ligger på en lägre nivå än hans övriga språkliga kompetens i 
svenska (Ibid, 110).  
 
Marie är född i Sverige och har svenska föräldrar. Wedin (2011, 110) berättar att hon 
hör till den ”duktiga” eleven i klassen. I förskoleklassen var Marie mer stillsam och 
lekte inte fysiskt utan istället satt hon oftast tillsammans med några av de andra 
flickorna och tillverkade, bland annat armband. Intervjun som görs i slutet av 
förskoleklassen visar att Marie har ett väldigt varierat språk men utrymmet är begränsat 
(Ibid).  
 
Wedin konstaterar att resultatet i studien visade en varierad språkutveckling hos de tre 
eleverna. Den som kommit längst i sin språk- och skrivutveckling var Marie, då hon i 
slutet av år tre kunde återge en sammanhållen text, både i tal och skrift. Hon har 
kunskaper i nominalfraser, verbfraser och adverbialfraser samt avancerade 
tempusformer och meningskonstruktioner. Däremot Arin och AbdulAziz har inte den 
förmågan att kunna föra ordet en längre stund eller berätta något sammanhängande i 
slutet av år tre. Skriftspråksundervisningen har skett på ett språk både Arin och 
AbdulAziz ännu inte behärskar tillräckligt under de tre första åren i skolan. Detta har 
troligtvis en stark bidragande faktor till deras svårigheter med läsandet och skrivandet 
(Wedin 2011, 114).  
 



17 

5.7 Lexikon och ordförrådets utveckling 
I början vid språkinlärning av ett andraspråk är ordförrådet mycket enkelt 
(Abrahamsson & Bergman 2014, 37f). Detta kan kallas lexikalt språk eftersom det 
handlar om att individer endast kan enstaka ord vid inlärning. Det är ett begränsat 
ordförråd i den muntliga kommunikationen med andra individer och kan vara väldigt 
annorlunda beroende på inlärarens ålder. Eftersom ordförrådet är väldigt begränsat vid 
språkinlärning förekommer en hel del upprepningar av vanliga ord och kan 
överanvändas. Bland ordklasserna är det oftast substantiv som dominerar och även 
enkla och vanliga verb förekommer. När ordförrådet blir större betyder inte det en ökad 
variation i ordförrådet, utan substantiv och verb dominerar länge innan ordförrådet 
utvecklas i större drag (Ibid).  
 
Följande tabell illustrerar olika nivåer i inlärarens språkutveckling. På den första nivån 
finns bara en lexikal procedur. Därefter byggs grammatiken ut för ordböjning, fraser, 
ordföljd i satser och ordföljd i meningar och bisatser (Håkansson 2003, 171).   
 
Tabell 1 Utvecklingsstadier enligt Håkansson (2003, 172) 

 
Tabell 1 ger en bild på hur svenskans grammatiska regler utvecklas hos 
andraspråksinlärare. Detta kan ses som en utvecklingstrappa med olika steg mot målet.   
Alla språkinlärare börjar på stadie 1, i oböjda former av substantiv och verb, i en period. 
Vid stadie 2 är det en lexikal nivå och inlärare böjer ord. Vid stadie 3 utvecklas det till 
delar av meningar och inlärare kan använda kongruens i fraser (en gul bil – två gul-a 
bil-ar). När inlärare når denna nivå kan de föra ett utbyte av grammatisk information 
mellan ord, vilket innebär att orden påverkar varandra i en fras. Samma ordföljd, oavsett 
om det kommer ett adverb först eller inte, används på den här nivån. Vid stadie 4 kan 
inlärare förstå fraser som hänger samman i en grammatisk konstruktion vilket innebär 
att det finns möjlighet att klara av satsproceduren med omvänd ordföljd i svenska 
språket. I stadie 5, som är det sista steget i svenskans inlärning av ordföljd, klarar 

	
Stadier	 		 		 		 		

Strukturer	 1	 2	 3	 4	 5	

Bisatsnivå,	med	negation	före	verbet	 		 		 		 		 x	

Satsnivå,	med	omvänd	ordföljd	 		 		 		 x	 x	
Frasnivå,	 med	 framförställt	 adverb	 och	
fraskongruens	 		 		 x	 x	 x	

Lexikal	nivå	med	böjda	ord	 		 x	 x	 x	 x	

Oböjda	ord	och	stereotypa	fraser	 x	 x	 x	 x	 x	
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inlärare av att använda bisatsordföljd i bisatser, t.ex. med negationen före verbet. När 
man nått stadie 5 är svenskans grammatiska mönster klart (Håkansson, 2003, 172). 
 
Viberg (1996, 122) berättar att elever som lär sig svenska som förstaspråk har ett 
ordförråd vid skolstart på ca 10 000 ord. Även Abrahamsson & Bergman (2014, 16) 
beskriver att barns ordförråd ligger ungefär mellan 8000 och 10 000 ord. En elevs 
ordförråd beror på hur deras miljö och kultur ser ut och har sett ut under deras uppväxt 
(Ibid). De elever som lär sig svenska som andraspråk har ett mer begränsat ordförråd än 
förstaspråkiga elever, menar Viberg (1996, 122). Viberg förklarar vidare att elevers 
ordförråd kan kallas för ett basförråd. Detta basförråd byggs på kontinuerligt och 
utvecklas till stor del i skolan. Den här utbyggnaden pågår och utvecklas kontinuerligt 
varje år med ungefär två- till tretusen ord per läsår (Ibid). När eleverna går ut gymnasiet 
har deras utbyggnad kommit ganska långt och de kan ca 40 000 ord. Denna utbyggnad 
av ordförråd är förstås väldigt olik från individ till individ bland de förstaspråkiga 
eleverna. Elever med andraspråk ska samtidigt som de förstaspråkiga eleverna utveckla 
samma ordförråd och samtidigt behärska de kunskaper som lärs ut i skolan, utan en 
tillräcklig språklig baskunskap i sitt egna modersmål (Ibid). I Vibergs studie var det 
barn och elever mellan 4 och 8 år som deltog och visar en stor differens från år till år i 
utbyggnaden av ordförråd på ca 1500 ord, mellan de förstaspråkiga barnen och 
andraspråksbarnen. Viberg menar att förstaspråkiga elever som behärskar 3000 ord, då 
behärskar andraspråkseleverna 1500 ord. Nästkommande år är det fortfarande en 
differens på ca.1500 ord mellan eleverna. Även detta är en ungefärlig siffra då det är 
omöjligt att ge en korrekt siffra över hur det ser ut (Ibid, 123f). I en annan liknande 
studie som utförts visar att förstaspråkiga elever vid 8-års ålder behärskar mellan 4 000 
och 10 000 ord. Varje läsår lär barn in mellan 800 och 1200 ord från det de börjar i 
skolan tills det de går ut gymnasiet (Pinter 2006, 22). Därför visar många studier olika 
resultat och är svårt att ge en korrekt siffra på hur många ord ett barn eller en elev lär sig 
från år till år. 
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6 Metod  
I denna del presenteras metodval, insamlingsmetod, urval, procedur, analysmetod och 
etiska övervägande som används vid utförande.  
 

6.1 Metodval 
För att kunna studera två elevers språk- och skrivutveckling ur ett muntligt och skriftligt 
perspektiv valde jag att ha ett deltagande samtal med eleverna där bildserier, textanalys 
av elevers skrivande och informella samtal med läraren användes.  
 

6.2 Insamlingsmetod 
I den här studien användes tre deltagande samtal tillsammans med två nyanlända elever. 
Fangen (2006, 29f) påstår att deltagande samtal är ett vanligt tillvägagångssätt för att 
samla in data i ett fältarbete. Genom deltagande samtal är forskaren delvis delaktig med 
de andra, samtidigt som den iakttar situationens förlopp. Fangen skriver att om metoden 
ska användas måste forskaren hålla sig på en sådan naturlig nivå som möjligt, det vill 
säga att försöka hålla sig så nära som möjligt till sina forskningsobjekt. Samtalen i 
denna studie sker mellan mig och eleverna där jag ledde samtalen och dialogerna 
spelades in och transkriberades efter genomförandet (Ibid).  
 
Jag har även samlat in elevernas skrivna texter för en textanalys. Enligt Stukát (2011, 
60) kan en jämförelse av texter ge intressanta resultat. Detta kallar han för en 
komparativ metod då man beskriver och förklarar innehållet i texter samt tittar efter 
vilka skillnader och likheter man upptäcker (Ibid).  
 

