
Svenska i alla ämnen -

utmaning eller möjlighet



Aggarpsskolan 26/9 8.00-10.00

• Introduktion

• Ska alla vara svensklärare?

• Språkutveckling sker i ett sammanhang

• Svenska, persiska/dari och arabiska

• PAUS

• Hur stöttar ni?

• Litteratur

• Avslutning











Litteracitet

Eleven behöver fyra resurser för att kunna utveckla litteracitet.

Eleven behöver:

• knäcka koden för skrivna texter

• själv skapa texter

• använda texter i meningsfulla sammanhang

• kritiskt analysera texter.



3 faktorer för gynnsam läs- och skrivinlärning

• Undervisningsspråket är samma språk som används 

i hemmet.

• Eleven har ett ordförråd på minst 6 000-10 000 ord

i undervisningsspråket.

• Eleven förstår minst 75% av innehållsorden

i texterna som ska läsas.





Arabiskan tillhör ett helt annat språkträd –

de afroasiatiska språken.

Den hör hemma i undergruppen semitiska språk: 

arabiska

tigrinja



Persiska/Dari
• 6 vokaler 

• Alfabetet liknar det arabiska, läses från höger till vänster

• En/ett finns inte

• Bestämd form den/det/de finns inte 

• Verbfraser med ett substantiv och ett allmänt verb

ex öra ge = lyssna

• Tempus finns och verben böjs efter person

• Ordföljden är SOV

ex Vi fotboll alltid spelar



Arabiska

• Endast 3 vokaler, som oftast inte skrivs ut

• 25 konsonanter

• Skiljer inte på versaler och gemener

• Har genus maskulinum/femininum

• Saknar obestämd form

ex Jag skriver en bok. – arabiska Skriver bok.



Arabiska

• Verbets grundform motsvarar svenskans

preteritum/dåtid

• ”Att vara” finns inte i presens/nutid

ex Han är glad. – arabiska Han glad.

• Det syns på verbet vem som gör något, subjekt/person 

behövs inte

• Ordföljd i klassisk skriven arabiska är VSO

ex Har pojken fotboll fin.

• Saknar kommatecken vid uppräkningar

ex Äter han bröd och ost och ägg och ris.



En sida ur 

”Svensk grammatik

på arabiska”



Övergripande stöttning

• Utgå från individen

• Modersmålsstöd, studiestöd och kompisstöd

• ILT - kursböckerna på modersmålet

• Skönlitteratur på båda språken

• Ha höga förväntningar på eleven

• Visa tilltro

• Var nyfiken på din elev



Scaffolding – Hur stöttar ni?

Trygghet och struktur



Scaffolding – Hur stöttar ni?

Flippat klassrum



Scaffolding – Hur stöttar ni?

Ord, ord, ord



Scaffolding – Hur stöttar ni?

Multimodalitet







Scaffolding – Hur stöttar ni?

Läsa och skriva texter



Visa goda exempel

Textens recept

Vilka ingredienser

Häll i ord

Förförståelse

Ny kunskap

Nya ord

Intresse för ämnet

Använd 

förarbetet i 

fas 1 och 2 

och arbeta 

med

skrivmallar

Eleven har 

fått så mycket 

stöttning att 

hen är redo 

att skriva själv





Litteratur



Mitt nya språk

Mitt nya språk räcker inte till
för allt som jag vill säga.

Jag äger inte ord,
för alla känslor jag har.

Jag ber dig,
tro inte att jag saknar känslor!

Jag äger inte ord,
för all kunskap som jag har.

Jag ber dig,
tro inte att jag saknar kunskap!

Jag äger inte ord,
för alla tankar jag har.

Jag ber dig,
tro inte att jag saknar djupa tankar!

Kan du se mig,
med mina känslor, mina tankar och mina 
kunskaper trots att mina ord inte räcker till?

Jag ber dig,
se vem jag är!

Av Eva Ceru


