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Abstract 
The purpose of this study is to examine reactions on the implementation of a method for word 

learning among participants in a group of pre-literate students within a beginners’ course of 

Swedish for immigrants. The learning method uses individual wordlists, based on personal 

experiences. Data were collected through lesson observations of the group as a whole and in-

terviews with six of the students, and analysed from a pragmatic point of view, with its em-

phasis on life experience and social interaction as important factors for successful learning. 

The study focuses primarily on conceptions of activity, participation and motivation. The re-

sult shows that the students experienced differences regarding all these factors, compared to 

their earlier experiences of word learning. Motivation was the most positively influenced fac-

tor. When it comes to activity, more time than before was spent on homework. The study also 

shows that the possibility to exert an influence on the learning process through participation 

entails a certain amount of doubtfulness as well as increased motivation.  

 

Keywords 
Word learning, Swedish for immigrants, pragmatism, experience, social interaction, individ-

ual, activity, participation, motivation



 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur några elever i en alfabetiseringsgrupp inom sfi 

upplever ett arbetssätt för ordinlärning, byggt på deras individuella erfarenheter. Den teore-

tiska ansatsen är pragmatismen, med dess tankar om livserfarenhet och socialt samspel. Stu-

dien har genomförts med klassrumsobservationer och individuella intervjuer i en grupp vuxna 

icke läs- och skrivkunniga sfi-elever. I studien riktas fokus mot elevernas upplevelser av akti-

vitet, delaktighet och motivation. Resultatet visar att eleverna upplevde skillnader på alla tre 

nämnda områden, jämfört med deras tidigare erfarenheter av ordinlärning. Mest positivt på-

verkades motivationen. Vad gäller aktivitet ägnades mer tid än tidigare åt ordinlärning utanför 

lektionstid. Studien visar också att möjligheten till delaktighet medför viss osäkerhet, såväl 

som ökad motivation.  

 

Nyckelord 
Ordinlärning, sfi, pragmatism, erfarenhet, socialt samspel, individuell, aktivitet, delaktighet, 

motivation
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1 Inledning 

Utbildningen i svenska för invandrare (sfi) ställs inför höga krav på flexibilitet. Skolverket 

(2012) föreskriver individanpassning av tid, plats, innehåll och arbetsformer för undervis-

ningen. I utbildningen deltar både invandrare med flyktingstatus och människor som har kom-

mit hit till Sverige av andra anledningar och vill lära sig svenska. Arbetsförmedlingen, som 

administrerar flyktingarnas ekonomiska ersättning under deras första tid i Sverige, hyser för-

hoppningen att sfi-utbildningen ska hinna genomföras på två år. Dessutom finns, inte minst 

hos deltagarna själva, en stark önskan om ett snabbt inträde på arbetsmarknaden, med egen 

försörjning som följd. 

I den här studien undersöks ordinlärning hos nyanlända, icke läs- och skrivkunniga vuxna. En-

ligt Kursplan för utbildning i svenska för invandrare (SKOLFS 2012:13) ska även utbildning 

avseende läs- och skrivinlärning vid behov ingå i sfi. I den kommun där studien utförts, be-

nämns denna del av utbildningen alfabetisering. Eftersom deltagarna i alfabetiseringskursen 

inom sfi förväntas lära sig läsa och skriva på ett språk de aldrig tidigare har hört, blir uppbygg-

naden av ett ordförråd ett första, avgörande steg i läs- och skrivundervisningen, som då kan 

utgå ifrån ord som eleverna känner igen. I den elevgrupp som här studerats, har undervisningen 

hittills framför allt baserats på läromedel utarbetade speciellt för sfi, kurs A, vilket innebär 

svenska på nybörjarnivå för elever med liten eller ingen tidigare skolbakgrund. Lärostoffet har 

varit gemensamt för samtliga elever i gruppen och ordförrådet har baserats på det läromedel 

som läraren valt.  Under min tid som sfi-lärare för elever i alfabetiseringsgrupp, har jag i ut-

vecklingssamtal genomförda med hjälp av tolk, fått uppfattningen att många av dem ser just or-

dinlärningen som den stora stötestenen i språkinlärningen. Frustrationen gäller framför allt svå-

righeterna att minnas de nya orden. De personer som deltar i alfabetiseringsundervisningen är 

oftast nya i Sverige och har ingen, eller högst bristfällig, tidigare skolbakgrund och uppfattar i 

vissa fall sig själva som obildbara och för gamla att börja skolan. Dessa tankegångar kändes väl 

igen av ansvarig lärare i sfi-gruppen som kom att bli föremål för den här studien och liknande 

erfarenheter rapporteras även i en doktorsavhandling av Lundgren (2005). Den bygger på inter-

vjuer med fem icke läs- och skrivkunniga invandrarkvinnor inom sfi-utbildningen och visar på 

självbilder som innebär att sfi-eleverna uppfattar sig själva som okunniga och obegåvade, ef-

tersom de tycker sig ha så svårt att minnas det man arbetar med i skolan. I den här studien vill 

jag, med hjälp av en lärarkollega inom sfi, pröva och utvärdera några aspekter av ett nytt under-

visningsupplägg, vad gäller ordinlärning i en alfabetiseringsgrupp. Avsikten med det nya ar-

betssättet är att i ännu högre grad än tidigare individanpassa undervisningen och låta den utgå 

från deltagarnas egna erfarenheter samt deras uppriktiga önskan att förmedla något betydelse-

fullt till gruppen. Arbetsgången kan delas upp i följande fyra steg: 

1 Instruktion. Läraren visar med exempel hur uppgiften är tänkt att genomföras. 

2 Arbete med individuella ordlistor  
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3 Hemarbete med ordlistorna 

4 Redovisning för klassen 

Stegen beskrivs mer ingående i kapitel 5.1, där resultatet presenteras.  Studien undersöker hur 

det förändrade arbetssättet tas emot av eleverna och fokuserar på aspekterna aktivitet, delak-

tighet och motivation. 

Vuxenutbildningen i den kommun där den här studien har utförts, förfogar inte över någon re-

surs för specialundervisning. Därför anser jag att det ur specialpedagogiskt perspektiv är extra 

viktigt, att den undervisning som bedrivs planeras och genomförs med individen i fokus, så att 

även elever i behov av stöd och anpassningar får möjlighet att tillgodogöra sig klassrumsakti-

viteterna. Förhoppningen är att de anpassningar som görs gynnar läs- och skrivutvecklingen 

för gruppen som helhet. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om ett individanpassat arbetssätt för ordinlärning, 

byggt på elevernas egna erfarenheter, leder till ökad känsla av aktivitet, delaktighet och moti-

vation hos några elever i en alfabetiseringsgrupp inom sfi . 

 

1.2 Frågeställningar 

 Upplever eleverna någon skillnad mellan det nya och det tidigare arbetssättet, vad gäl-

ler aktivitet? Hur beskriver de i så fall skillnaderna? 

 Har möjligheten till inflytande över innehållet i undervisningen påverkat elevernas 

känsla av delaktighet?  

 Upplever eleverna att det nya arbetssättet har medfört någon skillnad i upplevd moti-

vation?  

 

1.3 Centrala begrepp i uppsatsen 

Aktivitet – Detta begrepp står för vad jag som observatör iakttar som händelser i klassrummet, 

på både individ- och gruppnivå, till exempel lyssnande och samtalande. Hit hör även hand-

lingar som nämns i intervjuerna, när eleverna beskriver sitt arbete med ordinlärning. 

Delaktighet – Begreppet innebär elevernas möjligheter till inflytande över sin lärandesituation 

och i vilken utsträckning de utnyttjar dessa möjligheter. 

Elev – Så benämns de personer som deltog i studien. 

Lärostoff – Detta avser allt det material som läraren och eleverna tillsammans bestämmer att 

undervisningen ska bygga på. 

Motivation – Här menas det intresse och den lust att lära som uppgiften väcker hos respektive 

elev. 
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2 Bakgrund 

 
Bakgrunden till den här studien utgörs av de styrdokument skolan har att följa, litteratur inom 

ämnena pedagogik och språkutveckling, samt forskningsartiklar som behandlar lärostoff, in-

lärning och minne. 

 

2.1 Styrdokument 

I FN:s konventioner om mänskliga rättigheter (Regeringskansliet, 2011) värnas rätten till ut-

bildning, som ”skall syfta till att utveckla personligheten till fullo” (s. 6). Enligt den av kon-

ventionerna som behandlar ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (Regeringskansliet, 

2011) är konventionsstaterna ”överens om att var och en genom utbildning ska kunna delta 

effektivt i ett fritt samhälle” (s. 34). Samma konvention slår även fast ”rätten för var och en att 

kunna förtjäna sitt uppehälle” (s. 31). 

Skollagens kapitel om vuxenutbildning (SFS 2010:800, 20 kap) innehåller liknande formule-

ringar som de ovan nämnda. Elevens ställning i arbets- och samhällslivet, såväl som den per-

sonliga utvecklingen, ska stärkas genom utbildningen. 

I Läroplan för vuxenutbildningen (Skolverket, 2012) konstateras att de individuella förutsätt-

ningarna och behoven inom en grupp vuxenstuderande är i hög grad skiftande. Individuell an-

passning är avgörande, både vad gäller utbildningens längd och dess innehåll. ”Vuxenutbild-

ningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar” (s. 5). 

Enligt Kursplan för utbildning i svenska för invandrare (SKOLFS 2012:13) ska utbildningen 

”planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfaren-

heter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål” (s. 7). Kursplanen poängterar även vikten av 

att eleven utvecklar sin interkulturella kompetens och jämför tidigare kulturella erfarenheter 

med företeelser i Sverige.  

 

2.2 Litteraturgenomgång 

Den forskning som bedrivits angående vuxna, icke läs- och skrivkunniga andraspråksinlärare 

är förhållandevis liten, jämfört med läs- och skrivinlärning för barn, eller andraspråksinlärning 

för vuxna med utvecklad skrivkunnighet på modersmålet. Här följer en kort presentation av 

litteraturen som ligger till grund för den här studien. 

Gibbons (2012) intresserar sig för både barns och vuxnas lärande och behandlar bland annat 

problemet med att andraspråksinlärare inte känner till de kulturella referensramar som läs- 

och skrivträningen utgår ifrån. Att lära sig läsa och skriva på ett språk som man aldrig tidigare 

hört, innebär stora utmaningar. 

Liberg (2006) beskriver analys-i-syntes-läsande, som kortfattat innebär att läsaren tyder det 

skrivna ordet genom att sätta ihop det ljud för ljud, och hon betonar vikten av att läsaren även 

känner igen ordet som mödosamt läses. Detta är en stötesten i arbetet med läsinlärning på ett 

andraspråk. Eleven behöver ett ordförråd som underlag för lästräningen och att hitta lämpliga 

intresseområden för respektive elev är en del av det arbetssätt den här studien vill pröva. 
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Liberg (2006) talar också om det individualpsykologiska synsättet, som kan härledas ur Pia-

gets tankar om lärande. Detta synsätt innebär att språkutvecklingen följer vissa mognadssta-

dier och inte påverkas nämnvärt av omgivande faktorer. Liberg menar att det finns en över-

hängande risk att detta synsätt lägger ansvaret för eventuella läs- och skrivproblem enbart på 

individen, medan man i stället borde ta in även klassrumsinteraktion och val av textmaterial i 

synfältet. 

Hos Sahlström, Forsman, Hummelstedt-Djedou, Pörn, Rusk och Slotte-Luttge (2012) beskrivs 

en klassrumssituation, där hänsyn tas till elevernas skiftande erfarenheter. Lärare bör aktivt 

använda sig av elevernas individuellt skiftande språkliga och kulturella bakgrund vid sin pla-

nering av undervisningen. Risken är annars att vissa elever helt enkelt tystnar i undervisnings-

situationen. Vidare påpekas, att eleverna lär sig språket bättre om innehållet i undervisningen 

känns angeläget för dem. 

Liknande synpunkter förs fram av Säljö (2014). Han beskriver pragmatismen (som presente-

ras mer ingående i kapitel 3 i denna uppsats), bland annat som ståndpunkten att all kunskap 

måste bygga vidare på individens tidigare erfarenheter. Även Bruce (2006) påpekar att en för-

utsättning för lärande är att det bygger på elevens egen motivation och att inlärningssituat-

ionen känns meningsfull.  

Pahl och Rowsell (2012) föreslår att vi som lärare behöver reflektera över frågan om huruvida 

våra strategier i undervisningen verkligen appellerar till eleverna i deras verklighet och ger 

dem möjlighet att identifiera sig med innehållet i det aktuella lärostoffet. Deras utgångspunkt 

är new literacy studies och handlar bland annat om multimodalitet. Synsättet innebär att be-

greppet text kan ta sig många olika uttryck och allt arbete med text ses som en social aktivitet. 

 

2.3 Forskningsöversikt 

De forskningsartiklar som bidrar till bakgrunden för den här studien kommer här att indelas i 

tre kategorier, varav den första, lärostoff, är den som bäst belyser mina frågeställningar, ef-

tersom det förändrade arbetssättet som ska prövas, skiljer sig från tidigare arbetssätt, framför 

allt i fråga om just innehållet. Under rubriken inlärning presenteras några artiklar som till viss 

del handlar om andraspråksinlärares känslor i samband med ordinlärning. Eftersom det före-

kommer att vuxna sfi-deltagare hyser farhågan att de kanske är för gamla att gå i skolan, inne-

håller forskningsöversikten även kategorin minne, med artiklar som tar upp äldre vuxnas min-

neskapacitet.  