6.3 Urval 
Jag följde två nyanlända andraspråkselevers språk- och skrivutveckling i en årskurs 2 på 
en skola. Valet av skola berodde på att det redan fanns en personlig förtrogenhet med 
denna skola samt att frågeställningarna kan på bästa sätt besvaras. Skolan är inte 
slumpmässigt utvald, utan specifikt utsedd. Detta gör att jag inte kan dra slutsatser som 
gäller hela populationen. I den här studien är ett slumpmässigt urval mindre 
betydelsefullt då jag riktar in mig på två specifikt utvalda elever som enbart bott i 
Sverige 10 veckor vid studiens start. Jag har valt att kalla de båda eleverna för Jasmine 
och Amir, vilka är fiktiva namn. Jasmine är en flicka på 8 år, har farsi som modersmål 
och är från Afghanistan men har gått i skolan i Irak innan hon anlände till Sverige. Amir 
är en pojke, även han är 8 år. Även han har farsi som modersmål och är från 
Afghanistan samt gått i skola i Irak innan han till anlände Sverige.  
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Under några informella samtal med läraren framkom det att föräldrarna samt eleverna är 
födda i Afghanistan och varit på flykt genom Europa. Innan de anlände till Sverige har 
de bott i Irak, under en period, där de två eleverna gått i skolan. I Irak är det mycket 
oroligheter och personer från Afghanistan har mycket låg status i landet, därför valde de 
att fly vidare för att få komma till ett ställe där de har det bättre och under hösten 2015 
anlände de Sverige. Det visar sig att de kommer från helt olika bakgrunder och har två 
helt olika uppväxter. Flickans föräldrar är analfabeter och pojkens föräldrar är 
akademiker. Eleverna behärskar språket Farsi flytande och båda eleverna bemästrar att 
kunna läsa, skriva och tyda det persiska alfabetet. Under samtal med nuvarande 
klasslärare visar det sig att eleverna har även kännedom och kunskaper om det latinska 
alfabetet. Alla elever sitter två och två i klassrummet och de båda nyanlända eleverna 
sitter tillsammans i klassrummet, längst fram, närmast läraren. På rasterna umgås de två 
eleverna sällan med förstaspråkselever.  
 
Vid studiens start har eleverna gått sammanlagt tio veckor i den svenska skolan. Sju 
veckor har de haft tolk dagligen och tre veckor med tolk under ett fåtal timmar, tre 
dagar i veckan. De två andra dagarna deltar eleverna i den ordinarie skolundervisningen. 
Det innebär att eleverna sitter med i svensk undervisning två dagar i veckan utan tolk. 
Eleverna och klassläraren jobbar mycket med kroppsspråk sinsemellan och en 
översättning via en applikation på Ipad som används flitigt när de ska kommunicera 
med varandra. 
 

6.4 Procedur 
Jag läste tre olika texter högt för båda eleverna vid tre olika tillfällen under en period på 
fem veckor, med ett par veckors mellanrum. Träffarna skedde vecka ett, vecka tre och 
vecka fem. Efter uppläsningen för båda eleverna fick de muntligt och skriftligt 
återberätta textens handling för mig. Det skriftliga återberättandet skedde efter varje 
muntligt samtal.  
 
Underlag för samtalet är tre bildserier, en ny bildserie vid varje tillfälle (se bilaga 1, 2 
och 3). En bildserie kan underlätta för eleverna att återberätta både muntligt och 
skriftligt samt ge dem en tryggare situation. Den utvalda bildserien, som användes var 
bilder ur barnboken The Snowman som är konstruerad av Raymond Briggs år 1980. 
Boken är tydligt konstruerad med endast bilder och ingen text. Jag valde 7 bilder per 
bildserie och skrev en kort berättelse på svenska utifrån bildserien med 1-3 meningar, 
till varje enskild bild. 
 
Samtalen spelades in och transkriberades. Jag har skrivit ner samtalen med en ny rad för 
varje person och använt mig av talspråk, hur jag har uppfattat vad eleverna sagt. Varje 
samtal och elevernas skrivande som följdes efteråt skedde på svenska och var ca 30 
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minuter lång. De inspelade samtalen och elevtexterna sparas inlåsta i ett skåp i sex 
månader och kommer därefter att raderas.  
 
Vid samtalen tilldelades ett enskilt rum där vi kunde sitta. Första gången presenterade vi 
oss för varandra. Med hjälp av kroppsspråket försökte jag förmedla varför jag var där. 
Jag berättade att jag går på universitet och ska bli lärare sedan visade jag upp min 
telefon och beskrev att jag kommer spela in samtalet mellan oss. De log och tittade på 
varandra lite nervöst. De glömde bort telefonen snabbt eftersom den låg gömd bakom 
bordslampan. Berättelsen skulle från början berättas för båda eleverna tillsammans om 
snögubben och pojken och sedan skulle var och en återberätta den för mig enskilt både 
muntligt och skriftligt. Planen ändrades och eleverna fick muntligt återberätta 
berättelsen tillsammans. Detta för att eleverna behövde stöttning av varandra i sitt 
återberättande. Eleverna fick skriva enskilt, på varsitt underlag, där de fick återberätta 
berättelsen skriftligt så långt de kunde med stöttning av varandra. 
 

6.5 Analysmetod 
Jag har analyserat elevers språk- och skrivutveckling. Jag har utgått från Håkanssons 
(2003, 172) utvecklingsstadier (se tabell 1) för hur svenska som andraspråk lärs in. Det 
innebär att jag har tittat på vilka ord eleverna använder, vilket ordförråd eleverna har 
och hur dessa böjs. Jag har studerat om någon utveckling sker från samtal till samtal. 
 

6.6 Etiska överväganden 
Eftersom ett deltagande samtal utförts är de etiska aspekterna ett grundläggande krav att 
ha i åtanke (Stukát 2011, 138ff). De fyra etiska kraven man kan följa är bl.a. 
informationskravet där de som deltagit i studien måste informeras om vad som kommer 
att ske, vad syftet är med utförandet, hur det ska användas och de kan frivilligt välja om 
de vill delta eller inte samt avbryta processen när de vill. Samtyckeskravet innebär att de 
som deltar får bestämma själva om de vill medverka i undersökningen och är deltagaren 
under 15 år ska föräldrar/vårdnadshavare informeras och ge samtycke innan start av 
studien. De som deltar får även bestämma hur länge de vill delta i en undersökning och 
som forskare får man inte ge någon påtryckning eller påverkan för att få deltagare att 
delta i en undersökning. Konfidentialitetskravet innebär att de som deltar respekteras 
genom att få anonymitet i en undersökning. Alla uppgifter som behandlas kommer 
konfidentiellt ha en sekretess där tystnadsplikt verkställs. Nyttjandekravet är den 
information som samlats in och kommer att användas för forskningsändamål (Ibid). 
Informationen får inte lånas ut, kopieras eller utnyttjas.  
 
För att följa de fyra etiska kraven har jag valt att kalla eleverna Amir och Jasmine. 
Dessa benämningar kommer att användas i resultatredovisningen nedan. Eftersom 
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eleverna var under 15 år när studien genomfördes underrättades deras föräldrar. Jag 
informerade dem skriftligt vem jag var och vad syftet är med min studie, samt vad som 
skulle ske under elevsamtalen. Dessutom informerades föräldrarna om att deras barn 
kan avbryta studien närsomhelst. Ett samtyckesdokument översattes till farsi och skrevs 
under av båda elevernas föräldrar. Detta papper fick jag påskrivet samma dag som 
studien inleddes.  
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7 Resultat 
I detta avsnitt presenteras de tre samtalen, därefter följer den skriftliga delen, i 
ordningen första, andra och tredje mötestillfällena. Resultatet är analyserat utifrån 
studiens frågeställningar som lyder: Vilken utveckling kan man se i elevernas muntliga 
återberättande av en uppläst text och hur utvecklas de nyanlända elevernas skriftspråk 
när de skriftligt återberättar samma upplästa text som den muntliga delen? 
Sammanfattande resultat sker därefter under en egen rubrik, efter muntliga resultatet 
och efter skriftliga resultatet. Analysen sker i egen rubrik efter resultatet.  
 

7.1 Muntligt återberättande  
Det här avsnittet handlar om elevernas muntliga återberättande av den upplästa texten.  
I tabellerna nedan (se tabell 2-7), i första kolumnen, skrivs hur jag uppfattar att eleverna 
sade. I den andra kolumnen skrivs orden eleverna menade. Eleverna har utifrån bilderna 
och med hjälp av kroppsspråket visat och pekat när de återberättat berättelsen.  

7.1.1 Första tillfället 
Jag började med att lägga upp de 7 bilderna (se bilaga 1) på bordet framför båda 
eleverna och berättade att jag skall läsa en berättelse om en snögubbe och en pojke. I 
samband med upplägget berättade jag om vilka huvudpersonerna var och pekade på 
figurerna och repeterade orden snögubbe och pojke innan läsningens startades. Därefter 
pekade jag på bild ett och började läsa. Det var 1-3 meningar till varje bild. Under 
läsningen pekade jag på bilderna och använde kroppsspråk. Efter läsningen bad jag 
eleverna att återberätta texten för mig på svenska. De gestikulerade med tummen och 
pekfingret att de kunde endast lite svenska. Jag frågade om Jasmine ville börja. Efter 
mycket tvekande tog Amir initiativet till att börja berätta genom att viska fram orden.  
 
