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Det finns ett behov bland lärare och skolledare att hitta verktyg för att 
möjliggöra andraspråkselevers lärande och delaktighet i undervisningen. Vi 
anser att Bygga svenska är ett bra och verkningsfullt material att använda sig av 
för att skapa de bästa förutsättningarna. Bygga svenska har nu funnits en tid 
och vi frågar oss ofta varför inte fler använder materialet. 

Vårt syfte med presentationen är att inspirera till bedömning av språkutveckling 
hos andraspråkselever och utifrån den bedömningen ge lärare en större 
möjlighet att göra medvetna didaktiska val i klassrummet. Vi vill visa vad Bygga 
svenska kan innebära för undervisning av andraspråkselever. Vår presentation 
riktar sig till verksamma lärare som redan har viss inblick i materialet, som har 
prövat det och som nu vill få tips och inspiration kring det fortsatta 
användandet. 

Presentationen kommer att innehålla didaktiska tips på 
andraspråksundervisning och i alla ämnen där Bygga svenska används som 
resurs. Vi kommer ge konkreta exempel utifrån egna erfarenheter men även från 
andra skolor vi handlett och vars utvecklingsarbete vi följt.  

Om presentatörerna 

Emma Brusewitz är högstadielärare i svenska, historia och 
svenska som andraspråk. Hon har en lång och gedigen 
erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever bland annat 
i rollen som samordnare för nyanlända och som lärare i 
förberedelseklass.  

 



Amanda Kipriyanova är förstelärare och undervisar i 
svenska, engelska och svenska som andraspråk på 
mellanstadiet. Amanda har under sina 14 år som lärare 
arbetat på mångkulturella skolor och har en handledande 
roll i skolutvecklingsarbete.  

Både Emma och Amanda arbetar på Brunnsåkersskolan i 
Halmstad. De är verksamma som utvecklare med 
inriktning svenska som andraspråk på enheten för modersmål och migration, 
Resurscentrum Kärnhuset och Barn- och Ungdomsförvaltningen i Halmstads 
kommun. Emma och Amanda är två av författarna till ”Bygga svenska: Stöd för 
genomförande och bedömning” (Natur och kultur, 2021).  

Målgrupp  

Av intresse för grundskolan åk 4 – 9 samt språkintroduktionen. 

Nyckelord: Delaktighet, språkutvecklande undervisning, Bygga svenska, 
medveten didaktik, nyanlända elever, handlingsutrymme, förutsättningar, 
språk- och kunskapsutvecklande undervisning, kollegialt lärande 
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