 

2.3.1 Lärostoff 

Poupore (2014) beskriver i en artikel hur tidigare forskning inom andraspråksinlärningen har 

utgått från ett kognitivt perspektiv, medan sambandet mellan känslomässiga aspekter och lä-

rande borde ägnas mer uppmärksamhet. Poupore utförde sin studie i en engelskkurs för 

vuxna, koreanska deltagare. Genom enkäter och intervjuer samlades gruppens tankar om 

undervisningen in, för att belysa frågan hur innehållet i de olika uppgifterna påverkade delta-

garnas motivation. Studiens slutsats blir att undervisningsinnehåll som rör livet i allmänhet, 

gärna med inslag av kärlekshistorier eller skandaler, väcker större intresse hos deltagarna än 

till exempel politik och ämnen som upplevs som kontroversiella. Poupore påpekar att dessa 

rön borde tas i beaktande vid planeringen av innehållet i andraspråksundervisningen, eftersom 

intresserade deltagare också blir mer kognitivt aktiva. 
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Även Larotta (2011) intresserar sig för vuxna andraspråksinlärare. Hennes studie handlar om 

användandet av individuella gloslistor vid ordinlärning. Olika ordinlärningsstrategier, som en-

språkiga lexikon, gissningar med hjälp av kontexten och översättning, råder det delade me-

ningar kring, men enlig Larotta är forskarna ändå eniga om att ordinlärning måste få stort ut-

rymme i undervisningen och att det nya ordförrådet måste kunna praktiseras i interaktion med 

andra och vara individuellt anpassat, för att komma till användning i varje deltagares vardag. 

Liknande tankegångar presenteras i en artikel av Csepelyi (2010). Även här konstateras att det 

är inlärningsmässigt mer effektivt att bygga undervisningen på deltagarnas erfarenheter än lä-

rarens. Csepelyi betonar också vikten av att vuxna andraspråksinlärare tillåts påverka sin egen 

lärsituation och innehållet i undervisningen, samt att läraren har allt att vinna på att betrakta 

deltagarnas individuella olikheter som tillgångar snarare än hinder. 

Även i en artikel av Ortlieb och Majors (2016) hävdas vikten av att ta tillvara elevernas tidi-

gare erfarenheter och kunskap, samt att som lärare använda sig av heterogeniteten i en elev-

grupp. Författarna varnar för användandet av ett ”skolspråk” (s. 83) på bekostnad av elevernas 

individuella, språkliga bakgrunder och hävdar att en gynnsam lärsituation bygger på accepte-

rande av och respekt för olikheter. I artikeln ges rådet till lärare att utforma uppgifter som är 

till omedelbar nytta för eleverna och där deras egen kultur får komma till uttryck. Eleverna 

bör uppmuntras att se och ta in varandras verkligheter. 

Gynne och Bagga-Gupta (2015) presenterar forskning som tyder på att elever behöver med-

verka aktivt för att utforma sin egen språkutveckling. Deras undersökning rör en grupp elever 

vid en tvåspråkig, finsk/svensk skola i Sverige och dokumenterar deras olika språkyttringar, 

både muntligt och skriftligt, i en naturligt flerspråkig miljö. Författarna varnar för risken att 

läraren underskattar eleverna som skapare av språk, till förmån för rollen som enbart använ-

dare. 

 

2.3.2 Inlärning 

Sianipar, Middelburg och Dijkstra (2015) använde sig av datorer och elektroder för att mäta 

hjärnans aktivitet hos deltagarna i sin studie, som ville undersöka värdeladdningen hos ord 

som skulle läras in och hur den påverkade inlärningen. Deltagarna var 32 tyska studenter som 

deltog i en femveckorskurs i nederländska för nybörjare. Undersökningen visade att positivt 

laddade ord på modersmålet tyska, lärdes in på holländska med större säkerhet än övriga och 

att laddningen fördes över till de nya orden. Därmed konstateras att ords värdeladdning har 

betydelse, såväl som kunskap om deras semantiska innebörd, för hur framgångsrik ordinlär-

ningen blir på ett andraspråk.  

Ge (2015) genomförde en jämförelse av effektiviteten hos två olika metoder för ordinlärning. 

Två grupper av kinesiska deltagare i en kurs i engelska fick i uppgift att lära in tio nya ord. 

För den ena gruppen presenterades orden på båda språken och som delar av en berättelse på 

kinesiska. Den andra gruppen fick bara en ordlista med samma ord och översättningar. Efter 

tio minuters träning gjordes ett test, och det visade sig att den grupp som haft tillgång till or-

den i en kontext lyckades bäst, men tre veckor senare var skillnaden inte lika markant. Förfat-

taren föreslår, att metoden kan vara lämplig för nybörjare inom ett andraspråk, eftersom kon-

texten då skapas på deras förstaspråk. 

Även Sagarra och Alba (2006) undersökte och jämförde effektiviteten hos några olika inlär-

ningsstrategier för nya ord på ett andraspråk. Det visade sig, att nyckelordsmetoden gav det 

bästa resultatet, både på kort sikt och vid ett test tre veckor efter lärtillfället. Metoden innebär 
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att det nya ordet associeras till ett ord på modersmålet, som är fonetiskt eller ortografiskt lik-

nande. 

I en studie av Park (2015) undersöktes interaktionen i klassrummet när läraren korrigerade 

deltagarna vid inlärandet av nya ord. Deltagarna i studien var vuxna, icke läs- och skrivkun-

niga andraspråksinlärare och har därför relevans i denna forskningsöversikt. Det rör sig om en 

beskrivande och analytisk studie i det lilla formatet. Elevgruppen bestod av sju elever från tre 

olika länder. De var alla över 25 år och hade studerat engelska som andraspråk i åtta månader. 

Forskaren satt som observatör i klassrummet. Efter lektionstillfället intervjuades läraren samt 

en tolk som delvis medverkat i klassrummet. Analysen beskriver olika korrigeringsgångar av 

typen IRF (initiation – repair – feedback, det vill säga lärare – elev – lärare). Resultatet visar 

att den av läraren konstruerade modellen för turtagning, hjälpte eleverna att inse vart hon ville 

nå med sin undervisningsstrategi. Forskaren anser att detta rättfärdigar metoden, trots att lä-

rare annars brukar uppmuntras att ge eleverna tid att korrigera sig själva. 

 

2.3.3 Minne 

Fandakova, Shing och Lindenberger (2012) undersökte i hur hög utsträckning äldre vuxnas 

minneskapacitet påverkades genom individuell träning. Följande fyra uppgifter genomfördes: 

Kombinera ansikten med rätt namn, minnas var på en datorskärm olika bokstäver visats, hör-

selminne av en lista med ord, samt minnas ord som visats på en datorskärm. Därefter genom-

gick deltagarna olika typer av minnesträning, som att organisera enheterna i par eller grupper 

och att koppla enheterna till bilder i fantasin. Resultatet visade att i den äldre gruppen blev de 

med god minnesförmåga mer hjälpta av tipset att gruppera enheterna, medan metoden att min-

nas genom bilder hjälpte både hög- och lågpresterande lika mycket. Studien visar att äldre 

vuxna kan tillgodogöra sig minnesträning och att den i så fall behöver individanpassas. Delta-

garna redovisade även hur väl de ansåg sig kunna påverka sin egen minnesförmåga. De hög-

presterande hade större förtroende för sin minneskapacitet och starkare benägenhet att själv-

mant använda sig av strategier. 

Självförtroende och synen på den egna förmågan har stor betydelse för vuxnas språkinlärning. 

Lundgren (2005) återger intervjuer med fem icke läs- och skrivkunniga kvinnor i en sfi-grupp. 

Kvinnorna beskriver hur de, från att ha känt sig som kapabla och väl ansedda aktörer i sina 

sammanhang i hemländerna, nu i det nya landet för första gången definierar sig själva utifrån 

sina brister och tillkortakommanden. Även känslan av att vara för gammal för att gå i skolan 

bidrar till den svaga självbilden och låga förväntningar på den egna förmågan. Bristande 

språkförmåga leder till socialt utanförskap, som försvagar självbilden, vilket i sin tur leder till 

sämre självförtroende vad gäller språkinlärningen.  
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3 Teoretisk utgångspunkt 

 
Den teoretiska bakgrunden till min studie utgörs av pragmatismen, såsom den presenteras i 

två böcker skrivna av John Dewey, nämligen Demokrati och utbildning (1916/1999) samt Ex-

perience and Education (1938). Pragmatismen är en filosofi som uppkom i USA mot slutet av 

1800-talet, som fokuserar på de praktiska konsekvenserna av det vi gör och det vi säger. 

Deweys (1916/1999; 1938) tankar om undervisning kan härröras till denna filosofi. Hans syn 

på pedagogik innebär att teori, praktik, reflektion och handling behöver sammanlänkas. Det 

sociala samspelet är avgörande för lärande. När en erfarenhet ska förmedlas måste den formu-

leras i ord och sättas i relation till de erfarenheter och kunskaper som lyssnaren redan besitter, 

oavsett om det rör sig om skolarbete eller annan livserfarenhet. Dewey (1916/1999) varnar för 

effekten av splittring mellan formellt lärande, som sker i skolsituationen och mer informellt 

lärande, som äger rum även utanför skolans värld.  Denna tanke avspeglas också i flera av de 

forskningsartiklar som refereras till i forskningsöversikten. Vidare poängterar Dewey att mått-

stocken för vilket lärostoff som vi lärare väljer ut för vår undervisning, måste vara att det 

kommer till nytta för eleverna i deras sociala sammanhang och samspel med andra. Läraren 

bör ständigt ha det förutbestämda målet för ögonen, för att inte tappa riktningen, menar 

Dewey. Det är målet som ska styra urvalet, inte bara av stoffet, utan också av undervisnings-

metoderna. Han betonar också att hänsyn måste tas till elevernas individuella intressen och 

behov. Både undervisningens innehåll och dess metoder behöver individanpassas för att leda 

fram till mål som är av betydelse för eleven. Dewey kritiserar skolsituationer där misslyckad 

inlärning helt läggs eleven till last, i stället för att förändringar i undervisningen genomförs. 

Det är lärarens uppgift att skapa en god lärmiljö och se till att lärostoffet har en social funkt-

ion att fylla. Utbildning är att växa, säger Dewey, och lyckad undervisning skapar mer längtan 

att fortsätta växa. Lärarens uppgift är att förstå elevernas tänkande och använda omgivningen 

för att ta vara på, samt skapa möjligheter till nya erfarenheter som bidrar till växandet i önsk-

värd riktning. Dewey (1938) menar också att kontinuitet är avgörande för lärande. Lärostoffet 

bör inte delas upp i isolerade enheter, utan byggas på, erfarenhet för erfarenhet. Ett kardinalfel 

som lärare begår, enligt Dewey, är att tro att en elev lär sig just nu bara det han just nu stude-

rar. I stället borde vi som lärare betrakta varje livserfarenhet som ett möjligt bidrag till lärande 

och i första hand fokusera på att förmedla positiva attityder till fortsatt växande. Skolverksam-

heten ska inte förminskas till en förberedelse för framtiden, utan skapa meningsfullhet i nuet. 

Tornberg (2007) fördjupar sig i Deweys tankar om språkets betydelse för lärande, som medel 

för erfarenhetsutbyte och kommunikation. Social interaktion och reflektion kring gjorda erfa-

renheter är avgörande för utveckling. Språket är vårt främsta verktyg för meningsskapande, 

kanske framför allt när de nya erfarenheter vi gör, skiljer sig radikalt från vår tidigare kun-

skap. Meningsskapande i ett socialt sammanhang leder i förlängningen till gemensamma vär-

deringar, vilket i sin tur lägger grunden för ett demokratiskt samhälle, enligt Tornbergs tolk-

ning av Dewey.  

Tornberg (2007) påminner också om Deweys tanke, att erfarenheter kan leda utvecklingen i 

såväl positiv som destruktiv riktning. En lärare måste hela tiden vara medveten om åt vilket 

håll elevernas erfarenheter leder dem. Här uppstår ett problem, menar Tornberg. Hur kan man 

som lärare veta, vilka erfarenheter en viss elev kommer att göra av ett planerat undervisnings-

moment? Och vem bestämmer vad som är ”goda” erfarenheter?  
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Med utgångspunkt i pragmatismen undersöker den här studien tre aspekter av elevernas lärsi-

tuation, nämligen aktivitet, delaktighet och motivation. Dewey (1938) talar om hur klassens 

aktiviteter styr individen mot nya erfarenheter. Även Pahl & Rowsell (2012) ser lärande som 

en social aktivitet och Liberg (2006) betonar klassrumsinteraktionens betydelse för individens 

lärande. Angående delaktighet hävdar Dewey (1938) att all undervisning måste utgå från ele-

vens vardagsliv och att ny erfarenhet och kunskap formas i interaktion med andra. Vidare me-

nar Dewey (1938) att framgångsrikt lärande måste grundas på elevens motivation genom me-

ningsfullhet i nuet, och inte enbart förbereda eleven för den osedda framtiden. Varje individ 

bär på en inneboende längtan att lära sig, och bör själv vara medveten om sina mål, på både 

kort och längre sikt. Liberg (2006) talar om hur valet av textmaterial i undervisningen påver-

kar elevernas motivation att lära. Även Sahlström (2012) påpekar vikten av ett angeläget inne-

håll för motivationen hos eleverna. 
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4 Metod och genomförande 

 
Den här studien vill pröva om eleverna upplever att ett nytt arbetssätt för ordinlärning medför 

en högre grad av aktivitet, delaktighet och motivation än tidigare arbetssätt. Den teoretiska ut-

gångspunkten för studien är pragmatismen, så som den presenteras av John Dewey 

(1916/1999;1938).  

Eftersom det arbetssätt som skulle prövas är så nära knutet till klassrumsobservationerna som 

gjordes, beskrivs det inte utförligt i detta kapitel, som ägnas mer åt själva studiens genomfö-

rande. Det nya arbetssättet redogörs i stället för i kapitel 5 (”Resultat och analys”) av denna 

uppsats. 

För genomförandet av studien kontaktades Vuxenutbildningen i X kommun. Här är kommu-

nens hela sfi-verksamhet förlagd. Rektor tillfrågades och ställde sig positiv till genomföran-

det. Hon ansåg att alla skolans kontakter med högskola och universitet bör betraktas som 

önskvärda och till nytta för utbildningen. Skolan bedriver kommunal vuxenutbildning, varav 

sfi-delen vid tidpunkten för studien uppgick till drygt 300 elever på olika utbildningsnivåer. 

Gruppen där studien skulle genomföras bestod av tio sfi-elever i en alfabetiseringskurs på sfi 

A-nivå, vilket innebär att de helt, eller nästan helt, saknade tidigare formell skolbakgrund. 