Jag pekar på bild ett och frågar om eleven kan återberätta vad som händer på bilden.  
Amir viskar ”pojke” och ”snö”.  
 
På bild två säger Amir ”pojke” igen och ”gubbe” och pekar på snögubben som håller på 
att byggas. Jag svarar med ett nickande medhåll och säger ”ja, det är en snögubbe”.  
 
På bild tre säger Amir ”pojke” och ”snögubbe”.  
 
På bild fyra hämtar pojken i berättelsen en hatt och en halsduk och när jag pekar på 
bilden säger Amir ”halda” och pekar på halsduken. Jag bekräftar Amir med att säga ”ja, 
det är en halsduk” och läser hela meningen igen från berättelsen samt att jag använder 
kroppsspråket. Både Jasmine och Amir håller med genom ett hummande och nickar 
förstående och säger ”halsduk”.  
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På bild fem säger båda eleverna i kör ”snögubbe” och när jag pekar på halsduken och 
virar den runt halsen med gester så svarar Amir frågandes ”pojke?!”. Jag svarar ”ja, det 
är en pojke och pekar på pojken som också är på bilden. ”Vad hette det här?” och pekar 
på halsduken på snögubben och virar en fiktiv halsduk runt min hals igen. Båda 
eleverna funderar väldigt mycket men skakar på huvudet så jag ger dem svaret 
”halsduk” och de svarar samtidigt ”halsduk” och ler.  
 
Bild nummer sex, som är näst sista bilden i serien, säger Amir ”mössa” och pekar på 
snögubbens mössa, sedan säger han ”snögubbe” och pekar på snögubben. Därefter 
pekar Amir på pojken och säger ”pojke” och så får han syn på halsduken. Amir stannar 
upp, ljuder fram ”has...” och pausar. Jag hjälper honom genom att säga ”hals…” och 
han svarar snabbt ”halsgubbe”. Och jag svarar ”ja, nästan. Halsduk.” Amir repeterar 
”halsduk” och ger ett brett leende. När jag pekar på snögubbens näsa svara Jasmine 
snabbt ”måssa”. Jag svara med ett ”ja, nästan. Morot” och hon svarar medhållande och 
leende ”morot”.  
 
På sista bilden frågar jag vad som händer och Amir svarar ”snögubbe” och pekar på 
snögubben och ”pojke” och pekar på pojken.  
 

Kommentar 
Elevernas återberättande visar att de inte uppfattat många ord från berättelsen. Eleverna 
återberättar berättelsen som lästes upp i enstaka ord det vill säga enstaka substantiv. 
Jasmine säger endast ett ord på eget initiativ och Amir säger flera ord. Återberättandet 
har formen av en dialog mellan mig och eleverna, snarare än ett återberättande. Några 
av orden försöker eleverna komma ihåg men behöver stöttning av mig exempelvis ordet 
halsduk. I tabell 2 och 3 nedan finns de ord som eleverna minns och kan använda 
muntligt. 
 
Tabell 2. Första tillfället. Muntliga resultatet från Jasmine. 

Eleven	sa:	 Eleven	menade:	 Antal	 Ordklass	 Form		

måssa	 mössa	 1	 substantiv	 singular	
 
Tabell 3. Första tillfället. Muntliga resultatet från Amir. 
Eleven	sa:	 Eleven	menade:	 Antal	 Ordklass	 Form		
pojke	 pojke	 6	 substantiv	 singular	
gobbe	 gubbe	 1	 substantiv	 singular	
snå	 snö		 1	 substantiv	 singular	
snågubbe	 snögubbe		 3	 substantiv	 singular	
halda,	hasduk	 halsduk	 1	 substantiv	 singular	
mössa	 mössa	 1	 substantiv	 singular	

 



25 

7.1.2 Andra tillfället 
Andra gången la jag inte upp bilderna direkt på bordet utan frågade eleverna om de kom 
ihåg vad vi gjorde första gången. Amir svarade ”pojke”. Jag bekräftade med att svara 
”ja, det var en pojke med men vad gjorde han i berättelsen?”. Följdfrågan om vad 
pojken gjorde kunde ingen av eleverna besvara. Amir gestikulerade och satte på sig en 
halsduk och då förstod jag att Amir kom ihåg att vi pratade ett flertal gånger om 
halsduken. Jag bekräftar Amir med att säg ”ja, pojken hämtade en halsduk och en 
mössa” och samtidigt sätter jag på mig en mössa och en halsduk med hjälp av gester. 
Sedan berättar jag att berättelsen fortsätter om snögubben och pojken. Till skillnad från 
första gången la jag upp en bild i taget istället för alla bilder på samma gång och läste 
upp 1-3 meningar för varje bild jag la upp framför Jasmine och Amir. Det var sju bilder 
med även denna gång (se bilaga 2). 
 
När eleverna återberättade berättelsen för mig bad jag dem båda att hjälpas åt denna 
gång. Amir började med att peka på bild ett och säger ”pojke”. Jasmine pekar på ett 
handtag och säger ”dörr”. Amir repeterar ”pojke” igen och pekar på honom igen. Jag 
bekräftar bådas svar genom ett ”ja” och sedan frågar jag om de vet vad det här är och 
ramar in med pekfingret fönstret på bilden och Jasmine svarar ”fånstår”. Jag bekräftar 
med att säga ”ja, det är ett fönster”. Båda säger i kör ”fönster” och ler stort. När jag 
pekar på snögubben kan ingen svara på vad det var för något. Jag ger dem till slut svaret 
snögubben och Jasmine slår sig för pannan och Amir fnissar till.  
 
Jag pekar sedan på bild två och då är Jasmine snabb med att säga ”snögubbe”.  
 
När jag pekar på bild tre ger Amir svaret ”snögubbe” och ger ett pling-ljud ifrån sig som 
jag gav då snögubben förvandlades. 
 
Vid bild fyra gav Amir svaret ”pojke”, ”snögubbe” och ”ballong”.  
 
Vid bild fem sa Jasmine ”mat” och Amir sa ”pojke” igen, för pojken var även med på 
denna bild. När jag pekade på det tända ljuset som står på bordet på bild fem svarar 
Amir ”sol”. Jag påbörjar en mening ”man tänder ett…”, men ingen av eleverna kunde 
svara så jag gav svaret ”ett ljus, man tänder ett ljus”.  Och de sa i kör igen, ”ljus”. Direkt 
säger Amir ”solljus” och gestikulerar att det kommer ljus från solen mot oss. Här 
bekräftar jag eleverna med ett ”ja, det kommer ljus från solen ner på oss och man kallar 
det solljus”.  
 
När jag pekar på bild sex säger Jasmine ”dörr” och jag håller med och frågar om de 
kommer ihåg vad det hette, det som man har mat i. Ingen av eleverna kunde svara på 
vad det hette och jag ger dem svaret ”kylskåp”.  
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När jag pekar på bild sju säger Jasmine ”ut vänta” och jag bekräftar även detta svar. 
Amir säger ”sleep” och gestikulerar med att lägga huvudet på sned i sina händer. Även 
här bekräftar jag deras svar med ”Ja, sova, pojken ska gå och sova”.  
 
Efter avslutad genomgång av de sju bilderna frågar jag eleverna om de förstod 
berättelsens handling. De återger ord på svenska som ”ballong”, ”ljus”, ”snögubbe” och 
”pojke”. 
 

Kommentar 
Andra återberättandet visar eleverna att de endast uppfattat ett fåtal ord från berättelsen 
De försöker återberätta tillsammans. Båda kommer ihåg ordet snögubbe från förra 
tillfället. Eleverna behöver fortfarande mycket stöttning vid återberättandet. I tabellerna 
4 och 5 syns de ord som eleverna kunde återberätta muntligt för varje bild och vissa ord 
har upprepats ett flertal gånger.  
 
