
 
 
 
Upplevelsebaserad svenskinlärning 
Projekttid 2013-09-01 – 2014-08-31 
 
Mål  
Att via konkreta moment som är kopplade till våra sinnen öka det naturliga användandet av 
det svenska språket. 
Att efter deltagande i aktiviteterna ska nivån på kunskaperna i svenska ha ökat och den 
enskilde ska ha fått möjlighet/och vågar att tillämpa dessa praktiskt. 
 
Målgrupp 
Alla har genomgått SFI men inte tagit till sig svenskan och de pratar inte ofta med svenskar så 
det blir inte någon naturlig förankring till att svenska språket används utan i stället glöms bort. 
2013   2 kvinnor och 1 man inskrivna och kartläggning hölls. 
2014   1 kvinna och 1 man inskrivna och kartläggningssamtal hölls 
Utbildningsnivån är ojämn då det varierar från att inte gått i skola alls, till att ha läst på 
universitet. 
 
Genomförande 
Verksamheten är daglig (måndag till fredag) 3 timmar per dag.  
Kartläggning vid inskrivning då socialhandläggare och tolk som var med under 4 av de 
inskrivna. 
Vi har varit i Komhalls ordinarie lokaler de aktiviteter vi har bedrivit har hänsyn tagits till att 
alla sinnen ska vara med. Vi har arbetat praktiskt och varit ute i samhälle och natur. 
Naturvistelser, studiebesök och studieresor har varit framgångsrikt.  
Hela tiden har vi fört samtal om, vad vill Du göra? Och hur mår Du? 
 
Socialtjänsten har inte haft möjlighet till uppföljningssamtal under projekt tiden på grund av 
tidsbrist. Uppföljning har skett under deras möten med personerna där. Och telefonkontakt 
med mig för att höra hur jag tycker att det går. 
 
Förfrågan om praktik plats har kommit från en person, när vi diskuterat så kom vi fram till att 
han behöver lära sig mer svenska och ha en högre närvaro i projektet först. 
 
Att jobba för en hög tillit har varit viktigt för inlärningen, viktigt har då varit att lösa det 
problem som de har haft om det varit möjligt. 
Ofta sa de att de förstår men det visade sig att de inte förstod vad vi pratade om. Att fråga och 
våga prata, har ökat när tilliten har ökat. 
 
Att skriva har inte varit enkelt för en del av deltagarna då de inte har gått i skola i sitt 
hemland. Liksom att de inte har studieteknik för att lära in eller att invänta att få någon som 
visar hur man gör.  
Att vänta in eller stå i kö har varit en aktivitet i sig. 
 
Fler av deltagarna har lärt sig hitta i samhället, varor i affärer och bakar hemma efter det vi 
gjort i projektet. En man sa ” män bakar inte” är den som nu är mest intresserad av att vistas i 
köket och bakar/lagar mat hemma till sin familj. 
 



Nyfikenheten, rädslan och glädjen att vara i skogen har varit en framgångsfaktor när de har 
varit mycket rädda för våra djur, vi har pratat och nyttjat naturens tillgångar.  
 
Att ta kontakt med skolan dagis och andra möten som är viktiga är mycket positivt för fler av 
deltagarna, eller att fråga efter olika saker i affärer eller ex bibliotek. 
 
En handledare på halvtid (undertecknad) har hållit i aktiviteterna under projekt tiden 
Under vårterminen 2014 arbetstränade en förskolelärare i projektet och användningen av 
förskolepedagogiken var framgångsrik. 
 
Så här går vi vidare 
Efter projekttidens slut övergick det till Komhall - verksamhet där vi nyttjar de kunskaper 
som vi fått till oss genom projektet.  
Kvinno/mans grupper kommer vi att jobba mer med, kvinnorna blir tysta när män är med i 
rummet.  
Grupp med kvinnor och män där det sker aktiviteter så alla kan komma till tals och diskutera. 
Grupperna behöver vara små för att det svenska språket ska brukas mellan dem. 
Fysisk aktivitet som promenader, gym träning, spinning, cykling, dans i alla former,  
naturvistelse och balans övningar.  
Att använda förskole- tänk  
Vistas i samhället och möta det svenska språket i olika sammanhang. 
Trygghet (lära nytt inte bara språk)- repetition fysisk aktivitet – glädje – nyfikenhet -kopplat 
till våra sinnen har varit framgångsfaktorer. 
Att besöka olika platser i där vår historia visa är en bra svenskundervisning 
Handla ingredienser läsa prislappar, laga mat, baka, göra olika hantverk, följa årstiderna i det 
vi gör.   
Fika pausar där vi pratar om det vi gör har gjort…..en form av utvärdering i gruppen. 
 
Att tänka på i framtiden 
Respekt för religion och kultur 
En manlig och en kvinnlig handlare.  
Trygghet/tillit är en framgångsfaktor. 
Att grupperna är små  
Vara nyfiken människan. 
Ha roligt tillsammans. 
Ha inte för många ord i veckan 
Tid för planerande/handledning 
Uppföljning tillsammans med deltagare, verksamhets personal, tolk och den handledare som 
skrivit in dem. 
Fika pausar där vi utvärderar vad vi har gjort och allt annat som kommer upp. 
Ge deltagarna möjlighet att möta många svensktalande så träningen för svenska språket ökar 
och hitta naturliga platser för träning. 
 
Smedjebacken den 13 november 2014 
 
Anita Kokkonen 
Handledare i projektet Upplevelse svenskinlärning 
  
 
  