För att få elevernas samtycke till medverkan, delade deras lärare ut ett missivbrev (Bilaga 1). 

Texten var skriven på så enkel svenska som möjligt och gicks noggrant igenom av läraren, 

med hjälp av tolkande elever från andra grupper i skolan. Alla de tio eleverna i gruppen läm-

nade sitt samtycke. 

 

4.1 Metodval 

För att undersöka elevernas upplevelser av aspekterna aktivitet, delaktighet och motivation har 

kvalitativ metod använts för intervjuer och observationer. Löst strukturerade intervjuer (Ahrne 

& Svensson, 2015) har genomförts med sex av de sfi-elever som deltog i arbetet med ordin-

lärning enligt det förändrade arbetssättet. För att ge mig som intervjuare en tydlig inblick i det 

arbete som genomförts i klassen, anordnades även tre tillfällen för direkta och öppna klass-

rumsobservationer (Ahrne & Svensson, 2015). Här nedan följer redogörelser för de metoder 

som använts, samt beskrivningar av genomförandet av observationer, intervjuer och analys av 

insamlad data. 

 

4.1.1 Observationer 

Varje intervjusituation medför en risk att den intervjuade låter sina svar styras av omständig-

heter som intervjuaren inte känner till. I en skolsituation kan det till exempel vara så, att ele-

ven önskar göra ett visst intryck på läraren. Som komplement till intervjuerna har därför även 

klassrumsobservationer genomförts (Ahrne & Svensson, 2015). Observationerna bidrog till 

underlag för intervjuerna och erbjöd möjligheter att studera situationer i det sociala samspelet, 

som eventuellt skulle komma att hänvisas till i de kommande intervjuerna (Hammar Chiriac 

& Einarsson, 2013). Observationerna har varit direkta och öppna. Sålunda har datan samlats 

in vid autentiska situationer i deras naturliga miljö. Elevgruppen var informerad om, och hade 
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gett samtycke till, att observationerna ägde rum. Jag deltog inte i gruppens arbete vid obser-

vationstillfällena. Denna observatörsroll beskrivs av Hammar Chiriac och Einarsson (2013), 

som ”observatör som deltagare” (s. 31). Flera av eleverna i gruppen motsatte sig inspelning av 

lektionerna, både vad gällde ljud och bild. Därför förde jag enbart anteckningar om mina iakt-

tagelser. Under mina besök i klassrummet, om vardera 2,5 timme, bedrevs även andra aktivi-

teter än ordinlärning, men de tre observationstillfällena innebar att fem av de sex elever som 

utgjorde mitt fokusområde observerades under steg 1, och alla sex eleverna under steg 2 och 4 

i arbetssättet. De fyra stegen var:  

1 instruktion 

2 arbete med individuella ordlistor 

3 hemarbete med ordlistorna 

4 redovisning för klassen 

Stegen beskrivs närmare i resultatdelen (kap. 5.1). 

De observationsstudier som här har genomförts kan hänföras till kategorin teoriprövande med 

låg grad av struktur (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). Syftet var att undersöka hur ele-

verna upplevde det förändrade arbetssättet ur aspekterna aktivitet, delaktighet och motivation, 

i jämförelse med tidigare arbetssätt. De tre aspekterna utgjorde analysschemat vid observa-

tionstillfällena, för att senare ligga till grund för analysen av resultatet.  

Vid genomförandet av observationerna satt jag placerad längst bak, i mitten av det lilla klass-

rummet. Eftersom klassrummet så småningom fylldes av aktivitet och många olika händelse-

förlopp pågick parallellt, frångicks tämligen omgående det ursprungliga analysschemat och 

kategoriserandet fick i stor utsträckning vänta till efter avslutad observation, ett arbetssätt som 

också beskrivs av Hammar Chiriac & Einarsson (2013). Även om analysinstrumentet utarbe-

tats före observationen, tas det i bruk först när analysen ska genomföras. För att strukturera 

materialet redan vid observationstillfällena användes i stället anteckningspapper i A3-format, 

som delades in i sex sektioner, där anteckningar fördes kring de sex elever, som senare skulle 

delta i intervjuer. Noteringarna berörde de aktiviteter som eleverna ägnade sig åt, samt unge-

färlig tidsåtgång för respektive aktivitet. Några av de yttranden på svenska som förekom, an-

tecknades också, för att eventuellt kunna hänföras till kategorierna delaktighet och motivation 

i ett kommande analysskede. Även kring det sociala samspelet fördes anteckningar, genom att 

de olika kommunikationsvägar som syntes, noterades på anteckningsbladet. I efterhand sorte-

rades sedan den insamlade datan enligt det ursprungliga analysschemat. 

För att stärka tillförlitligheten hos observationerna, diskuterades anteckningarna från obser-

vationerna i direkt anslutning till respektive observationstillfälle med klassens undervisande 

lärare.  

 

4.1.2  Intervjuer 
 
Att genomföra en forskningsstudie i en grupp bestående av icke läs- och skrivkunniga elever, 

dessutom till stor del på ett annat språk än deras modersmål, ställer forskaren inför betydande 

utmaningar. Dessa diskuteras mer utförligt i kapitlet ”Metoddiskussion” (6.2) senare i detta 

arbete. 
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Eftersom syftet med denna studie var att undersöka elevers upplevelser av ett visst arbetssätt 

föll det sig naturligt att genomföra intervjuer med ett antal elever i klassen som deltog i under-

visningen. Att använda någon typ av skriftlig enkät, med möjlighet till längre eller kortare 

svar, var aldrig något alternativ, eftersom ingen av eleverna ännu behärskade någon form av 

skrivet språk, inte heller på modersmålet. Samtliga tio elever i klassen samtyckte till att delta i 

både klassrumsobservationer och intervjuer. För att genomförandet skulle rymmas inom den 

tidsram som fanns att hålla sig till, begränsades antalet intervjuer till sex; två män och en 

kvinna från Eritrea, samt två män och en kvinna från Syrien. Målet för undersökningen var 

inte i första hand att samla in generaliserbara data, som skulle gälla för alla icke läs- och 

skrivkunniga sfi-elever på nybörjarnivå, utan snarare att få en inblick i hur just den här aktu-

ella elevgruppen upplevde det nya arbetssättet. Genom att intervjua sex av tio elever i grup-

pen, förväntades en mättnadspunkt nås och en slutsats om gruppen som helhet kunna dras 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna ägde rum i skolmiljön, under lektionstid. Dessa för-

utsättningar gör att man som intervjuare bör vara medveten om möjligheten att samtalet på-

verkas av den sociala kontexten (Ahrne & Svensson, 2015). De intervjuade är elever, som 

önskar avsluta sina sfi-studier på kortast möjliga tid. Nu deltar de i en studie utförd av lärare i 

skolan. Det är sannolikt att denna asymmetriska maktrelation påverkar intervjusvaren och 

eventuellt undanhålls viss information, som en motreaktion från den intervjuades sida (Kvale 

& Brinkmann, 2014).  Alla intervjuer genomfördes med hjälp av tolk. Enligt min bedömning 

hade ingen av de intervjuade eleverna tillräckliga kunskaper i svenska, för att förmedla sina 

upplevelser av arbetssättet som prövades. Som tolkar anlitades två personer, som tidigare varit 

elever vid skolan. Den arabisktalande tolken bor numera på annan ort och kände inte någon av 

de tre intervjuade från Syrien. Tolken från Eritrea var bekant med en av de tigrinjatalande ele-

verna. Förutsättningarna var alltså inte de bästa för att garantera tillförlitligheten hos intervju-

erna (Kvale & Brinkmann, 2009) och därför bestämde jag mig för, att fokusera analysen en-

bart kring de av elevernas yttranden som rörde aktivitet, delaktighet och motivation. Dessa tre 

nyckelord styrde även analysen av klassrumsobservationerna. Genom användandet av löst 

strukturerade, kvalitativa intervjuer kunde frågorna och upplägget varieras något från intervju 

till intervju (Ahrne & Svensson, 2015), men för att söka svar på studiens frågeställningar an-

vändes en stomme av följande utgångspunkter, som skulle vara allmänt hållna och inte inne-

bära alltför ledande frågor. Varje punkt vidareutvecklades också med hjälp av följdfrågor: 

 

 Berätta hur ni har arbetat med ord de senaste veckorna! Exempel på följdfrågor: Vad 

gjorde du hemma/i skolan? Hur brukar du annars göra? 

 Vad var nytt för dig i det här arbetssättet? Följdfråga: Vad tyckte du om det? 

 Hur tycker du att arbetssättet fungerade för din ordinlärning? Följdfråga: Varför, tror 

du? 

Vid de tre observationstillfällen som föregick intervjuerna, fokuserades analysen kring tecken 

på aktivitet, delaktighet och motivation. Förhoppningen var att kunna sortera även intervjuer-

nas insamlade data under samma kategorier, så följdfrågorna rörde i första hand dessa teman 

och alla intervjuade ombads göra jämförelser med tidigare ordinlärningssätt de prövat på. 

 

Alla intervjuerna genomfördes under påskveckan, då enbart sfi-elever med etableringsplan 

(ett ekonomiskt avtal med Arbetsförmedlingen) deltog i undervisningen, och övriga elever 

hade påsklov. De intervjuade informerades i förväg om att intervjun skulle ta ungefär 40 mi-

nuter, men exakt tidspassning var inte nödvändig (Ahrne & Svensson, 2015, kap. 3). 



 

 12 

Genomförandet av intervjuerna ägde rum i en liten lokal en bit från klassrummet. Tre stolar 

hade placerats så att intervjuare, intervjuad och tolk bekvämt kunde se varandra i ögonen. Nå-

got bord behövdes inte. Den ursprungliga planen för intervjuerna innebar att de skulle spelas 

in med hjälp av diktafon. Så skedde med den första intervjun, men nästa elev som intervjua-

des, uttryckte tydlig ovilja mot att låta sina utlåtanden spelas in. Därför avbröts inspelningen 

och därefter flöt intervjun på smidigare och med färre och kortare pauser i talet än tidigare. 

Kvale och Brinkmann (2014) påpekar att detta förfarande ibland är att föredra. Inte heller vid 

resterande intervjuer användes inspelning. Detta innebar att intervjuerna i sin helhet i stället 

måste antecknas på plats. En underlättande faktor i detta läge var att intervjuer med tolk inne-

bär uppehåll för samtal på modersmålet mellan tolken och den intervjuade, och i dessa mel-

lanrum uppkom lite extra tid för antecknande. De svar som erhölls vid intervjuerna kunde di-

rekt föras in under rubrikerna aktivitet, delaktighet och motivation. Vid ett flertal tillfällen un-

der intervjun rekapitulerades det som framkommit dittills och eventuella missförstånd rättades 

till med hjälp av tolken.  

Efter att alla intervjuer genomförts, bjöds eleverna på kaffe och kaka på skärtorsdagen, som 

tack för hjälpen. 

 

4.1.3  Urval 

Syftet med studien var att undersöka några elevers upplevelser av ett förändrat arbetssätt med 

ordinlärning inom sfi-undervisningen. Den grupp som blev föremål för studien bestod av tio 

elever från sfi, kurs 1 A i X kommun, vilket innebar kommunens samtliga sfi-elever på denna 

nivå. Anledningen till att just denna grupp studerades, var att deras lärare (precis som jag, un-

der min tid som sfi-lärare), sade sig ofta möta elever som bekymrade sig över problemet att 

minnas de nya svenska ord som de strävade efter att successivt lägga till i sitt ordförråd. Med 

hjälp av tidigare forskning och sfi-litteratur, presenterad i kapitel 2 av denna uppsats, diskute-

rade deras lärare och jag oss fram till ett lämpligt arbetssätt att pröva. Att hitta en lämplig 

grupp för genomförandet av studien kan enligt Loseke (2013) ibland förknippas med vissa 

svårigheter, men för den här studien föll det sig naturligt, eftersom jag själv redan var bekant 

med skolans rektor och lärare. Risken att eleverna skulle tycka att deras medverkan skulle in-

nebära alltför stora uppoffringar för deras del (Loseke, 2013) bedömde jag som minimal, ef-

tersom undersökningen integrerades som en naturlig del i deras dagliga skolarbete. För inter-

vjuerna krävdes ett urval. Ett ställningstagande som måste göras, var frågan om gruppintervju 

eller enskilda intervjuer. Det är möjligt att en diskussion i klassen hade gett en bättre helhets-

bild av klassens syn på det nya arbetssättet (Ahrne & Svensson, 2015), men föreföll opraktiskt 

med tanke på de tolkmöjligheter som i så fall måste erbjudas. Tolkfrågan fick även styra anta-

let intervjuer, som kunde genomföras. Tillgång fanns till två tolkar, på språken arabiska och 

tigrinja. Även de snäva tidsramarna för undersökningen fick vara med och styra över antalet 

intervjuer. Ahrne och Svensson (2015) anser att sex intervjuer kan räcka för att ge en ganska 

rättvisande bild av erfarenheterna hos gruppen som helhet och uppnå en viss mättnad, på så 

vis att i stort sett samma svar börjar återkomma under de olika intervjuerna. Sålunda intervju-

ades tre arabisktalande elever och tre med tigrinja som modersmål. Av de sex intervjuade var 

två kvinnor och fyra män. Deras ålder var mellan 40 och 45 år och de hade alla vistats ungefär 

två år i Sverige. Urvalet av intervjuade styr vad som troligen kommer fram i intervjuerna. I 

det här fallet kan urvalet inte kallas representativt, eftersom ovan nämnda faktorer, och inte 

slumpen styrde vilka elever som kom ifråga för intervju. Den här typen av urval benämns 

”icke-sannolikhetsurval” (non-probability sample) och ger endast begränsad generaliserbarhet 



 

 13 

(Loseke, 2013), men fungerar ändå som underlag för slutsatser angående studiens frågeställ-

ning om hur några sfi-elever upplever ett visst arbetssätt. 

Vad gäller klassrumsobservationerna studerades framför allt samma sex elever, under de peri-

oder då ordinlärningsarbetet pågick. 

 

4.2 Etiska ställningstaganden 

Studiens forskningsetiska överväganden utgår från Vetenskapsrådets direktiv (2011), som 

framhåller fyra huvudkrav att förhålla sig till som forskare. Här nedan presenteras kraven och 

hur de har uppfyllts i min studie. 