Tabell 4. Andra tillfället. Muntliga resultatet från Jasmine 
Eleven	sa:	 Eleven	menade:	 Antal	 Ordklass	 Form		
dörr	 dörr	 3	 substantiv	 Singular	
fånstår	 fönster	 1	 substantiv	 singular	
snögubbe	 snögubbe	 1	 substantiv	 singular	
ballong	 ballong	 1	 substantiv	 singular	
mat	 mat	 1	 substantiv	 singular	
yt	 ut		 1	 adverb		

	vänta	 vänta	 1	 verb	 infinitiv	
mossa	 mössa	 1	 substantiv	 singular	

 
Tabell 5. Andra tillfället. Muntliga resultatet från Amir. 
Eleven	sa:	 Eleven	menade:	 Antal	 Ordklass	 Form		
pojke	 pojke	 3	 substantiv	 singular	
snögubbe	 snögubbe		 2	 substantiv	 singular	
ballong	 ballong	 1	 substantiv	 singular	
Sol	 sol	 1	 substantiv	 singular	
solljus	 solljus	 1	 substantiv	 singular	
sleep	 sova	 1	 verb	 infinitiv	

 

7.1.3 Tredje tillfället  
Vid tredje och sista träffen med eleverna frågade jag om de kom ihåg vad som hände 
förra gången vi träffades. Amir svarade ”snögubbe” och ”pojke”. Sedan sade han ”sol” 
och ”ljus”. Jasmine höll med och repeterade samma ord som Amir sade ”snögubbe”, 
”pojke”, ”sol” och ”ljus”. Jag bekräftade att det var snögubben och pojken vi mötte 
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förra gången vid vår träff och att de kommer få höra tredje och sista berättelsen om 
pojken och snögubben. Till skillnad från första och andra gången gick jag igenom några 
ord för att underlätta förståelsen av berättelsen. Orden som jag läste upp för eleverna 
uppfattade jag som svåra eller att de var en repetition från tidigare träffar. Jag använde 
mig av kroppsspråk för varje uppläst ord för att de skulle förstå orden. Orden lästes 
ytterligare en gång. De orden som jag läste upp innan start var: 

- sprang	
- solen	
- ljus		
- land	
- pojke	
- snögubbe	
- flyga	
- berg		
- skog	
- dal	
- landade	
- snö	
- snögubbelandet	
- dansa	
- flygtur	
- kram	
- god	natt	
- smält	

 
Efter genomgången av orden började jag läsa upp berättelsen (se bilaga 3). Under tiden 
jag läser upp texten lägger jag upp en bild i taget och läser 1-3 meningar för Jasmine 
och Amir.  
 
När eleverna ska återberätta berättelsen för mig ber jag dem även denna gång att 
samarbeta. När jag frågar om de kan berätta vad de ser på bild ett svarar Jasmine 
”snögubbe”. Sedan frågar jag om de minns vad som hände. Amir svarar exalterat 
”SNÖGUBBE” och gestikulerade att pojken springer ner till snögubben. Jag bekräftar 
att det var precis det jag läste. ”ja, pojken springer ner till snögubben”.  
 
När jag frågade vad som händer på bild två gestikulerar båda eleverna genom att ta 
varandra i hand och Jasmine säger ”så…” och direkt efter säger Amir ”spring”. Jag 
svarar dem med att det är precis det de gör, de tar varandras händer och börja springa 
och frågar om de kan berätta vad som händer när de springer. Amir säger ”så…” och 
gestikulerar att han flyger och pekar sedan på bild tre.  
 
Jag frågar om de kommer ihåg vad det hette när man gör så och pekar på bild tre och 
gestikulerar likadant som Amir. Ingen kunde säga vad det hette så jag svarade ”de 
flyger”. Amir pekar exalterat på näst sista bilden och säger ”där, där…” och gestikulerar 
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att han kramas. Jag svara med att ”ja, de kramar varandra och säger god natt”. Jasmine 
säger ”god natt. Krama.” och kramar om sig själv och Amir gör samma sak som 
Jasmine och försöker säga samma sak men det blir istället ”kama”. Jasmine rättar Amirs 
uttal och säger ”krama god natt”. Amir svarar ”krama” men har svårt att uttala det.  
 
Eftersom eleverna hoppar över vissa bilder försöker jag få tillbaka eleverna till bild tre. 
Jag säger ”på bild tre flyger dom” och pekar på bild tre ”men vad gör dom på bild 
fyra?”. Jasmine svara ”snögubbe”. Jag svarar ”ja, snögubben och pojken hamnar 
i…vadå?” Jasmine svarar ”snögubbe, pojke…” och jag hjälper Jasmine genom att dra ut 
ordet snögubbe och ger en kortare paus. ”Snögubbe…landet” ljudar jag fram och pekar 
på hela bilden och alla snögubbar på bilden. Jasmine svarar förstående 
”snögubbelandet” och pekar på norra delen av världskartan som sitter på väggen. Jag 
bekräftar eleverna med att hålla med och berättar samtidigt att Afghanistan är ett land, 
Sverige är ett land och snögubbelandet är ett land som pojken och snögubben besöker. 
Samtidigt pekar jag på länderna på kartan när jag berättar. Jasmine svarar ”aha, 
snögubbeland” och pekar på högst upp på atlaskartan som sitter på väggen. Jag svarar 
eleverna ”ja, snögubbelandet kanske kan ligga här uppe för det är väldigt kallt där”. 
Båda eleverna säger i kör ”OJ!”. Jasmine säger ”kallt” och visar med kroppsspråket att 
man nog fryser där. 
 
Jag frågar sedan om bild fem. Amir hoppar tillbaka till bild fyra, och pekar på ena 
snögubbens fluga som är knuten runt halsen och säger ”där, där…”. Jag svarar att det är 
en ”fluga” och gestikulerar att man knyter den runt halsen. Amir säger ”floga” och 
gestikulerar likadant. Sedan återgår jag till bild fem igen och frågar om de kan berätta 
vad som händer på den bilden. Jasmine säger ”handen” och gestikulerar att snögubben 
tar pojkens hand och sedan sätter Jasmine ut armarna och visar med kroppsspråket att 
de flyger. Jag frågar om de vet vad det där hette och gör samma rörelse. Jasmine säger 
”snögubbe” och svävar vidare med armarna utsträckta. Jag säger ”ja, de flyger” och 
Jasmine svarar ”flyger” med armarna utsträckta ut i luften. Amir svarar som ett frågande 
svar ”fluga?!”. Jag svarar ”ja, en fluga” och gestikulerar att jag knyter en fluga runt 
halsen och pekar på snögubbens fluga runt halsen sedan säger jag ”flyga” och sätter ut 
armarna i luften och låtsas att jag flyger och pekar på snögubben och pojken som flyger. 
Jag repeterar detta en gång till med kroppsspråket och eleverna får säga orden flyga och 
fluga ett par gånger efter mig i kör.  
 
Jag pekar på bild sex och frågar om de kan svara på vad som händer på bilden. Amir 
säger ”mössa” och pekar på snögubbens hatt. Jag bekräftar med svara ”ja, det är en 
mössa. Kan ni berätta vad de gör på bilden?” Amir säger ”snögubbe” och pekar på 
snögubben. Jag bekräftar här med att säga ”ja det är snögubben och pojken, men vad 
gör de på bilden” och samtidigt gestikulerar jag med kroppsspråket att de kramas.  
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Amir är engagerad och förflyttar sig till sista bilden och säger ”där, där…”. Jag svarar 
honom med ”ja, han smälte bort där”. Eleverna är entusiastiska och vill inte prata mer 
om bilderna utan de vill istället berätta om allt annat de lärt sig. Jasmine börjar rabbla 
upp alla veckodagars namn för mig och sedan alla månadernas namn. Båda eleverna tar 
fram sin skrivbok och ber mig skriva upp de orden vi har gått igenom under de tillfällen 
vi träffats. I den boken får de skriva och öva hur mycket de vill på att skriva. De ville att 
jag skulle skriva upp: fluga, flyga, snögubbe, krama, smält, vakna, halsduk, sol, springa, 
lampa, hus och ljus.  
 

Kommentar 
I tabell 6 och 7 syns de ord som eleverna använder vid tredje återberättandet. Båda 
eleverna använder flera ord men de behöver fortfarande stöttning. De använder ett fåtal 
ord för varje bild. Jasmine säger handen i bestämd form när hon berättar om hur de gör 
när de ska börja flyga. Jasmine och Amir är engagerade vid vårt sista möte och de är 
båda trygga i vårt samtal. 
 
Tabell 6. Tredje tillfället. Muntliga resultatet från Jasmine. 
Eleven	sa:	 Eleven	menade:		 Antal	 Ordklass	 Form		
snögubbe	 snögubbe	 3	 substantiv	 singular	
pojke	 pojke	 1	 substantiv	 singular	
god	 god	 2	 adjektiv	 positiv	
natt	 natt	 2	 substantiv	 singular	
krama	 krama	 2	 verb	 infinitiv	
kallt	 kallt	 1	 adjektiv	 positiv	
handen	 handen	 1	 substantiv	 best.	form	

 
Tabell 7. Tredje tillfället. Muntliga resultatet från Amir. 
Eleven	sa:	 Eleven	menade:	 Antal	 Ordklass	 Form		
snögubbe	 snögubbe	 2	 substantiv	 singular	
spring	 spring	 1	 verb	 imperativ		
kama	 krama	 1	 verb	 infinitiv	
floga	 fluga	 1	 substantiv	 singular	
mossa	 mössa	 1	 substantiv	 singular	

 

7.2 Sammanfattande resultat 
Vid första tillfället sa Jasmine endast ett ord muntligt vid återberättandet, ordet var 
mössa och sades en gång. Vid tredje och sista tillfället sa Jasmine sju olika ord vid 12 
olika tillfällen under samtalets gång.  
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Vid första tillfället sa Amir mycket mer än Jasmine. Sex stycken olika ord, 13 gånger 
under första samtalet. Vid tredje och sista samtalet sa han fem olika ord vid sex 
tillfällen.  
 
Vid första träffen använder eleverna endast substantiv i singular form vid vårt samtal. 
Vid tredje och sista samtalet säger Jasmine ord som innefattar alla tre ordklasser som 
substantiv, adjektiv och verb. Amir säger både substantiv och verb vid tredje tillfället.  
 
Jasmine har bättre uttal i sina ord än Amir som tex krama där hon rättar honom i uttalet 
av ordet. Jasmine bryter inte lika mycket som Amir när hon talar och hon har ett mer 
korrekt uttal. 
 
Amir upprepar och blir tillrättavisad av Jasmine när han försöker säga ordet krama. 
Eleverna kan inte säga en hel mening vid återberättandet av berättelsen, utan endast 
enstaka ord, vid alla tre tillfällena.  
 

7.3 Skriftligt återberättande 
I detta avsnitt kommer jag att visa resultatet för elevernas skrivande vilka är uppdelade i 
första, andra och tredje skrivtillfället. Med hjälp av bilderna framför sig, från de tre 
berättelserna (se bilaga 1, 2 och 3), har eleverna fått skriva berättelsen från bild ett till 
sju vid varje tillfälle. Under de tre momenten har jag exempelvis kollat på elevernas 
stavning, från vilket håll de skriver, vilka ordklasser som används och hur många ord de 
använder per bild. Till skillnad från de två första tillfällena bad jag eleverna vid tredje 
utförandet skriva flera ord till varje bild, så många de kunde komma på. Efter varje 
skrivning bad jag båda eleverna berätta för mig vad de skrivit, vilket skapade förståelse 
och tydliggjorde vad de återberättat i sitt skrivande. 
 

7.3.1 Första skrivtillfället 
Vid första mötet fick de börja med skrivningen efter den muntliga delen. Eleverna fick 
var sitt blad att skriva på. Instruktionen var att skriva något för varje bild som de kom 
ihåg från berättelsen. Till hjälp fick de ha bilderna framför sig.  
 

Jasmines utförande 
I Jasmines skrivning efter första återberättande av berättelsen om snögubben och pojken 
kan man se att hon skriver från vänster till höger. Hon skriver ett ord till varje bild i 
bildserien, som hon kommer ihåg. Jasmine skriver inte orden i ordningsföljd efter 
seriens handling. Hon skriver de bokstäver hon hör och sätter punkt efter varje ord. 
Jasmine använder stor bokstav i början av varje ord men blandar gemener och versaler. 
Ordet stol är ett ord som inte läses upp i berättelsen utan hon skriver ordet för det är det 
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hon ser på bilden. Jasmine strukturerar upp orden under skrivningen genom att numrera 
1-7 för varje bild och skriver ett ord som hon kommer på, som lästes upp under 
berättelseprocessen (se figur 1). 
 

Figur 1. Jasmines skrivning. Första skrivtillfället. 
 
I tabell 8 finns Jasmines ord. I första kolumnen ser man vad hon skriver och i andra 
kolumnen ser man vad hon menar för ord. Jasmine har berättat muntligt för mig vad det 
står i hennes text och vid berättandet hördes vad det var för ord. Hon blandar versaler 
och gemener när hon skriver orden. Jasmine skriver ord i ordklassen substantiv i 
singular. 
 
Tabell 8. Första tillfället. Skriftliga resultatet från Jasmine.  
Eleven	skriver:	 Eleven	menar:		 Antal	 Ordklass	 Form		
SGoPe	 snögubbe	 1	 substantiv	 singular	
Smot	 snö	 1	 substantiv	 singular	
StoL	 stol	 1	 substantiv	 singular	
Nes	 näsa	 1	 substantiv	 singular	
PojK	 pojke	 2	 substantiv	 singular	
Morod	 morot	 1	 substantiv	 singular	

 

Amirs utförande 
Nästa text är skriven av Amir (se figur 2) och utifrån texten kan man se att orden skrivs 
som han uppfattar dem. Amir skriver varje nytt ord på en ny rad. Han ljudar fram när 
han skriver och numrerar inte orden. Han använder stor bokstav på varje ny rad och 
blandar sällan versaler och gemener och använder inte punkt efter de skrivna orden. 
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Figur 2, Amirs skrivning. Första skrivtillfället. 
 
I tabell 9 kan Amirs skrivna ord utläsas. Även han berättar muntligt för mig vad han 
skrivit. Amir använder versaler i början av varje ord och i ordet KenaP använder han 
versaler i början och i slutet. Han skriver ord från ordklassen substantiv i singular form. 
 
Tabell 9. Första tillfället. Skriftliga resultatet från Amir. 
Eleven	skriver:	 Eleven	menar:	 Antal	 Ordklass	 Form	
PolKe	 pojke	 1	 substantiv	 singular	
Esnokobe	 snögubbe	 1	 substantiv	 singular	
Mosa	 mössa	 1	 substantiv	 singular	
Morod	 morot	 1	 substantiv	 singular	
Estol	 stol	 1	 substantiv	 singular	
KenaP	 knapp	 1	 substantiv	 singular	
Eskol	 sko	 1	 substantiv	 singular	
Toroja	 tröja	 1	 substantiv	 singular		

 

7.3.2 Andra skrivtillfället  
När andra mötet ägde rum fick de börja med skrivningen efter den muntliga delen. Även 
denna gång satt vi kvar i rummet. Eleverna fick var sitt blad att skriva på. 
Instruktionerna var att skriva något för varje bild som de kom ihåg från berättelsen och 
till hjälp hade de även bilderna framför sig.  
 

Jasmines utförande 
I Jasmines text (se figur 3) kan man se att eleven blandar versaler och gemener när hon 
skriver och skriver orden från vänster till höger. Denna gång numrerar hon inte orden 
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men använder punkt. Det som lästes upp under berättelsens gång innefattar inte alla de 
ord som eleven skrivit som t.ex. hund, dörr och hus. Jasmine skriver även denna gång 
ett ord för varje bild i ordningsföljd. 
 

 
Figur 3, Jasmines skrivning. Andra skrivtillfället. 
 
Orden i tabell 10 visar Jasmine att hon använder substantiv i singular form. Jasmine 
blandar även vid detta tillfälle både versaler och gemener i sin skrivning. Ordet 
snögubbe är tydligare skrivet vid detta tillfälle än vid förra.  
 
Tabell 10. Andra tillfället. Skriftliga resultatet från Jasmine. 
Eleven	skriver:	 Eleven	menar:		 Antal	 Ordklass	 Form		
Pojke		 pojke	 1	 substantiv	 singular	
SBojGobE	 snögubbe	 1	 substantiv	 singular	
hond	 hund	 1	 substantiv	 singular	
BLoG	 ballong	 1	 substantiv	 singular	
MaT	 mat	 1	 substantiv	 singular	
bor	 dörr	 1	 substantiv	 singular	
hoz	 hus	 1	 substantiv	 singular	

 

Amirs utförande 
I Amirs skrivning efter andra återberättandet (se figur 4) kan man se att han numrerar 
orden men orden skrivs inte i ordningsföljd efter bildseriens händelser när han skriver. 
Vissa ord lästes inte upp i den lästa texten, som ficklampa, hus, öron och hund. Amir 
vill skriva det som syns på bilderna och ljudar fram, bokstav för bokstav, i skrivandets 
process och därefter har eleven även översatt orden till farsi.  
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Figur 4, Amirs skrivning. Andra skrivtillfället. 
 
Vid översättning av orden på farsi, med hjälp av en som talar både persiska och 
svenska, översattes de nio orden till följande: 

1. Ballong 
2. Ljus 
3. Pojke 
4. Snögubbe 
5. Gick inte att översätta 
6. Död 
7. Glädje 
8. Öra 
9. Hund  

 
Tabellen nedanför (se tabell 11) har sammanställts efter Amirs text. Även här ser man i 
första kolumnen vad han skriver och i andra kolumnen vad han menade för ord, som 
han berättade när han läste upp sin text för mig. Amir skriver med versaler i början av 
orden och därefter med gemener. Han vill även tydliggöra att han har förståelse för båda 
språken då han väljer att översätta till sitt modersmål när han skriver. Även vid andra 
mötet skriver Amir substantiv i singular. 
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Tabell 11. Andra tillfället. Skriftliga resultatet från Amir. 
Eleven	skriver:	 Eleven	menar:	 Antal	 Ordklass	 Form		
Balon	 ballong	 1	 substantiv	 singular	
Jus	 ljus	 1	 substantiv	 singular	
Pojk	 pojke	 1	 substantiv	 singular	
Snogube	 snögubbe	 1	 substantiv	 singular	
Fiklampa	 ficklampa	 1	 substantiv	 singular	
Hus	 hus	 1	 substantiv	 singular	
Fovangala	 förvandla	 1	 verb	 infinitiv	
Oron	 öron	 1	 substantiv	 plural	
Hund	 hund	 1	 substantiv	 singular	

 

7.3.3 Tredje skrivtillfället 
Vid tredje och sista mötet samlades vi i samma rum som vid de två tidigare tillfällena. 
Eleverna tilldelades var sitt blad och bilderna låg kvar som ett stöd under skrivningen. 
Eleverna var väldigt entusiastiska vid sista tillfället. Före skrivandet, till skillnad från de 
två tidigare mötena, bad jag båda eleverna skriva så många ord de kunde komma på för 
varje bild. Gärna en hel mening om de kunde. Jag bad sedan eleverna, innan avslut, 
numrera varje ord när de hade skrivit färdigt för att se hur många de skrivit och läsa upp 
vad de skrivit för mig.  
 