Informationskravet. Innan arbetet med studien påbörjades, informerades berörda elevgrupp 

om dess syfte och tillvägagångssätt. Detta gjordes i form av ett brev (Bilaga 1), som under-

tecknades av eleverna, efter genomgång med tolkar. Eftersom studien enbart inbegriper vuxna 

deltagare, behövdes inget samtycke från någon vårdnadshavare utanför gruppen. 

Samtyckeskravet. Samtliga elever i undervisningsgruppen samtyckte till medverkan. Veten-

skapsrådet (2011) påpekar, att forskningsprojekt kräver särskild försiktighet i de fall då de 

medverkande av någon anledning kan ha svårt att tillgodogöra sig informationen om den 

kommande studien. I det här fallet studerades en grupp sfi-elever med begränsade kunskaper i 

svenska. Därför formulerades den skrivna informationen på enklast möjliga svenska och lekt-

ionstid ägnades åt att förmedla den med hjälp av tolkar. Av brevet framgick att medverkan 

kunde avbrytas. Detta blev inte aktuellt för någon medverkande, men däremot rådde tveksam-

het till att spela in eller filma deltagarna. Alla intervjuer utom en genomfördes därför utan in-

spelning och klassrumsobservationerna dokumenterades enbart med anteckningar.  

Vetenskapsrådet (2011) behandlar även frågan om beroendeförhållanden mellan forskaren och 

deltagarna. Inledningsvis ställdes jag inför utmaningen att lokalisera en grupp vuxna, icke läs- 

och skrivkunniga deltagare i sfi-undervisning, som inte vid något tidigare tillfälle varit mina 

egna elever. Problemet fick sin lösning då en tidigare kollega, numera anställd i grannkommu-

nen, uttryckte frågeställningar liknande mina, kring alfabetisering av vuxna andraspråksinlä-

rare. 

Konfidentialitetskravet. Studien förväntades inte använda sig av etiskt känsliga uppgifter, så 

någon förbindelse om tystnadsplikt förekom inte. Ingen av de deltagande eleverna nämns vid 

namn i uppsatsen. 

Nyttjandekravet. De uppgifter som samlats in under studien används enbart för forskningsän-

damål. Deltagande elever har också samtyckt till att materialet används som utgångspunkt för 

fortsatta diskussioner mellan gruppens lärare och elever, för vidare utvecklande av nya arbets-

sätt.  

 

4.3 Giltighet och tillförlitlighet 

Syftet med denna studie var att undersöka om ett förändrat arbetssätt för ordinlärning, med in-

dividuella ordlistor, med utgångspunkt från personliga erfarenheter, ger eleverna en ökad 

känsla av aktivitet, delaktighet och motivation. Grunden för denna typ av arbetssätt finns 

inom pragmatismen och beskrivs bland annat i kurslitteratur för olika lärarutbildningar, samt i 



 

 14 

forskningsartiklar som refererats till i kapitel 2 i denna uppsats. Syftet med studien var att un-

dersöka några sfi-elevers upplevelser av det förändrade arbetssättet. De tre aspekterna aktivi-

tet, delaktighet och motivation har utkristalliserat sig under arbetets gång, som användbara ka-

tegorier för intervjusvar och för att beskriva situationerna i klassrummet under observation-

erna. När det gäller studiens giltighet, alltså frågan huruvida den verkligen undersöker det den 

utger sig för att undersöka, bör man vid denna typ av kategorisering vara medveten om pro-

blemet med tolkning och tolkningsföreträde. Ahrne och Svensson (2015) beskriver de tre tolk-

ningsfaser, som även mitt material har genomgått. Först tolkade jag som observatör det som 

skedde i klassrummet vid mina besök där, sedan valde jag hur det skulle antecknas och efter 

avslutad observation analyserade jag det jag hade noterat, utifrån de tre aspekterna jag hade 

valt att fokusera kring. Vid intervjuerna användes ungefär samma metod, och all insamlad 

data passerade genom samma filter, nämligen de jag som forskare bestämt mig för att an-

vända. Även intervjuerna inriktades medvetet mot aspekterna aktivitet, delaktighet och moti-

vation. Det är möjligt att detta förhållningssätt avhöll mig från att lägga märke till andra typer 

av synpunkter, som hade kunnat vara av intresse. Detta fenomen benämns hos Kvale och 

Brinkmann (2014) som tendentiös subjektivitet. För att i stället närma mig en mer perspekti-

visk subjektivitet, åtminstone vad gäller klassrumsobservationerna, diskuterades de iakttagel-

ser jag hade gjort tillsammans med läraren efter varje besök i klassen. Dessutom kunde jag 

vid intervjuerna fråga eleverna om de observationer jag tidigare gjort i klassrummet och deras 

innebörd. Denna metod att skapa trovärdighet hos en studie kallas triangulering (Ahrne & 

Svensson, 2015) och innebär att man angriper sin forskningsfråga från mer än ett håll, i detta 

fall med både observationer och intervjuer.  

Frågan om vilka av eleverna i gruppen som skulle medverka vid intervjuerna medförde visst 

huvudbry, som redogörs för i kapitel 4.1.2 av denna uppsats. Tidsplanen och tillgång till tolkar 

styrde i stor utsträckning urvalet av medverkande. Ur gruppen bestående av tio elever, valdes 

sex elever ut i ungefär samma ålder och med ungefär lika lång tids vistelse i Sverige. På så vis 

ville jag i så stor utsträckning som möjligt minimera skillnaderna i utgångsläge inför ordinlär-

ningen. Urvalet uppvisar inte en rättvisande representation av kvinnor respektive män. I grup-

pen som helhet finns sex kvinnor och fyra män, men bland de intervjuade finns bara två kvin-

nor och de fyra männen. Alla gruppens ursprungsländer och modersmål är inte representerade, 

men arabiska och tigrinja är de två största språken i gruppen som helhet. Dessa faktorer kan 

möjligen äventyra studiens tillförlitlighet och alltså medföra viss tveksamhet till huruvida re-

sultaten går att lita på, men eftersom studien inte avser att jämföra olika grupper med 

varandra, utan helt enkelt ge en bild av några elevers upplevelser, kan det urval som gjorts an-

ses vara adekvat (Ahrne & Svensson, 2015). 

En annan tillförlitlighetsaspekt att ha i åtanke vid denna studie, är användandet av tolk vid in-

tervjuerna. Att samtala via tolk innebär ytterligare filter mellan intervjuare och intervjuad, i 

båda riktningarna. Alla yttranden under intervjun antecknades och avstämningar med eleven 

gjordes kontinuerligt under intervjun. Vid analysen av intervjuerna riktades fokus huvudsakli-

gen mot begreppen aktivitet, delaktighet och motivation och kring dessa begrepp hade många 

klarläggande följdfrågor ställts. Efter varje intervju rekapitulerades och bekräftades elevens 

yttranden med hjälp av tolken. 

Då den här studien har genomförts i skolmiljö och av mig, som tidigare sfi-lärare och kollega 

till nuvarande lärare, kan en viss maktasymmetri föreligga (Kvale & Brinkmann, 2014). Det 

finns en viss risk att nämnda förhållanden äventyrar studiens giltighet. Som forskare kan jag 

inte vara helt säker på att få verkligt tillträde till fältet (Ahrne & Svensson, 2015), då ett visst 
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beroendeförhållande råder – eleverna kanske föreställer sig att deras medverkan i studien på-

verkar möjligheten att snabbare ta sig vidare genom sfi-utbildningen. Även i detta avseende 

spelar tolken en viss roll. Det kan vara så, att faktorer som ålder, kön och kulturell bakgrund 

hos både intervjuare, intervjuad och tolk har betydelse för vad som kommer fram i intervju-

erna. Kvale och Brinkmann (2014) konstaterar, att maktasymmetri förekommer i alla kvalita-

tiva forskningsintervjuer och det man som forskare behöver göra åt detta, är att ha insikt om 

att det råder ett maktförhållande och reflektera över effekterna av detta. 

 

5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras de data som samlats in. Eftersom studien bygger på 

både observationer och intervjuer, består kapitlet av två delar. I den första behandlas observat-

ionerna i kronologisk ordning. Därefter följer sammanfattningar av de intervjuer som genom-

fördes med sex av eleverna. 

 

5.1 Observationer 

Sfi-klassen där studien genomfördes besöktes vid tre lektionstillfällen om vardera 2,5 timme. 

Samtliga tre tillfällen innehöll även andra komponenter än ordinlärning, men det var endast 

kring ordinlärningsmomenten som anteckningar fördes. Analysmodellen bygger på kategori-

erna aktivitet, delaktighet och motivation. Det var dessa faktorer jag hade för ögonen vid ob-

servationerna och därför utgör de stommen för presentationerna av lektionstillfällena nedan. 

För varje lektionstillfälle presenteras först i stora drag det lektionsupplägg som var utarbetat 

för respektive tillfälle, i enlighet med planen för det nya arbetssätt som skulle prövas.  

 

5.1.1 Lektionstillfälle I. Instruktion 

Steg 1 av det nya arbetssättet genomfördes enligt följande: 

Karin, som är gruppens lärare, hade tagit med sig ett foto av sin hund. Fotot visades med hjälp 

av projektor. Karin berättade om hundens utseende, samtidigt som hon pekade ut detaljer på 

fotot. Hon berättade också lite om en del av hundens små egenheter, som vad han tycker om 

att äta och att han inte gillar att duscha. Tio av orden Karin använde, förklarades extra noga. 

Internet användes till exempel för att visa på många olika representationer för ordet svans. De 

tio nya orden fick fungera som Karins ordlista och varje ord placerades som en siffra på bil-

den. För de ord som inte fanns med på bilden använde sig Karin av andra foton. När klassen 

hade bekantat sig med orden i ordlistan, visade Karin hur hon hade spelat in orden på sin tele-

fon, numrerade från 1 till 10 i överensstämmelse med siffrorna på bilden. 

Med hjälp av två tolkar (arabiska och tigrinja) från en annan grupp sfi-elever på skolan, bad 

Karin eleverna att själva ta med sig något hemifrån, som de ville berätta om för de andra i 

gruppen. Det kunde vara ett foto, men lika gärna ett föremål, med en innebörd som hade bety-

delse för eleverna, som de kände att de ville dela med sig av. Karin berättade att de skulle ar-

beta individuellt med ordlistor till de olika bilderna/sakerna, för att senare berätta om dem för 

varandra i gruppen. 
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De aktiviteter som förekom bland eleverna under den första delen av detta lektionstillfälle var 

framför allt lyssnande. Efter att Karin hade pratat i fem minuter ställdes ett par frågor om hun-

den. Några elever skrev av orden från Karins ordlista under genomgången. Efter ytterligare tio 

minuter av Karins berättelse började eleverna småprata med varandra. Några ställde fler frå-

gor om hunden och om svenskars inställning till husdjur i allmänhet. Jämförelser gjordes med 

motsvarande förhållanden i hemländerna.  

Efter 25 minuter av lektionen kom tolkarna in i klassrummet. De vände sig till varsin språk-

grupp (arabiska respektive tigrinja) och översatte Karins instruktioner om hur det kommande 

arbetet skulle läggas upp. Eleverna lyssnade. Därefter utbröt livliga diskussioner mellan ele-

ver och tolkar på arabiska, tigrinja och i viss mån svenska. Enligt tolkarna handlade frågorna 

framför allt om det som kan hänföras till kategorin delaktighet, det vill säga elevernas önskan 

och möjlighet att utöva inflytande över innehållet i undervisningen. Någon frågade: ”Ska jag 

bestämma läxan?” Någon annan sa: ”Jag har ingenting att ta med”. Två elever frågade om de 

fick arbeta tillsammans. Flera av eleverna tycktes ta för givet att det hela måste handla om 

djur, men efter ytterligare diskussioner med tolkarna och varandra hade alla utom en kommit 

fram till vad de skulle vilja ta med sig och berätta om.  

De tecken som kunde observeras på att elevernas motivation påverkades under denna lektion 

drog både åt det positiva och det negativa hållet. En elev sa: ”Jag kan inte berätta på svenska”, 

medan någon gärna ville bjuda klassen på mat och en annan ville visa ”jättefina kläder” som 

han hade sytt. 

Under detta första lektionstillfälle stod läraren för en stor del av aktiviteten i klassrummet, ef-

tersom ett nytt arbetssätt introducerades. Det blev ändå tydligt att samtliga deltagare i gruppen 

intresserade sig för ämnet och arbetsuppgiften. Några av dem anknöt den nya informationen 

om husdjur i Sverige till sina tidigare erfarenheter av djur i hemlandet. Även elevernas planer 

för vad de så småningom skulle bidra med, visade på möjligheten och önskan att låta lärandet 

utgå från kunskap de tidigare tillägnat sig. Användandet av tolkar blev en förutsättning för 

delaktighet och underlättade det sociala samspelet.   

 

5.1.2 Lektionstillfälle II. Arbete med individuella ordlistor 

Denna lektion ägnades åt steg 2 i det nya arbetssättet. Efter hand som eleverna hade med sig 

något hemifrån fick de sitta tillsammans i par och börja visa och berätta för varandra. Ele-

verna uppmanades att under samtalets gång försöka komma fram till tio nya ord som behöv-

des för att berättelsen skulle fungera. Karin – och vid något tillfälle ytterligare en lärare - satte 

sig med varje elev, för att numrera orden och vid behov hitta fler förklarande bilder. Varje elev 

spelade in sin ordlista på telefonen med ordets nummer, benämning på modersmålet samt den 

svenska översättningen, som talades in av läraren. Eleverna uppmanades att träna hemma på 

de nya orden samt att berätta om föremålet.  

Vid detta mitt andra besök i klassen, hade sju av de tio eleverna med sig något föremål att låta 

ordinlärningsarbetet utgå ifrån. Fyra av dessa elever ingick i den grupp på sex elever, som jag 

senare hade planerat att intervjua om deras erfarenheter, så det var framför allt deras arbete 

jag observerade vid detta tillfälle. En tigrinjatalande kvinna hade tagit med sig allt som be-

hövs för att laga eritreanskt kaffe på traditionellt vis. En man från Eritrea hade med sig fest-

kläder, som han själv hade sytt. En arabisktalande man från Syrien hade valt att berätta om sin 

trädgård i hemlandet och hade tagit med sig flera foton. En annan syrisk man ville tala om de 

svåra utmaningar han stod inför på sin väg mot en anställning som taxichaufför i Sverige. Han 

planerade använda sitt syriska körkort som utgångspunkt för ordinlärningen och berättandet.  
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Den tidsmässigt övervägande aktiviteten under denna klassrumsobservation var samtal. Alla 

elever i klassen utom en, visade stort intresse för varandras föremål och många olika diskuss-

ioner ägde rum parallellt. Den elev som inte deltog i samtalen satt och arbetade med diverse 

övningar som delats ut tidigare och inte hade med det nya arbetssättet för ordinlärning att 

göra. (En förklaring till detta framkom senare, under intervjun.) Under en tiominuters-period 

räknade jag hur många meningar som yttrades på svenska i klassrummet och kom fram till att 

de var två till antalet. Kommunikationen flödade, företrädesvis på elevernas modersmål, 

kroppsspråk, eller andra gemensamma uttryckssätt. Många av samtalen inom samma moders-

mål handlade uppenbarligen om vad de olika begreppen till ordlistorna egentligen skulle heta 

på modersmålet. Vissa av dessa konversationer genomfördes med högre röststyrka än brukligt 

i klassrummet. När det blev dags att börja spela in de tvåspråkiga ordlistorna, ägnades mycket 

tid åt tekniska spörsmål och telefonernas inspelningsmöjligheter. För lärarens del blev detta en 

mycket intensiv lektion, trots att det periodvis fanns två aktiva lärare i gruppen.  

De exempel på delaktighet som kunde konstateras vid detta observationstillfälle, var elevernas 

intresse för varandras medtagna objekt. Speciellt inom varje modersmål tycktes finnas ett stort 

intresse för att landsmännens ord och presentationer skulle bli helt rätt. De tre elever i klassen 

som ännu inte tagit med sig något att prata om, uttryckte stor tveksamhet kring vad de skulle 

kunna ha att bidra med. 

Alla de elever som arbetade med orden vid detta tillfälle visade tecken på motivation, till ex-

empel genom sin märkbara iver att förmedla, både till läraren och till varandra, det de ville få 

sagt om sina föremål. De ställde även många frågor till varandra, och följdfrågorna visade på 

stort intresse att uppfatta informationen rätt. Man kunde också konstatera att tre elever inte 

överhuvudtaget hade börjat med sin ordinlärning på det nya sättet. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det sociala samspelet fick stort utrymme vid detta 

lektionstillfälle. Eleverna arbetade tillsammans, dels parvis efter lärarens anvisningar, när det 

gällde att komma fram till vilka ord som behövdes för en fungerande berättelse. En stor del av 

kommunikationen bedrevs också inom de olika språken i undervisningsgruppen. Dessa stund-

tals till synes upprörda samtal tycktes framför allt handla om skilda uppfattningar om hur fö-

remålen bäst skulle beskrivas. Här blev det tydligt, hur varje elev byggde sin berättelse på per-

sonliga erfarenheter och att dessa erfarenheter skilde sig markant från varandra.  

 

5.1.3 Lektionstillfälle III. Redovisning för klassen 

Steg 3 i det nya arbetssättet innebar att eleverna fick i hemuppgift att träna på att berätta om 

sina föremål eller foton med hjälp av de inspelade ordlistorna. 

Under mitt sista besök i klassen arbetade man med steg 4. Eleverna visade sina föremål/foton 

för övriga i klassen och berättade om dem med hjälp av de nya orden. 

Vid detta lektionstillfälle gjorde alla de sex elever, som sedan skulle delta i intervjuer, sina 

presentationer. Förutom de föremål som nämns under rubriken 5.1.2 ovan, visades nu även en 

fotboll och ett stort fat med nylagade ”samosa”, en sorts trekantig pirog, med ursprung i det 

indiska köket.  

Samtliga sex elever valde att stå framför klassen och göra sina presentationer. Två elever an-

vände sig av papper med stödord och/eller hela meningar. En elev skrev upp sina nya svenska 

ord på tavlan, för att ha som stöd för minnet. Övriga tre framförde sina presentationer utan an-



 

 18 

nat stöd för minnet än själva föremålet eller fotona, som visades med hjälp av dokumentka-

mera och projektor. I uppgiften hade inte ingått att kunna skriva orden, utan det gällde framför 

allt att komma ihåg orden muntligt. Vid några tillfällen ingrep läraren för att rätta till elever-

nas uttal.  

De aktiviteter som kunde iakttas vid detta presentationstillfälle var enskilda anföranden och 

lyssnande. De första tre presentationerna (trädgårdsfotona, festkläderna och fotbollen) genom-

fördes utan avbrott. Berättelsen kring den arabisktalande mannens planer på svenskt körkort, 

som inleddes med en beskrivning av den bil han en gång hoppades äga, väckte många frågor 

hos lyssnarna. Dessa besvarades mestadels på svenska. När det blev dags att brygga eritre-

anskt kaffe deltog alla klassens elever i aktiviteterna. Presentationen lyckades inte nå fram till 

åhörarna, på grund av att själva kaffekokandet tog fokus från talaren, som även hon tycktes få 

svårt att fokusera på två uppgifter parallellt. Som avslutning fick hela klassen smaka både 

kaffe och samosa, medan den arabiskatalande kvinnan redogjorde för, hur hon hade tillverkat 

dem. Under lektionens sista minuter uppstod nya diskussioner, även kring de första tre presen-

tationerna, som inte tidigare orsakat några kommentarer. Förutom själva presentationerna och 

frågorna kring körkortet, skedde kommunikationen till största delen på andra språk än 

svenska. 

Vid detta lektionstillfälle deltog alla elever aktivt på olika sätt. Alla var delaktiga genom att 

berätta för de andra, lyssna, ställa frågor och hjälpa till praktiskt. Läraren höll sig i bakgrun-

den och assisterade endast med tekniska göromål vid presentationerna, samt i något fall med 

uttalshjälp.  

Till de observationer som gjordes vad gäller elevernas motivation kan räknas deras försök att 

tysta varandra för att kunna lyssna på talaren, när åhörarnas kommentarer blev högljudda. 

Klassen valde också att använda de första 15 minuterna av lektionen till att repetera orden de 

skulle använda sig av vid presentationerna. 

Även vid detta besök i klassen iakttogs hur personliga erfarenheter spelade en betydande roll i 

lärandet. Samtliga elever tycktes intresserade av det som presenterades, men när diskussion-

erna blev animerade övergavs svenska språket till förmån för de olika modersmålen i det soci-

ala samspelet. 

 

5.2 Intervjuer 

Här återges de sex intervjuerna i stora drag. Endast av det första samtalet (”S”) gjordes en in-

spelning i sin helhet. Eleven ”A” kände sig inte bekväm med ljudupptagningen. Hon förkla-

rade via tolken, att hon oroade sig för att missförstå och bli missförstådd och ville därför inte 

att samtalet skulle sparas. De presentationer som följer här grundar sig alltså på de anteck-

ningar som fördes under intervjuernas gång. Alla yttranden inom citationstecken kommer från 

eleverna, men har översatts till svenska av respektive tolk. Pauser gjordes då och då under 

samtalen, för rekapitulation och eventuellt klarläggande av det som sagts. Som stöd för inter-

vjuerna användes följande utgångspunkter: 

 Berätta hur ni har arbetat med ord de senaste veckorna! 

 Vad var nytt för dig i det här arbetssättet? 

 Hur tycker du att arbetssättet fungerade för din ordinlärning? 
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5.2.1 ”S” 

Eleven S berättar att han genast visste vad han ville bidra med, så fort han hade förstått vad 

uppgiften gällde. Han ville bjuda klassen på en rundvandring i sin trädgård i hemlandet med 

hjälp av ett stort antal bilder, lagrade i telefonen. Han saknar sin trädgård varje dag. Återigen 

berättar han om sina vindruvsklasar på minst 3 kg och tycker svenska frukter och grönsaker är 

rätt futtiga i jämförelse. S hade inga som helst problem att komma fram till tio ord som be-

hövdes för hans berättelse. På frågan hur han ser på sin ordinlärning i allmänhet, svarar han på 

svenska: ”Jag glömmer. Jag dum kanske?” Den tanken hade inte slagit honom, förrän han 

kom till Sverige. ”Sverige inte samma”, konstaterar han. Att lära sig nya ord bara genom att 

höra och öva på att säga dem, kändes mindre krävande än att behöva skriva dem också. ”När 

jag måste skriva, glömmer jag att säga”, noterar S. Däremot är han inte övertygad om vitsen 

med att känna till ord, som han inte också kan skriva. ”Jag kan redan prata. Jag måste skriva”, 

säger han. S tycker det var roligare än vanligt att jobba hemma med den här uppgiften. Hans 

11-årige son hjälpte honom formulera meningar på svenska och lyssnade på S när han trä-

nade. Sonen hjälpte också till att skriva ner de nya orden på ett papper, så att S kunde träna 

läsning också. Att förbereda sin berättelse i skolan tillsammans med en kompis kändes bra, 

tycker S, men de pratade nästan uteslutande bara arabiska med varandra. Det känns värdefullt 

för S att få berätta om sitt hemland, men det gör honom också väldigt sorgsen. Tyvärr drabba-

des även hans samarbetspartner stundtals av viss nedstämdhet vid tanken på hemlandet och 

vid något tillfälle behövde S trösta henne, innan de båda kunde jobba vidare. Redovisningen 

inför gruppen kändes enbart positiv. S hade med sig sitt papper med de nya orden, men be-

hövde inte titta på det. ”När jag såg bilderna, mindes jag orden”, säger han. Han uppskattade 

också mycket att lyssna på de andras redogörelser. 

Sammanfattning av intervjun med S: 

Aktivitet: S arbetade mer än vanligt hemma med denna uppgift eftersom han tyckte det var ro-

ligt. Framför allt tränade han muntligt. Han hade gärna sett att klassen satsade på mer aktiv 

skrivträning parallellt under perioden. Klassen talade mer än vanligt, men en stor del av sam-

talen fördes på de olika modersmålen. 

Delaktighet: S tyckte det var lätt att inse vad han behövde lära sig, för att utföra uppgiften, 

men tycker det är bättre att läraren bestämmer läxan, eftersom hon vet vilka kunskaper som 

behövs i Sverige. 

Motivation: S tyckte om att visa klassen sin trädgård, oavsett om han samtalade med enskilda 

klasskamrater, eller inför hela gruppen samlad. 

 

5.2.2 ”A”   

A tyckte att uppgiften var jätterolig. Hon berättar att hon verkligen gillar sina klasskamrater 

och tycker om att gå till skolan varje dag, framför allt för att träffa kompisar och umgås. Hon 

tycker att svenska är mycket svårt. Att prata arabiska är lätt, men ”jag kan inte lära mig prata 

svenska”, säger hon. A berättar att under perioden med ordinlärningsuppgiften har alla i klas-

sen pratat mycket och också skrattat mycket – något som A verkligen uppskattar. På frågan 

vilket språk hon använt sig mest av under perioden, svarar hon först ”svenska”, men efter lite 

betänketid tillägger hon: ”Mycket, mycket arabiska också.” A brukar inte arbeta med svens-

kan hemma, eftersom hennes man är mycket sjuk och A har fullt upp med hushållet. Hon har 

aldrig gått i skolan i sitt hemland och ”kan ingenting”, enligt egen utsago. Vi fortsätter samta-

let kring vad hon arbetar med hemma och A kommer fram till, att hon är ganska nöjd med sina 
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prestationer i allmänhet, men inte känner sig menad för skolarbete och studier. ”Jag kan laga 

mat – inte prata svenska”, säger hon. Att ha tillgång till den inspelade, tvåspråkiga ordlistan 

gjorde att A fann det meningsfullt att träna svenska hemma. Det var ”inte så många ord” och 

hon ”förstod alla orden”. Det roligaste i uppgiften var att få bjuda klassen på den hemma-

gjorda maten; ”Alla sa: Jättegott, A! Bra gjort!”  

Att prata svenska inför klassen var inte nervöst, utan bara roligt, säger A. Läraren fick rycka 

in och hjälpa till lite med uttal och formuleringar, men A tyckte inte det var svårt att få fram 

det hon ville berätta. Förberedelserna parvis kändes givande, även om de utfördes företrädes-

vis på arabiska. ”Vi skrattade och grät tillsammans”, berättar A. Hon tyckte mycket om att 

lyssna till de andras presentationer, men ”några i klassen var inte så bra på att lyssna”. 

Sammanfattning av intervjun med A: 

Aktivitet: A har pratat, skrattat och gråtit mer än vanligt i skolan under den här perioden. Hon 

har också för första gången tyckt sig ha fått en hanterbar läxa att jobba med hemma.  

Delaktighet: A tyckte om att ge prov på sin matlagningsskicklighet och uppskattade att få 

bjuda på något från hemlandet. Hon tror, att hon möjligen kan få användning för de nya or-

den, i affären till exempel. 

Motivation: Det var intressant att höra de andra i klassen berätta om sina erfarenheter. A 

ställde många frågor, för att förvissa sig om att inget missuppfattades. Samtalen fortsatte vid 

flera tillfällen under rasten efter lektionen. 

 

5.2.3 ”M” 

Att tala svenska har inte högsta prioritet för M i nuläget. Han behöver lära sig läsa och skriva 

svenska fortast möjligt, för att kunna ta svenskt körkort och ta upp sitt tidigare yrke som taxi-

chaufför. M väntar fortfarande på besked om, när (om?) familjen ska få komma till Sverige. 