Jasmines utförande 
I Jasmines text kan vi se att hon skrev orden i följd på en rad, dock inte i seriens 
bildföljd. Under skrivningen skrev hon orden från vänster till höger men när jag bad 
henne punkta upp orden i nummerföljd skrev hon siffrorna från höger till vänster, 
uppifrån och ner. Jasmine numrerar från höger till vänster som man gör på hennes 
modersmål. Eleven skriver några ord från berättelsen och några egna ord från bilderna.  
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Figur 5, Jasmines skrivning. Tredje skrivtillfället. 
 
I tabell 12 ser vi Jasmines ord. Även vid tredje mötet har hon läst upp vad hon skrivit 
för ord. Denna gång har hon använt ett verb i infinitiv och sedan substantiv i singular. 
 
Tabell 12. Tredje tillfället. Skriftliga resultatet från Jasmine.  
Eleven	skriver:	 Eleven	menar:	 Antal	 Ordklass	 Form		
Mos	 mössa	 1	 substantiv	 singular	
Hoz	 hus	 1	 substantiv	 singular	
Morod	 morot	 1	 substantiv	 singular	
Snogobe	 snögubbe	 1	 substantiv	 singular	
bksor	 byxor	 1	 substantiv	 singular	
PjKe	 pojke	 1	 substantiv	 singular	
vattne	 vatten	 1	 substantiv	 singular	
tiLiga	 flyga	 1	 verb	 infinitiv	

 

Amirs utförande 
Amir skriver orden uppifrån översta raden och neråt. Han skriver på ny rad för varje 
ord, numrerar orden efter varje skrivet ord för att se antalet. Amir använder bara 
gemener denna gång. Skriver inte ett ord för varje bild i serieföljd utan skriver orden 
som eleven ser på följande bilder framför sig.  
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Figur 6, Amirs skrivning. Tredje skrivtillfället. 
 
I tabell 13 är Amirs ord strukturerade i ordningsföljd uppifrån och ner. Han har använt 
ordet krama två gånger i sin skrivning men han har skrivit på två olika sätt. Vid 
uppläsningen har han berättat och gestikulerat med sitt kroppsspråk att han menar 
krama på båda orden. Vid tredje tillfället har Amir använt betydligt fler verb än vid 
tidigare tillfällen och tre av fyra verb skrivs i infinitiv. Det verb som sticker ut är smält 
som han skriver i supinum. 
 
Tabell 13. Tredje tillfället. Skriftliga resultatet från Amir. 
Eleven	skriver:	 Eleven	menar:	 Antal	 Ordklass	 Form		
vakna	 vakna	 1	 verb	 infinitiv	
mosa	 mössa	 1	 substantiv	 singular	
sperig	 springa	 1	 verb	 infinitiv	
foluga	 fluga	 1	 substantiv	 singular	
Krana,	Kama	 krama	 2	 verb	 infinitiv	
snoguba	 snögubbe	 1	 substantiv	 singular	
smelt	 smält	 1	 verb	 supinum	
Halsdok	 halsduk	 1	 substantiv	 singular	
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7.4 Sammanfattande resultat av skrivandet 
Vid första tillfället skriver Jasmine ett ord till varje bild. Vid sista tillfället lägger hon 
till ett ord extra, flyga, då jag bad båda eleverna skriva så mycket de kunde. Om man 
tittar på alla tre tillfällena kan man se att Jasmine skriver pojke och snögubbe eftersom 
de förekommer vid alla tre tillfällena. De två ord hon använder vid två av tillfällena är 
morot och hus. Dessa ord läses inte upp i berättelsen utan de orden är vad hon ser på 
bilderna. Det finns några skillnader i Jasmines stavning mellan tillfälle ett och tre då 
hon stavar fler ord korrekt vid sista tillfället än vid första tillfället. Vid andra tillfället 
skriver hon pojke och mat korrekt. Vid tillfälle ett och två använder Jasmine endast 
substantiv. Sista träffen skriver hon ett verb. 
 
Amir har samma utveckling som Jasmine, bättre stavning vid sista mötet i jämförelse 
med första. Vid första tillfället använder han vokalen <e> i början av tre av sju ord. Vid 
sista tillfället är e-inskottet borta. Vid första träffen skriver Amir endast substantiv, vid 
andra tillfället skriver han ett verb samt översätter orden till farsi. Sista träffen skriver 
han fyra verb och fyra substantiv.  
 
Båda eleverna ljudar sig fram när de skriver vid varje tillfälle. De kopplar inte rätt ljud 
till rätt bokstav. Det är inte det västerländska alfabetet som ljudas fram utan 
tolkningsvis är det farsi eleverna ljudar fram i sin skrivning av bokstäverna.  
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8 Analys 
I detta avsnitt följer en analys av elevernas muntliga framförande och skriftliga 
produkter. Analysen görs utifrån ett språkutvecklande perspektiv där elevernas 
utveckling under de fem veckorna som studien pågick analyseras. 
 
Både Jasmines och Amirs språkinlärning tillhör en successiv tvåspråkighet eftersom de 
lär sig ett andraspråk vid senare ålder än tre år och kan medföra svårigheter att lära sig 
rätt uttal samt att utveckling kan se annorlunda ut beroende på inlärarens ålder (jfr 
Håkansson 2003; Abrahamsson 2009). Eftersom de anlänt Sverige efter skolpliktens 
start kommer både Jasmine och Amir behöva goda kunskaper i sitt modersmål för att 
lära sig svenska språket (jfr Namei 2002). Jasmine, vars föräldrar är analfabeter, är mer 
försiktig vid första mötet i jämförelse med sista träffen, då hon säger fler ord vid vårt 
sista möte. Detta kan bero på att det skapats en trygghet hos eleven under mötena (jfr 
Axelsson, Rosander & Sellgren 2005). Jasmine visar även en mycket tydligare 
förståelse vid vårt sista samtal av berättelsen då eleven både pekar och visar med sitt 
kroppsspråk när hon vill visa vad hon menar med de ord hon återberättar.  
 
Jasmine är en kreativ inlärare och vid tredje mötet provar hon sig fram i det nya språket 
och räknar upp alla veckodagar och månader. Enligt Axelsson, Rosander & Sellgren 
(2005) är en kreativ inlärare villig att utveckla och bygga sitt andraspråk som Jasmine 
verkar göra eftersom hon prövar att uttala många andra ord vid vårt sista möte samt 
visar en större säkerhet i sin språkanvändning. Eleverna har fått respons under studiens 
genomförande vilket verkar har gett en trygghet hos båda eleverna och är dessutom en 
viktig förutsättning för att eleverna ska lära sig ett andraspråk. Om respons ges av 
läraren utvecklas språket ännu mer (jfr Cummins 2001a; Axelsson, Rosander & 
Sellgren 2005).  
 
Amir, vars föräldrar är akademiker, är trygg i situationen redan från första träffen. Han 
visar kunskap och medvetenhet om sitt språk i sitt muntliga återberättande då han tar 
eget initiativ till att börja berätta vid första tillfället. Ytterligare en faktor för att skapa 
trygghet kan vara att samma utförande, högläsning, genomförs på samma sätt vid alla 
tre tillfällen. Högläsning är dessutom ett inlärningsmoment som kan skapa större 
förståelse (jfr Pinter 2006; Cummins 2001b). 
 
I jämförelse med första och sista mötet kan Jasmine fler ord och ordklasser i 
återberättandet vid sista träffen. Båda elevernas interimspråk utvecklas och eleverna 
experimenterar under lärandet av och om ett språk (jfr Axelsson, Rosander & Sellgren 
2005). Detta ses tydligare hos Jasmine än hos Amir. Visserligen väljer Amir vid andra 
tillfället att översätta det skriftliga återberättandet till sitt modersmål vilket skulle kunna 
tyda på en större språkmedvetenhet och för att prova sig fram i det nya språket. Detta 
gör eleven även för att förstå (jfr Viberg 1996; Cummins 2000). 
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I både de muntliga och skriftliga elevprodukterna använder eleverna endast enstaka ord, 
exempelvis används substantiv. Jasmine har endast ett substantiv vid första samtalet (se 
tabell 2) medan Amir säger sex olika substantiv varav pojke används sex gånger och 
snögubbe tre gånger (se tabell 3). Detta löper genom alla träffar, att båda eleverna kan 
enstaka ord vid samtliga samtal. Många upprepningar sker vid de muntliga tillfällena 
där orden snögubbe och pojke dominerar. Eleverna befinner sig på en förstanivå när det 
gäller utveckling av lexikon, vilket innebär att de endast använder enstaka ord (jfr 
Håkansson 2003; Abrahamsson & Bergman 2014).  
 