Under väntan vill han förbereda deras ankomst på bästa möjliga sätt, bland annat genom att 

säkra försörjningen för dem. M känner sig extremt stressad, men har förståelse för, att läs- och 

skrivinlärningen kräver ett ordförråd att utgå ifrån. Han tyckte det var bra att han fick möjlig-

het att träna ord som hade med hans nuvarande situation att göra och det var därför han valde 

sitt körkort som utgångspunkt för presentationen. När redovisningen närmade sig insåg han 

emellertid, att ämnet skulle bli väldigt invecklat att utreda på svenska, då han ville presentera 

skillnaderna mellan Syrien och Sverige i fråga om körkortsutbildning. Han märkte också att 

situationen väckte alltför många svårhanterliga känslor hos honom själv, för att han skulle 

kunna genomföra presentationen på svenska. Därför bestämde han sig för att i stället ta med 

sig en modell av en bil som han gärna ville äga en dag. Det var lätt att lära sig orden för att 

tala om bilen, säger M, men det kändes också bra att diskussionen vid redovisningen trots allt 

kom in även på körkortsfrågan. Han märkte att de andra höll med honom i mångt och mycket 

när det gällde ”svensk byråkrati” och han kände välkommet stöd från gruppen i sina strävan-

den. M har inte arbetat hemma med uppgiften. Han har inte heller lyssnat på den inspelade 

ordlistan. På lektionerna har han använt sig av en körkortsbok för att träna in de nya orden. På 

så vis har han fått lästräning samtidigt. Hemma arbetar han företrädesvis med diverse ”öv-

ningspapper”, som olika utbildningsanordnare förser honom med. M tycker inte att de ord 

som hade med bilar och körkort att göra var lättare än andra att lära sig. ”Jag är som en ro-

bot”, säger han. ”Bara träna, träna, träna.” Att lyssna på de andras presentationer var inte sär-

skilt givande, tycker M. ”Jag behöver höra riktig svenska”, säger han. 
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Sammanfattning av intervjun med M: 

Aktivitet: M har arbetat ungefär som vanligt med svenskan under den här perioden. Helst hade 

han använt alla skolans lektioner till enbart läs- och skrivträning.  

Delaktighet: M tycker att han har lärt känna övriga elever i gruppen lite närmare under arbetet 

med den här uppgiften. Han tycker också det var bra att få ägna sig åt ett ordförråd, som han 

känner sig ha användning för. 

Motivation: Enlig M är motivationen ”alltid 100%”, men med den här uppgiften insåg han att 

det ämne han var mest motiverad att sätta sig in i och tala om, blev alltför avancerat för hans 

svenskkunskaper.   

 

5.2.4 ”G” 

G bestämde sig redan vid lektionstillfälle I för att han ville visa klassen de eritreanska, tradit-

ionella festkläder han tillverkat ”på lediga stunder” under praktikperioden hos Arbetsmark-

nadsenheten (AME). Där fanns tillgång till symaskiner, och sykunnig var G sedan långt tidi-

gare i hemlandet. De olika komponenterna i dräkten har speciella namn på tigrinja, men G be-

stämde sig för att fokusera på vanliga svenska ord, som ”byxor, skjorta och bälte”. G säger att 

han gärna vill arbeta med sömnad även i Sverige, men tror inte det finns så många passande 

jobb i hans nuvarande lilla kommun. Under förberedelserna pratade G mycket med sina lands-

män i gruppen och använde sig då mest av modersmålet. Bland annat talade de om stora fester 

de varit med på. ”Så stora fester har man inte i Sverige”, konstaterar G. För G är det viktigast 

att kunna tala svenska. Läsa och skriva får gärna följa med som bonus, men G tror sig inte om 

att kunna bli särskilt bra på det, eftersom han ”aldrig fick chansen att gå i skolan som barn. 

Det var ju krig i mitt land.” Han använde sig mycket av den inspelade ordlistan och tränade 

hemma på att berätta. Så småningom insåg G att han hade kunnat välja lite ”svårare ord”, för 

en stor del av ordlistan kände han redan till. I vanliga fall tycker G det är svårt att studera 

hemma på egen hand, när ingen kan tala om för honom ifall han gör fel. Under arbetet med 

den här uppgiften upplever G att han har fått mindre hjälp än vanligt av läraren. ”Alla be-

hövde mycket hjälp. Man måste vänta. Karin blev lite stressad.” Det kändes roligt att själv få 

välja något att berätta om, och att få känna uppskattning från de andra för något man också 

själv tycker man har lyckats bra med. Alla beundrade sömnadskonsten G kunde visa upp. 

Även själva presentationen gick bättre än G hade föreställt sig. ”Jag trodde inte jag kunde 

prata svenska, men det kunde jag!” 

Sammanfattning av intervjun med G: 

Aktivitet: G har pratat mer tigrinja än svenska i skolan under arbetets gång, men han har tränat 

hemma på att tala svenska och det brukar han inte göra alls annars. En större del av lektionsti-

den än vanligt har ägnats åt att vänta på hjälp från läraren. 

Delaktighet: G har fått möjlighet att påverka innehållet i lärostoffet, men den möjligheten 

tycker han sig ha i vanliga fall också. 

Motivation: Till en början kändes det nervöst för G att han skulle tala inför klassen, men han 

kände sig trygg med ämnet och blev glatt överraskad av resultatet. 
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5.2.5 ”Y” 

Det här arbetssättet var ”inte bra”, säger Y. Han förklarar att det bästa för honom är att få läsa 

texter på svenska och lyssna när svenskar pratar. Separat ordinlärning brukar han överhuvud-

taget inte ägna sig åt. Hans stora intresse är fotboll. Han tränar varje lördag tillsammans med 

några landsmän, samt ”några killar från andra länder också”. När övriga elever i klassen tog 

fram sina föremål och foton, för att börja förbereda sina berättelser, förstod inte Y vad det var 

frågan om, säger han. Själv satte han sig med några övningsblad han hade i väskan. Efter ett 

tag var det en klasskompis som förklarade för honom vad det var för arbetsuppgift klassen 

hade fått, men Y tänkte att han kunde fundera på den hemma i stället. Först nu, vid intervju-

tillfället, inser både Y och jag, att han missade lektionstillfälle I, då uppgiften noggrant pre-

senterades. Efter lektionstillfälle II satte han emellertid ihop en ordlista, som Karin senare 

hjälpte honom spela in. De flesta orden han valde handlade om fotboll och ett par av dem 

kunde han redan. Han berättar att han lyssnade några gånger på ordlistan hemma och att han 

fick användning för orden på fotbollsträningen, i samtal med kompisar med andra modersmål 

än tigrinja.  

Y gillade inte tanken att behöva prata svenska inför klassen. ”Det är bättre för mig att prata 

med svenskar”, säger han. ”Alla i klassen förstår inte”. Efter att ha lyssnat på några klasskam-

rater, tyckte Y att det i alla fall kändes genomförbart och talade för första gången inför publik. 

När det gäller de andras presentationer säger Y, att ”vissa var roligare att lyssna på än andra”. 

På frågan hur han ser på sin ordinlärning i allmänhet, svarar Y på svenska: ”Allt bra.” 

Sammanfattning av intervjun med Y: 

Aktivitet: För Y innebar det nya arbetssättet ingen större skillnad för aktiviteterna. Han job-

bade på ungefär som vanligt, men hade viss användning för den inspelade ordlistan. Y har inte 

kommunicerat mer än vanligt med övriga elever under perioden. Det blev en ny erfarenhet för 

Y att tala inför publik. 

Delaktighet: Y missade det första lektionstillfället, vilket gjorde hans ingångsvinkel i pro-

jektet lite annorlunda än de andras. Det framkom inte av intervjun, huruvida han upplevde  

någon skillnad i graden av delaktighet, jämfört med tidigare erfarenhet. 

Motivation: Y gick något motvilligt in i arbetsuppgiften, eftersom han tyckte att allt i under-

visningen redan fungerade som det skulle. Han var inte speciellt intresserad av varken att 

lyssna på andras presentationer eller själv berätta något. 

 

5.2.6 ”F” 

F vill gärna bli bättre på svenska. Framför allt den muntliga kommunikationen är viktig för 

henne. Att lära in nya ord med hjälp av text känns nästan ogenomförbart. Däremot har F stor 

nytta av att kunna lyssna på orden och tycker därför att det nya arbetssättet var bra för henne. 

Hon berättar att hon först inte förstod vad det var hon förväntades göra. Hon förstod inte rik-

tigt Karins genomgång och hon hade också vissa problem med att förstå den tigrinja, som ta-

lades av tolken vid lektionstillfälle I. Efter skolans slut samma dag kom hon att ta upp frågan 

med en kompis från en annan sfi-grupp, som tipsade henne om att bjuda på traditionellt kaffe 

från Eritrea och både visa och berätta om hur man går tillväga. Detta tyckte F var en bra idé, 

för ”alla svenskar älskar traditionellt kaffe”. F hade uppfattat att det var redan vid lektionstill-

fälle II hon skulle ha sin presentation, men insåg då att poängen med det hela var att hon 

skulle lära sig nya ord på svenska, och påbörjade arbetet med ordlistan. F hade god hjälp av 
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sina landsmän i klassen med att fastställa vilka ord som behövdes för uppgiften. Några ord 

kunde hon redan, som till exempel ”vatten” och ”kopp”, medan ord som ”rosta” och ”mala” 

var svårare att komma ihåg. Hon lyssnade många gånger på ordlistan hemma. F berättar att 

hon har en svensk granne som är ”jättesnäll” och hjälper henne med svenskan ibland. Henne 

bjöd hon in på kaffe, för att få tillfälle att öva på presentationen. ”Men vi pratade om andra 

saker i stället, inte kaffe”. Hon tycker att presentationen gick ”sådär”. ”Jag kan inte säga me-

ningar, bara ord”, konstaterar F. De andras berättelser var bra, ”men jag förstod inte så 

mycket”, säger hon. 

Att eleverna själva bestämmer läxan var en ny erfarenhet för F. Hon berättar att hon kände sig 

väldigt osäker på, om hon gjorde rätt. ”Jag vet inte vad som är viktigt i svenska skolan”, säger 

hon. ”Kanske det är viktigt att prata mycket.” 

Sammanfattning av intervjun med F: 

Aktivitet: F arbetade mer praktiskt än vanligt. Hon använde sig också mycket av den inspelade 

ordlistan. 

Delaktighet: Det var roligt att bjuda på kaffe, men svårt att förstå vad som förväntades av 

henne språkmässigt. 

Motivation: F ville gärna visa något från hemlandet. Hon vill försöka fortsätta med inspelade 

ordlistor. 
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6  Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka om ett individanpassat arbetssätt för ordinlärning, byggt på 

elevernas egna erfarenheter, leder till ökad känsla av aktivitet, delaktighet och motivation hos 

några elever i en alfabetiseringsgrupp inom sfi. För detta syfte skulle följande frågeställningar 

belysas: 

 Upplever eleverna någon skillnad mellan det nya och det tidigare arbetssättet, vad gäl-

ler aktivitet? Hur beskriver de i så fall skillnaderna? 

 Har möjligheten till inflytande över innehållet i undervisningen påverkat elevernas 

känsla av delaktighet?  

 Upplever eleverna att det nya arbetssättet har medfört någon skillnad i upplevd moti-

vation?  

 

I kapitlet ”Resultatdiskussion” behandlas dessa frågeställningar under separata rubriker. Där-

efter följer en metoddiskussion samt slutord.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Insamlandet av data gjordes genom både klassrumsobservationer och intervjuer. Här i resul-

tatdiskussionen behandlas båda metoderna parallellt.  

 

6.1.1 Upplevelser av aktivitet 

Samtliga sex elever som intervjuades gjorde åtskillnad mellan talat språk och skrivet språk 

och kommenterade att det talade språket hade fått mer utrymme i det nya arbetssättet. Tre av 

eleverna ansåg att det var tala de behövde bli bättre på, medan övriga tre hellre ville satsa mer 

på läs- och skrivträning. Kanske finns en möjlig förklaring till detta i den känsla av stress som 

”M” lider av, som förmodligen även delas av ”S” och ”Y”. Alla dessa tre har bråttom ut på ar-

betsmarknaden, för att kunna försörja sina familjer. De visade tecken på en viss otålighet både 

vid lektionsobservationerna och under intervjuerna. Att ägna så mycket lektionstid åt samtal, 

på bekostnad av arbete med skriven text, föreföll nog som slöseri med tid. De tre elever som 

uppskattade den muntliga språkträningen har inte riktigt samma press på sig att dra in pengar 

till familjen, eftersom två av dem är kvinnor (!) och den tredje har en funktionsnedsättning på 

grund av en gammal krigsskada, och får hjälp med försörjningen från annat håll. Pragmatism-

ens betonande av det sociala samspelet som en förutsättning för framgångsrikt lärande 

(Dewey, 1916/1999) återspeglas alltså inte i så stor utsträckning i elevintervjuerna. Min be-

dömning, utifrån de klassrumsobservationer som gjordes, är dock att eleverna uppvisade stort 

engagemang i interaktionen med varandra. Många livliga diskussioner fördes, om än företrä-

desvis på modersmålet. Vid ett par tillfällen fördes animerade diskussioner även på svenska, 
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nämligen vid redovisningen om svenskt körkort samt i fråga om telefonernas inspelnings-

funktioner. Det kan möjligen vara så, att eleverna själva inte noterade dessa samtal som lärtill-

fällen. Jag tyckte mig dock se ett genuint intresse för de olika berättelserna och en strävan att 

förmedla något viktigt på bästa möjliga sätt. Det är emellertid endast en elev som uttalar sig 

direkt positivt om samspelet i klassen, och en annan säger sig vara tacksam för den hjälp hon 

fick av sina landsmän. En elev uttalar sig negativt om det sociala samspelet i klassen, ef-

tersom han anser sig ha större nytta av samspel med svenskar, och hellre vill utnyttja under-

visningstiden till individuell träning.  

I en av intervjuerna togs interaktionen mellan lärare och elev upp.  Det var ”G” som tyckte sig 

ha fått mindre hjälp än vanligt på lektionerna. Han uttryckte också viss medkänsla med sin 

stressade lärare. Vid observationerna, framför allt vid lektionstillfälle II, gjorde även jag lik-

nande iakttagelser. Även om de tio eleverna stundtals hade tillgång till två lärare, krävdes en 

stor arbetsinsats från båda. Detta bekräftades också av läraren Karin efter lektionen, då vi dis-

kuterade mina observationer. Vi frågade oss, om detta kan vara ett pris man måste betala för 

att genomföra den individualisering som Skolverket (2012) föreskriver. Vi gjorde också re-

flektionen, att den typ av engagemang som krävs av läraren är beroende av graden av motivat-

ion och engagemang hos eleverna. Lektionstillfälle II beskrevs av Karin som ”pulshöjande, 

men kul”.  

I alla intervjuerna framkom att respektive modersmål fått mer utrymme än vanligt på lektion-

erna. Av intervjuerna att döma, såg flera av eleverna detta som ineffektiv lektionstid, men i 

något fall (”A”) tycks dessa samtal ha lett till en verklighetsförankring som verkade gynnsamt 

på hennes lärande. Att skapa en kontext på modersmålet, den metod som Ge (2015) prövade i 

sin forskning, kan ibland visa sig vara en framkomlig väg för nybörjare på ett andraspråk. ”A” 

sade sig ha haft stor nytta av den inspelade ordlistan och upplevde tillfredsställelse över att 

hon förstod innebörden av alla de ord hon tagit med i sin lista. För första gången kändes läxan 

hanterbar. Förutom denna elev var det ytterligare tre av de sex intervjuade eleverna som upp-

levde en skillnad vad gäller hemarbetet, jämfört med hur de brukar gå tillväga. De har framför 

allt ägnat sig mer åt talträning än vanligt hemma. I något fall innebar arbetsuppgiften ett för-

ändrat socialt samspel utanför skolan, då man tog hjälp med svenskan av sin son eller en 

granne. Detta tycker jag tyder på att de förutsättningar för lärande uppfylls, som bland andra 

Bruce (2006) lyfter fram, nämligen en känsla av motivation hos eleverna och att de upplever 

lärsituationen som meningsfull. 

Att tala inför klassen var en ny och positiv erfarenhet för de flesta eleverna. Det var bara en 

elev, som från början ställde sig negativ till denna form av redovisning. Anledningen till detta 

sades vara att de övriga i klassen kanske inte skulle förstå honom. Till slut valde han ändå att 

tala och tyckte att han lyckades ganska väl med sin presentation. En annan av eleverna blev 

glatt överraskad av sin egen insats som talare. Förhoppningsvis kan detta bidra till att stärka 

hans självbild och leda till bättre självförtroende vad gäller språkinlärningen – en önskvärd 

utveckling som Lundgren (2015) beskriver i sin avhandling.  

Vid presentationerna fick eleverna tillfälle att lyssna aktivt på talare som inte har svenska som 

modersmål. Tre av eleverna omnämnde detta i positiva ordalag, medan en uttalade sig nega-

tivt och två tog inte upp det alls i sina intervjuer. Eleven ”M” berättade om hur han ändrade 

inriktning på sin presentation, eftersom utgångsplanen blev för svår att genomföra, men när 

det väl blev dags för redovisning, ändrades riktningen i viss mån tillbaka igen och ”M” hade 

stort utbyte av övriga klassens engagemang i hans berättelse och kände välbehövligt stöd från 

dem. Kanske innebar detta för ”M”:s del, en känsla av att lärostoffet kom till nytta för honom 

i samspelet med andra, såsom väl fungerande pedagogik beskrivs av Dewey (1916/1999). 
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6.1.2  Upplevelser av delaktighet 

Förutom det sociala samspelet betonas inom pragmatismens pedagogik vikten av att undervis-

ningen byggs individuellt på elevernas tidigare erfarenheter (Dewey, 1916/1999;1938). Det 

var denna tanke som låg till grund för det arbetssätt som skulle prövas i den här studien och 

därför av största intresse hur eleverna beskrev sina upplevelser i detta avseende. Enligt min 

tolkning av intervjuerna, uttrycker fyra av de sex eleverna att de kände större motivation än 

vanligt inför den här arbetsuppgiften. Orsakerna till detta tycks ha varit flera. Fyra elever be-

tonade särskilt, hur roligt det var att få möjlighet att bjuda klasskamraterna på något, eller visa 

upp något som låg dem varmt om hjärtat. Två av intervjuerna pekar på en större säkerhet inför 

uppgiften, tack vare att ämnet var välbekant för eleverna. Även observationerna som gjordes 

visade tydliga tecken på, hur elevernas engagemang ökade i takt med att gamla erfarenheter 

och minnen blev ämnen för samtal. Säkerheten inför ämnet bidrog också till att minska an-

spänningen inför presentationerna i klassen. Detta konstaterande stämmer väl överens med de 

synpunkter som framförs av både Sahlström et al. (2012), Säljö (2014) och Pahl och Rowsell 

(2012). De betonar alla hur viktigt det är för lärandet, att innehållet i undervisningen känns 

angeläget för eleverna. Den känsla av meningsfullhet som även Bruce (2006) lägger fram som 

så viktig, upplevdes alltså både vid hemarbetet och på lektionerna för de flesta eleverna.  

Starkt engagemang leder inte bara till positiva känslor. Under arbetets gång upplevdes också 

känslor av sorg, saknad, frustration och viss irritation. Eleven ”M” upptäckte att det ämne han 

först valt (att ta körkort) blev en för stor utmaning för honom att tala om. Dels var det krång-

ligt att göra en jämförelse med erfarenheterna av motsvarande process i Syrien och dessutom 

gjorde hela hans nuvarande situation honom så frustrerad, att han fann det känslomässigt svårt 

att tala om den, även på sitt modersmål. Under observationerna framkom även tecken på viss 

irritation mellan eleverna, då deras uppfattningar skilde sig åt i fråga om förhållanden i hem-

landet. Poupore (2014) fann i sin studie att ett lärostoff som rör livet i allmänhet uppskattas 

mer av andraspråkseleverna än ämnen som upplevs som kontroversiella. Min reflektion kring 

detta är, att kontroversiella ämnen förmodligen också är svårare att behandla rent språkligt 

och kanske därför väljs bort av eleverna i andraspråkundervisningen.  

Uppgiften att själv komma fram till en ordlista att träna på som läxa mottogs med blandade 

känslor. Detta märktes på elevernas kommentarer vid lektionstillfälle II, och togs också upp i 

alla intervjuer utom en. Två elever uttryckte uppskattning, dels för att det var lätt, men en av 

dem tyckte också det var bra att få koncentrera sig på ord som var viktiga för honom i nuläget. 

Två av de intervjuade framförde åsikten att det är bättre att läraren bestämmer vilka ord som 

ska läras in, eftersom de själva är osäkra på vad som behövs i Sverige, eller för att klara kur-

sen. I detta sammanhang kan konstateras, att arbetssättet med individuella ordlistor, som före-

språkas av bland andra Larotta (2011), förmodligen kräver en lång inskolningsperiod för vissa 

elever, för att de så småningom ska börja våga lita på sitt eget omdöme när det gäller de egna 

behoven. En elev upplevde inte någon skillnad alls vad gäller inflytandet över innehållet i lä-

rostoffet. Han tycker sig alltid ha samma möjlighet att påverka undervisningen, om han skulle 

vilja.  
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Ett ökat inflytande över undervisningen medför också ett ökat ansvar. Förutom lärostoffet dis-

kuterades även själva lärandet i alla intervjuerna. Som tidigare nämnts, hade hälften av ele-

verna hellre ägnat mer tid åt att skriva och läsa, än vad som blev fallet under den här perioden. 

En av dem löste problemet genom att själv, med hjälp av sin son skriva ner orden på svenska. 

En annan använde sig av sin körkortsbok för att öva de skrivna orden. Vid lektionstillfälle III 

visade det sig, att även den tredje hade tränat på att skriva orden och skrev dem på tavlan inför 

sin presentation. Vid en av intervjuerna framkom att eleven själv hade anpassat svårighetsgra-

den på sin ordlista, när han upptäckte att han redan kände till flera av orden han först tagit 

med. Flera av eleverna uttryckte en osäkerhet över vad som förväntades av dem, både vid den 

här specifika uppgiften, men även vad gäller kursen i sin helhet. En elev uttalade tydligt att 

han helst hade använt sitt inflytande till att avstå helt från arbetsuppgiften, för att arbeta vidare 

som vanligt i stället. Den här studien belyser utmaningen som Skolverket (SKOLFS 2012:13) 

ställer sfi-undervisningen inför i fråga om elevernas delaktighet. Att åstadkomma individuell 

planering, utifrån personliga intressen, tillsammans med eleven är en grannlaga uppgift, som 

kräver mycket tid och kanske inte minst goda tolkinsatser. Ett första steg på vägen, blir att 

övertyga eleven om vikten av att faktiskt utöva sitt inflytande och verkligen göra bruk av den 

möjlighet till delaktighet som erbjuds. Att uppgiften inte var tillräckligt starkt förankrad hos 

alla eleverna blev tydligt vid lektionstillfälle II, då två av eleverna ställde sig frågande till vad 

som pågick. Vid intervjuerna framkom att den ena inte fullständigt hade förstått tolken och 

den andre hade helt enkelt inte varit med vid genomgången. Det räcker alltså inte att lärostof-

fet grundar sig på elevernas erfarenheter och att de är medvetna om sina möjligheter att på-

verka undervisningen, utan det är också av stor betydelse att instruktionerna för arbetsuppgif-

ten verkligen förankras hos varje elev. Med minsta osäkerhet kring uppgiften riskeras en 

nedåtgående spiral av dåligt självförtroende – sämre studieresultat (Lundgren, 2005).  

Ytterligare en aspekt av delaktighet tog sig uttryck i det sociala samspelet i klassen. Samtliga 

elever tyckte sig ha kommunicerat mer än de brukar med klasskamraterna vid arbetet med den 

här uppgiften – två av dem enbart genom att lyssna mer än vanligt. Alla utom en såg detta 

som givande. Framför allt uppskattades den positiva ”feed-forward” från gruppen, som några 

av eleverna tillgodogjorde sig under redovisningarna. Någon lyfte även fram nyttan och gläd-

jen av att ha fått lära känna klasskamraterna på ett ganska personligt plan under den här peri-

oden. Överhuvudtaget visade sig arbetssättet medföra ett intresse för varandras tillvaro och 

erfarenheter. Detta märktes både vid diskussionerna på lektioner och raster, och vid presentat-

ionstillfället. Företeelsen rimmar väl med rådet som Ortlieb och Majors (2016) ger, att upp-

muntra eleverna att intressera sig för varandras verkligheter. 

 

6.1.3 Upplevelser av motivation 

”Jag glömmer. Jag dum kanske?” Så yttrade sig en av eleverna i intervjun och pekade därmed 

på en inställning som jag även mött tidigare i samtal med sfi-elever. Samme elev upptäckte i 

och med den här studien, att han hade hjälp för minnet av bildstödet i form av foton från hans 

trädgård, och av att lyssna på den inspelade ordlistan. Han tyckte också det kändes positivt att 

få lägga fokus på det talade språket, vilket underlättade ordinlärningen för honom. Däremot 

ställde han och ytterligare en elev sig osäkra till huruvida det verkligen var viktigt att minnas 

ord utan att kunna skriva dem. Två av de intervjuade eleverna var övertygade om, att skrivan-

det måste ske i samband med inlärandet av ordens betydelse.  

Att ge eleverna möjligheten att låta sin egen kultur komma till uttryck i undervisningen (Ort-

lieb & Majors, 2016) tycks ha fallit väl ut. Alla elever utom en uttalade sig positivt om att 
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utgå från ett bekant ämne för att utöka ordförrådet. Ingen av de fem positiva sa direkt att ord-

inlärningen hade gått lättare tack vare detta, men samtliga tyckte det hade varit roligt ur olika 

aspekter. Några hade haft glädje av presentationerna, medan andra uppskattade förberedel-

serna, då de hade stort utbyte av varandra.  

Vad gäller inlärningsstrategier upptäckte fem av de sex intervjuade eleverna, att inspelade ord-

listor fungerade väl för dem. Även den elev som, enligt min bedömning, ställde sig allra mest 

osäker till sin egen förmåga inför uppgiften, uttryckte tydligt att hon absolut ville fortsätta an-

vända sig av möjligheten att lyssna på nya ord. En elev använde sig inte alls av inspelningen. 

Hans strategi blev i stället att använda sig av skriven text i körkortsboken. Liksom Fandakova, 

Shing och Lindenberger (2012) visade i sin studie, ger även den här studien en antydan om att 

minnesträning behöver individualiseras för att ge resultat. En av eleverna såg en fördel i att 

lärostoffet blev tydligt begränsat i den här uppgiften, eftersom det i sin tur ledde till en känsla 

av kontroll över situationen för hennes del. Ytterligare en strategi som tycktes fungera för de 

flesta i gruppen, var att ta hjälp av klasskamraterna, familjen eller en granne. Denna form av 

mer informellt lärande är också något som lyfts fram av Dewey (1916/1999), som varnar pe-

dagoger för att förbise det lärande som sker utanför skolans väggar. Han poängterar också att 

lärostoffet måste komma eleverna till nytta i deras sociala sammanhang. Samtliga elever be-

hövde orden för att fullfölja skoluppgiften, men av de sex eleverna var det bara tre som 

nämnde att de haft användning för orden utanför skolmiljön, nämligen vid fotbollsträning, i 

affären eller för körkortsstudier. Med tanke på att detta var första gången som klassen arbe-

tade på detta sätt, med individuella ordlistor, grundade på egna erfarenheter, vågar man 

kanske trots allt konstatera, att utfallet vad gäller användbarhet var tämligen positivt. 

Som avslutning av resultatdiskussionen bör påpekas, att det är vanskligt att dra några långtgå-

ende slutsatser av en studie av så här liten omfattning. Arbetssättet prövades endast genom en 

punktinsats under mycket begränsad tid. Dessutom visade sig de intervjuade eleverna ganska 

ovana vid att reflektera metakognitivt, enligt mitt intryck. Någon elev visade till och med di-

rekt ovilja att diskutera sitt lärande. Enligt Dewey (1916/1999) måste målet för undervis-

ningen styra urvalet av lärostoff och undervisningsmetoder. I kursplanen för sfi (SKOLFS 

2012:13) betonas elevens aktiva deltagande i planering och utvärdering av undervisningen. 