Många upprepningar sker vid de muntliga tillfällena och snögubbe och pojke är de ord 
som dominerar vid både muntliga och skriftliga momenten. Enligt Abrahamsson & 
Bergman (2014) är det substantiv och verb som dominerar länge innan ordförrådet 
utvecklas vid inlärning av ett andraspråk. Amir använder vid tredje muntliga tillfället 
verb i imperativ form (se tabell 7) och Jasmine använder adjektiv i positiv form (se 
tabell 6) vid samma tillfälle. Vid alla tre tillfällena vid skrivningen använder eleverna 
substantiv i singular form. Vid andra samt tredje tillfället använder båda eleverna verb i 
infinitiv form. Amir använder dock supinum form vid tredje tillfället när han skriver 
smelt (se tabell 13). Värt att notera är att Amir vid andra återberättandet i den muntliga 
delen använder verbet sleep för att sova för att göra sig förstådd (se tabell 5). I 
Håkanssons (2003) utvecklingsstadier (se tabell 1) kan elevernas språkutveckling 
placeras på enstaka ord som är oböjda och stereotypa fraser (stadie 1). Båda eleverna är 
på väg mot den lexikala nivån där orden kan böjas (stadie 2) exempelvis Amir med 
ordet öron i plural men är långt ifrån till att kunna ange en hel mening vid en 
konversation (stadie 3). Det förekommer en ansats till stadie tre då Jasmine har lärt sig 
en fras ”God natt” men denna fras kan även vara memorerad som en enhet. Eleverna 
har, när studien avslutats, gått i svensk skola i 15 veckor. De kan ännu inte återberätta 
den muntliga berättelsen med en hel mening. Deras ordförråd är begränsat (jfr Viberg 
1996). De behärskar dock vid tredje och sista tillfället att använda ord, både vid 
muntligt återberättande och skriftligt återberättande, i de tre olika ordklasserna 
substantiv, adjektiv och verb (jfr Wedin 2011). 
 
Amir har svårt att uttala vissa ord vid träffarna. Vid första träffen har han svårt att uttala 
halsduk (se tabell 3). Amirs uttalssvårighet kan bero på konsonantanhopningen <–lsd->, 
eftersom farsitalande ofta infogar ett <e> när det finns konsonantanhopningar. Detta 
sker oftast hos en inlärare som har farsi som modersmål (jfr Wijk-Andersson och 
Ghobadi 1989). Vid tredje och sista mötet har Amir svårt att uttala ordet krama, då han 
har svårt att säga R:et och Jasmine rättar honom. Samma som med ordet halsduk har 
Amir svårt att sätta in R:et i krama eftersom ordet har två konsonanter <kr-> vilket kan 
medföra att eleven vill lägga till en vokal (jfr Wijk-Andersson och Ghobadi 1989). 
Amir är mer påverkad av sitt modersmål med konsonantuppbyggnaden än Jasmine. I 
inspelningarna hörs det en märkbar skillnad i Jasmines språkförmåga. Hon har mycket 
bättre uttal i det svenska språket i jämförelse med Amir.  
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E-inskott används i orden esnokbe, estol, esko av Amir vid första skriftliga 
återberättandet (se tabell 9). Detta har försvunnit vid tillfälle två. Enligt Wijk-Andersson 
och Ghobadi (1989) är e-inskott vanligt bland inlärare som talar farsi som modersmål. 
 
De som talar farsi har också svårt för långa och korta vokaler vilket påverkar 
dubbelteckning av konsonanter och syns i de skrivna orden Sgope (se tabell 8), mosa (se 
tabell 9), balon (se tabell 11) (jfr Wijk-Andersson och Ghobadi 1989).  
 
Ordet flyga skrivs tiliga med i och inte y av Jasmine. Vilket kan bero på att fonemet y 
inte finns i farsi utan närmaste vokalljudet är i (jfr Wijk-Andersson och Ghobadi 1989). 
Jasmine har inte lärt sig alla vokalerna i det latinska alfabetet än och skriver de 
bokstäver och ljud hon känner igen utifrån sitt modersmål. 
 
Amir har vid andra skrivtillfället skrivit de ord han ser på bilderna och sedan valt att 
göra en översättning till farsi (Danbott & Kulbrandstad 2013). I texten (se figur 4) kan 
man se att han tydligt behärskar både arabisk skrift och latinsk skrift, att kunna skriva 
från vänster till höger och höger till vänster (jfr Lambton 1984).  
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9 Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att se nyanlända elevers språk- och skrivutveckling 
under en femveckorsperiod. I diskussionsdelen kommer det även diskuteras om lärarens 
yrkesroll eftersom studien har utgått från elevernas utveckling. Här kommer 
frågeställningarna vävas in i varandra under diskussionen. De frågeställningar som följts 
under forskningen är följande: 
 

! Vilken utveckling kan ses i elevernas muntliga återberättande av en uppläst text?  
 

! Hur utvecklas de nyanlända elevernas skriftspråk när de skriftligt återberättar 
samma upplästa text som den muntliga delen?  

 
Eleverna har invandrat till Sverige och börjat skolan efter skolpliktens start. Efter 15 
veckor i svensk skola visar ingen av eleverna någon större kunskap i det svenska 
språket. Hade eleverna varit födda i Sverige eller anlänt till landet innan skolplikt skulle 
de troligen kunna språket bättre och det kommer ta tid för eleverna att anamma det 
svenska språket (jfr Namei 2002). Eftersom eleverna inte interagerar eller möter de 
förstaspråkiga eleverna i skolan, i och utanför klassrummet, kommer de ha svårt att nå 
den kognitiva utvecklingen snabbare (jfr Viberg 1996).  
 
Det är en stor trygghet för eleverna att de har varandra till hjälp och stöttning, i deras 
språk- och skrivutveckling, men de har inte kommit långt i sin utveckling. Vygotsky 
(1978) menar att det är en viktig faktor för språkutvecklingen att låta barn samspela med 
varandra, därför bör Jasmine och Amir interagera mer med förstaspråkiga elever. Detta 
påpekar även Strandberg (2009), särskilt för nyanlända elever, att integrering är av stor 
vikt för vidare utveckling. Genom sociala kontakter mellan förstaspråkiga och 
andraspråks elever, kan det ske en snabbare utveckling samt känna en delaktighet och 
tillhörighet i klassrummet.  
 
Eftersom eleverna inte har någon större utveckling i svenska språket kan detta tydas 
som att det kommer ta tid för båda eleverna att klara av det svenska språket, mellan 4-8 
år, innan de når de kunskaper som förstaspråkiga eleverna har (Viberg 1996; Cummins 
2000; Cummins 2001b; Bunar 2015). För att främja lärandet av andraspråket kan 
läraren jobba mer med svenskan och använda högläsning som ett redskap, där bilder 
kan användas och kopplas till ord eller tvärtom. Detta skulle kunna skapa mer 
trygghetskänsla hos de nyanlända eleverna och för att öka elevernas fantasi samt bygga 
upp ett ordförråd (Pinter 2006; Cummins 2001b; Axelsson, Rosander & Sellgren 2005).  
 
Idag tar många skolor i Sverige emot många nyanlända elever, både ensamkommande 
och icke ensamkommande barn, där ett stort ansvar läggs på läraren att ge eleverna 
möjligheter att komma vidare i sin språkutveckling. Wedin (2011) fann i en studie, 
utförd under en treårsperiod, att andraspråkselever inte har samma kunskaper som en 



43 

förstaspråkselev i skolan. Hon skriver också att detta är till stor del lärarens fel då 
undervisningen först och främst riktas mot förstaspråkselever, vilket inte alltid fungerar 
för andraspråkselever. Jasmines och Amirs ordförråd bör ligga på samma nivå som 
klasskamraterna som talar svenska. För att eleverna inte ska hamna efter bör läraren 
hålla en undervisning som passar alla eleverna i klassrummet oavsett etnicitet (jfr 
Viberg 1996; Abrahamsson & Bergman 2014). Undervisningen bör ske på ett sådant vis 
där både enspråkiga och flerspråkiga elever nås. Det största ansvaret ligger hos lärare 
eftersom alla elever ska känna en delaktighet och kan interagera med varandra i 
klassrummet (jfr Cummins 2001a; Danbott & Kulbrandstad 2013). 
 
Alla eleverna, i det klassrum där Jasmine och Amir går, är placerade två och två och de 
två nyanlända är placerade längst fram hos klassläraren där de har en kommunikation 
via ett applikations-program på en Ipad, som heter SayHi. I applikationen kan eleverna 
skriva på sitt modersmål och översätter det till svenska och tvärtom, samt att de kan 
trycka på en knapp och ipaden uttalar orden. Läraren tycker att detta är ett bra 
hjälpmedel för att de ska förstå varandra bättre. För att Jasmine och Amir ska utvecklas 
mer språkmässigt bör undervisningen ske på olika sätt än att endast förlita sig till 
applikationen. Detta sätt är en bra start men det bör ske fler och andra sätt i en 
interaktion, mellan läraren och de nyanlända eleverna samt mellan förstaspråkselever 
och andraspråkselever, så de får mer input av det andra språket. Detta ansvarar läraren 
för, att ha en inbjudande undervisning där alla språken lyfts i klassrummet och att 
gemenskapen höjs bland både förstaspråkselever och andraspråkselever (jfr Cummins 
2000; Skolverket 2011; Wedin 2011).  
 
De orden eleverna lärt sig under studiens gång visar att utvecklingen påbörjats. Orden är 
en mer förenklad start på något som måste byggas upp och genom en interaktion med 
andra kan det skapa en helhet som leder till ett skolspråk (jfr Vygotsky 1978; Cummins 
2000). Jasmine och Amir är fortfarande i ung ålder och kommer förhoppningsvis lära 
sig svenska språket snabbt om de får interagera med andra elever men ju äldre de blir 
vid inlärandet, ju svårare kan det vara vid inlärning av uttal och vidare utveckling i ett 
andraspråk (jfr Håkansson 2003). Eleverna kommer förhoppningsvis kunna svenska 
språket inom än fem årsperiod (jfr Viberg 1996; Cummins 2001a; Bunar 2015). 
 
Elevernas språk- och skrivutveckling visar att det kan ta lång tid innan de kommer att nå 
samma nivå som en jämnårig med svenska som modersmål. Det kan skapa stora 
svårigheter för eleverna i alla ämnen om de inte bjuds in mer i att samtala med kamrater 
och får beblanda sig med förstaspråkselever (jfr Vygotsky 1978; Cummins 2000; 
Strandberg 2009; Säljö 2014). Den sociala biten är mycket viktigt för de nyanlända 
eleverna där en kontinuerlig språkuppbyggnad måste ske redan från början, då de 
anländer till klassen, som skapar en delaktighet för eleverna och en bättre språklig 
förmåga (jfr Bråten 1998; Strandberg 2009; Säljö 2014).  
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9.1 Metoddiskussion  
Vid sista mötet presenterade jag ord för eleverna innan jag läste upp texten för att öka 
förståelsen. Troligen kan det ha påverkat elevernas muntliga och skriftliga berättande så 
att fler ord skrevs. Eftersom inte samma information angavs vid alla tre tillfällena kan 
analysen av resultatet bli felaktigt.  
 
Fem veckor var alldeles för kort tidsperiod för att hinna se en tydlig förändring och 
utbyggnad av språk- och skrivutvecklingen men valet av min metod och frågeställning 
är aktuell. Om det hade funnits mer tid för att göra denna studie och fler tillfällen att 
träffa eleverna, hade det säkert kunnat ge ett mer djupgående resultat och analys.  
 
Observationsstudie i form av deltagande samtal är svårt att utföra, eftersom man lämnar 
resultatdelen väldigt öppen och allt beror helt på vilka svar man får fram samt vad man 
kan se. Om jag valt en intervjustudie tillsammans med de två eleverna, där berättelsen 
lästs upp och sedan ställt muntliga frågor och eleverna hade fått ringa in rätt svar, hade 
man möjligen kunnat få ut tydligare svar. Om en klassrumsobservation hade utförts 
skulle det möjligtvis kunnat ge ett mer väsentligt resultat och djupgående analys 
eftersom man då kan observera elevernas delaktighet i klassrummet samt hur lärarens 
undervisning går till.  
 

9.2 Vidare forskning 
Det är en alldeles för kort tid att hinna se en större utveckling och skillnad hos de 
nyanlända eleverna under en 5-veckorsperiod. För vidare forskning skulle en djupare 
textanalys kunna utföras i båda språken, farsi och svenska, där man har tillgång till en 
modersmålslärare som kan hjälpa till vid översättningar. Även en longitudinell studie 
skulle kunna genomföras, det vill säga en studie över flera år för att se en större 
förändring i resultat och jämföra och koppla till exempelvis olika teorier. En form av 
lärarintervju skulle vara intressant att ha med för att få en uppfattning om lärarnas 
kompetens när det gäller andraspråksundervisning och andraspråksinlärning.  
 

9.3 Slutord 
Min slutsats är att Jasmine och Amir behöver en integrering med andra elever både i 
klassen och i skolan för att förbättra den språkliga utvecklingen. Självklart är elevernas 
modersmålsundervisning viktig att få ta del av genom hela skolgången men mycket 
beror även på lärarens öppenhet och undervisning, hur denna bjuder in alla elever i 
undervisningen där de får känna en delaktighet i klassrummet. Alla lärare, oavsett vilka 
ämnen man undervisar i, bör ha goda kunskaper i svensk grammatik för att kunna ge en 
god undervisning och större förståelse av hur språket är uppbyggt. Detta kan påskynda 
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processen i inlärning av ett andraspråk samt underlätta utvecklingen bland skolor 
runtom i landet, så att elever får den bästa språk- och skrivutvecklingen. 
 
Frågor kring nyanlända är väldigt aktuella i dagens samhälle och diskuteras nästan 
dagligen på nyheterna i många olika former. Alla elever är den nya generationen som 
kommer att vara med att utveckla framtiden i Sverige. Om detta ska kunna bli möjligt 
måste hela skolsystemet se till att bli likvärdig för alla elever oavsett etnisk bakgrund 
eller annan förutsättning. Snabbast möjliga vis är att satsa på skolorna runtom i landet 
där resurser bör sättas in. Det brister i stora delar och är ett ständigt problem som kan 
ses på var och varannan skola. Denna brist skapar stora problem för elevernas 
interaktion med varandra och för språklärandet.   
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Bilagor 

Bilaga 1 
Tillhörande bilder vid första tillfället 

 
Bild 1: Det var en gång en pojke som var ute och lekte i snön. 
Han ville bygga en snögubbe. 
Bild 2: Han byggde snögubbens kropp med sin spade. Kramade snön hårt med sina 
händer så snögubbens kropp blev stadig. 
Bild 3: Pojken rullade en snöboll som blev större och större tills det var snögubbens 
huvud i snön och satte huvudet på snögubbens kropp. Han ställde sig och titta på 
snögubben och tänkte att det fattas något.  
Bild 4: Pojken sprang och hämtade en halsduk och en hatt. 
Bild 5: Han virade halsduken runt halsen på snögubben och satte hatten på snögubbens 
huvud. 
Bild 6: Pojken satte en morot som näsa. Sedan två stenar till ögon och tre plastknappar 
på snögubbens mage. 
Bild 7: Pojken stod och tittade på snögubben. Han tyckte snögubben blev jättefin.  
  



 

Bilaga 2 
Tillhörande bilder vid andra tillfället 

  

 
Bild 1: Pojken vaknade tidigt på morgonen och tittade ut genom fönstret. Han såg 
snögubben genom fönstret. 
Bild 2: Pojken tog på sig sina kläder och sprang ut till snögubben. Där stod snögubben 
fortfarande stadigt. 
Bild 3: Plötsligt förvandlades snögubben till en verklig figur. Nu kunde de leka. 
Bild 4: Pojken och snögubben lekte tillsammans med pojkens ballonger. 
Bild 5: Pojken tände ett ljus och sen åt de middag tillsammans.  
Bild 6: Snögubben började smälta. Pojken visade kylskåpet för där är det kallt och där 
trivdes snögubben. 
Bild 7: När de lekt färdigt fick pojken säga god natt till snögubben. De skulle leka nästa 
dag igen.  
  



 

Bilaga 3  
Tillhörande bilder vid tredje tillfället 

 
Bild 1: Pojken vaknade mycket tidigt på morgonen och sprang ut till snögubben i 
pyjamasen. Solen hade inte gått upp än. 
Bild 2: Snögubben sa att de skulle på äventyr. Snögubben tog tag i pojkens hand och 
började springa. 
Bild 3: Snögubben och pojken lyftes från marken upp i luften. De flög över berg, skog 
och dal. Det snöade jättemycket.  
Bild 4: Pojken och snögubben landade på marken. Pojken och snögubben besökte 
snögubbelandet. De dansade och åt jättemycket mat. 
Bild 5: Nu måste pojken och snögubben flyga tillbaka hem. Solen var på väg upp. De 
tittade på varandra och snögubben och pojken var glada.  
Bild 6: Pojken sa tack för flygturen, kramade om snögubben och sa god natt. 
Bild 7: På morgonen när pojken vaknade sprang pojken ner till snögubben för att leka 
och då hade snögubben smält.  
 