Återigen kan konstateras, att uppdraget att förklara och förankra kursmålen, samtidigt som 

också elevernas individuella målsättningar fastställs, är en stor utmaning för sfi-undervis-

ningen.   

 

6.2 Metoddiskussion 

Här följer en diskussion om studiens metodval. För tydlighets skull behandlas observationer, 

intervjuer och urval under varsin rubrik. Reflektioner kring etiska ställningstaganden samt 

kring studiens giltighet och tillförlitlighet återfinns under samtliga rubriker. 

 

6.2.1 Observationer 

Ursprungligen var min tanke att jag skulle intervjua eleverna, efter att de provat det nya ar-

betssättet i klassen tillsammans med sin lärare, Karin. Vid närmare eftertanke insåg jag emel-

lertid, att intervjuerna förmodligen skulle bli mer givande, om jag själv hade varit med vid 

några lektionstillfällen. Observationerna skulle ge mig tillgång till användbart bakgrunds-

material, vilket också skulle underlätta min förståelse för elevernas yttranden under samtalen. 
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Även om detta innebar större tidsåtgång och pusslande med tidpunkter, kom observationerna 

mycket riktigt att bli till ovärderlig hjälp vid intervjuerna.  

Vid introduktionen av arbetsuppgiften under lektionstillfälle I tog klassen hjälp av två tolkar 

från andra sfi-kurser. Det visade sig vid kommande lektioner och i intervjuerna, att minst en 

elev hade haft svårt att förstå den variant av modersmålet, som användes av tolken ifråga. 

Redan från början var jag införstådd med, att flera av eleverna motsatte sig inspelning i klass-

rummet, så av forskningsetiska skäl fick det bli ett intensivt antecknande i stället.  

 

6.2.2 Intervjuer 

Jag valde att intervjua eleverna individuellt, med hjälp av tolk. Ulrika Tornberg (2007) för ett 

resonemang med pragmatismen som utgångspunkt, där hon poängterar social interaktion och 

gemensamt meningsskapande som avgörande, inte bara för lärandet, utan i förlängningen 

även för det demokratiska samhället. En diskussion med hela klassens tio elever hade emeller-

tid blivit otymplig, eftersom vi då skulle behövt ytterligare två tolkar till vår hjälp. I efterhand 

kom jag att tänka på, att en gemensam diskussion med de sex utvalda intervjupersonerna och 

deras tolkar naturligtvis hade varit genomförbar, men min bedömning är fortfarande att stu-

dien hade mest att vinna på individuella intervjuer med sina tillfällen till personliga reflekt-

ioner. Som jag uppfattade klassrumssituationerna, förekom ett visst mått av metakognitiv dis-

kussion på modersmålen under lektionerna.   

Användandet av tolk vid studiens genomförande innebar en del utmaningar. Även vid inter-

vjuer utan tolk genomgår datan vissa tolkningsfaser (Ahrne & Svensson, 2015) och i den här 

studien tillkom ytterligare filter i form av tolkens lyssnande och val av uttryckssätt.    Något 

jag insåg lite för sent var att jag borde ha sett till att få tid att förbereda tolkarna, genom att 

göra dem bekanta med det arbetssätt vi hade prövat och som var föremål för intervjuerna. En-

ligt min uppfattning flöt tolkandet smidigare under de sista intervjuerna på respektive språk än 

de första, förmodligen beroende på tolkarnas förförståelse. Båda tolkarna var före detta sfi-

elever utan formell tolk-utbildning. Det är svårt för mig att avgöra i vilken mån de påverkade 

de intervjuade i någon riktning, eller om uttalandena tillrättalades under tolkningen. Tillförlit-

ligheten ökades med hjälp av återkopplande följdfrågor som bekräftade eller förtydligade det 

som sagts och resultatredovisningen koncentreras framför allt till responsen kring aspekterna 

aktivitet, delaktighet och motivation. Att kommunicera via tolk innebär i min erfarenhet också 

en risk för oro från den intervjuades sida, för att misstolkas och kanske även en tveksamhet 

när det gäller att anförtro sig åt en utomstående. Under den här studien fick jag ändå känslan 

av att kontakten fungerade väl mellan eleverna och respektive tolk. De flesta av dem är vana 

vid att kommunicera via en tredje part och på detta vis blev intervjusituationen åtminstone 

mer jämlik än den skulle ha varit om intervjuerna genomförts på svenska. 

Det missivbrev som skickades ut inför studiens genomförande var skrivet på svenska, med så 

tydliga formuleringar som möjligt, och innehållet förklarades både på svenska och på grup-

pens fyra olika modersmål. Ett problem rörande konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 

2011) uppstod i samband med att resultat och analys av intervjuerna skulle presenteras i min 

text, då jag insåg att det skulle bli möjligt för deltagarna i gruppen att avgöra vilken elev som 

sagt vad. Detta löstes genom att var och en av de sex intervjuade eleverna gav sitt muntliga 

medgivande till att publicera presentationerna av respektive intervju, efter genomläsning med 

hjälp av tolk. 
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6.2.3 Urval 

Att identifiera en lämplig elevgrupp för studien var inte svårt, eftersom jag visste att det var 

icke läs- och skrivkunniga, vuxna andraspråksinlärare som var av intresse, och hade goda 

kontakter med Vuxenutbildningen i X kommun. En större utmaning blev frågan hur urvalet 

inom gruppen skulle göras. Tiden fick styra i stor utsträckning, samt tillgången till lämpliga 

tolkar. Ganska snart insåg jag, att fler än sex intervjuer skulle inte hinnas med, och att det 

skulle bli svårt att göra ett representativt urval. Därför gjordes i stället ett icke-sannolikhetsur-

val (Loseke, 2013) på andra grunder än slumpen. Eftersom arabiska och tigrinja var de mest 

representerade modersmålen i klassen, och jag dessutom kände till två passande tolkar för 

dessa språk, valdes tre elever från vardera av dessa språk. Det var också en fördel, att de ut-

valda fanns i skolan under påskveckan, eftersom den tiden behövde tas i anspråk för intervju-

erna. De sex eleverna var i ungefär samma ålder och hade vistats ungefär lika länge i Sverige. 

En tanke med detta var, att eventuella skillnader i upplevelser i alla fall inte skulle ha direkt 

att göra med ålder, eller dramatiskt varierande svenskkunskaper. Fördelningen mellan kvinnor 

och män (2 + 4) var inte representativ för gruppen, som består av fyra män och sex kvinnor. 

Trots dessa brister i representationen anser jag att studien ändå fyller sitt syfte och ger en bild 

av några elevers upplevelser av ett förändrat arbetssätt.  

 

6.2 Slutord 

Syftet med denna studie var att undersöka om ett individanpassat arbetssätt för ordinlärning, 

byggt på elevernas egna erfarenheter, leder till ökad känsla av aktivitet, delaktighet och moti-

vation hos några elever i en alfabetiseringsgrupp inom sfi 

För att utröna arbetssättets effektivitet för ordinlärning skulle krävas ytterligare forskning med 

studier i fler grupper, samt under längre tid. Det som har undersökts här, är några elevers upp-

levelser av ett förändrat arbetssätt. Ingen av eleverna gav uttryck för någon känsla av, att de 

varit mer aktiva än vanligt under studiens genomförande. Däremot upplevdes en skillnad i ty-

pen av aktivitet gentemot tidigare skolarbete. Den möjlighet till delaktighet som arbetssättet 

erbjöd, upplevdes som både positiv och negativ av eleverna. Med större inflytande över läran-

det följer även ett ökat ansvar och flera av eleverna uttryckte en oro över att inte själva kunna 

bedöma vad de behövde lära sig. Ingen av eleverna uttalade sig om, huruvida individanpass-

ningen av lärostoffet hade underlättat deras ordinlärning, men samtliga upplevde en föränd-

ring i motivationen i och med det förändrade arbetssättet. Det upplevdes som värdefullt att få 

bygga lärandet på tidigare erfarenheter och att förmedla dessa i ett socialt sammanhang. Även 

engagemanget och stödet från klasskamraternas sida upplevdes överlag som mycket positivt.  

Man kommer att använda sig fler gånger av det här arbetssättet i sfi-gruppen som här stude-

rats. Den lärdom som sfi-läraren och jag som forskande speciallärare har dragit av studien, är 

dels att ett individuellt lärostoff som bygger på elevens tidigare erfarenheter och används i ett 

socialt sammanhang, ökar motivationen för ordinlärning i gruppen. På ett mer generellt plan 

har vi också insett att vi behöver ägna mer tid och kraft åt att tydliggöra och förankra kurspla-

nernas mål hos eleverna, för att de ska ha möjlighet att utöva delaktighet i planerandet och ge-

nomförandet av sitt lärande. Även detta område kräver forskning och utveckling. Dessutom 

behöver eleverna erbjudas rika möjligheter att öka sin medvetenhet om det egna lärandet och 

hitta strategier att lära nytt – inte trots, utan tack vare sin levnadstid och sina tidigare erfaren-

heter.  

 



 

 31 

Referenser 

Ahrne, G., & Svensson, P. (Red.). (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber. 

Bruce, B. (2006). Språkliga svårigheter hos skolbarn. I Bjar, L. (Red.), Det hänger på språket. Lund: Stu-

dentlitteratur. 

Csepelyi, T. (2010). Their words and worlds: English as a second language students in adult basic education 

literacy programs. The Catesol Journal, 21(1), 125-147.  

Dewey, J. (1999). Demokrati och utbildning. Göteborg: Daidalos. (Originalet publicerat 1916) 

Dewey, J. (1938). Experience and Education. Kappa Delta Pi. 

Fandakova, Y., Shing, Y.L., & Lindenberger, U. (2012). Heterogenity in memory training improvement 

among older adults: A latent class analysis. Memory, 20(6), 554-567. Doi: 

10.1080/09658211.2012.687051 

Ge, Z.G. (2015). Enhancing vocabulary retention by embedding L2 target words in L1 stories: An experi-

ment with Chinese adult e-learners. Educational Technology & Society, 18(3), 254-265. 

Gibbons, P. (2012). Stärk språket – stark lärandet. Stockholm: Hallgren & Fallgren. 

Gynne, A., & Bagga-Gupta, S. (2015). Languaging in the twenty-first century: Exploring varieties and mo-

dalities in literacies inside and outside learning spaces. Language and Education, 29(6), 509-526. 

Doi: 10.1080/09500782.2015.1053812 

Hammar Chiriac, E., & Einarsson, C. (2013). Gruppobservationer: Teori och praktik. Lund: Studentlittera-

tur. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Larotta, C. (2011). Second language vocabulary learning and teaching: Still a hot topic. Journal of Adult 

Education: Information Series, No. 1, 40, 1-11. 

Liberg, C. (2006). Hur barn lär sig läsa och skriva (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Loseke, D. R. (2013). Methodological Thinking: Basic Principles of Social Research Design. Sage. 

Lundgren, B. (2005). Skolan i livet - Livet i skolan: Några illitterata invandrarkvinnor lär sig tala, läsa och 
skriva på svenska som andraspråk. (Doktorsavhandlingar i Pedagogiskt arbete, nr. 2005:4) Doktors-

avhandling, Umeå: Umeå universitet. 

Ortlieb, E., & Majors, Y. (2016). Starting over one word at a time: Useful and dangerous discourses. Jour-

nal of Adolescent & Adult Literacy, 60(1), 83-86. Doi: 10.1002/jaal.561 

Pahl, K., & Rowsell, J. (2012). Literacy and Education: Understanding the New Literacy Studies in the 

Classroom (2 uppl.). London: Paul Chapman. 

Park, S. H. (2015). Teacher repair in a second language class for low-literate adults. Linguistics and Educa-
tion, 29, 1–14. Doi: 10.1016/j.linged.2014.10.007 

Poupore, G. (2014). The influence of content on adult L2 learners’ task motivation: An interest theory per-

spective. The Canadian Journal of Applied Linguistics, 17(2), 69-90. 



 

 32 

Regeringskansliet (2011). FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Hämtad från http://www.rege-

ringen.se/49baf9/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-konventioner-om-mansk-

liga-rattigheter  

Sagarra, N. & Alba, M. (2006). The key is in the keyword: L2 vocabulary learning methods with beginning 

learners of Spanish. The Modern Language Journal, 90(2), 228-243. 

Sahlström, F., Forsman, L., Hummelstedt-Djedou, I., Pörn, M., Rusk, F., & Slotte-Luttge, A. (2012). Språk 
och identitet i undervisning – inga konstigheter. Stockholm: Liber. 

Sianipar, A., Middelburg, R., & Dijkstra, T. (2015). When feelings arise with meanings: How emotion and 

meaning of a native language affect second language processing in adult learners. PLOS ONE, 
10(12), 1-33. Doi: 10.1371/journal.pone.0144576 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skolverket (2012). Läroplan för vuxenutbildningen. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2012). Utbildning i svenska för invandrare. Kursplan och kommentarer. Stockholm: Skolver-

ket. 

Säljö, R. (2014). Den lärande människan – teoretiska traditioner. I Lundgren, U.P., Säljö, R., & Liberg, C. 

(Red.), Lärande, skola, bildning: Grundbok för lärare (ss. 251-309, 3 uppl.). Stockholm: Natur och 

Kultur. 

Tornberg, U. (2007). Om erfarenheters verklighet. I Boman, Y., Ljunggren, C., & von Wright, M. (Red.), 

Erfarenheter av pragmatism (ss. 209-229, 1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 1 

 

 

 

Hej! 

Kan du hjälpa mig?  

Jag utbildar mig till speciallärare. Nu vill jag göra en undersökning i 

en sfi-grupp. Undersökningen handlar om hur man kan göra för att 

lära sig nya ord på svenska. Karin kommer att leda lektionerna, medan 

jag sitter med för att se och lyssna. Jag vill också intervjua några 

elever om ordinlärning. Sedan ska jag skriva mitt examensarbete om 

detta.  

Du behöver bara vara med i undersökningen om du själv vill. Du be-

stämmer själv om du vill sluta vara med. Jag kommer inte att skriva 

ditt namn i min text. Hela examensarbetet kommer sedan att finnas i 

biblioteket på Karlstads universitet. 

Skriv din namnteckning på raden här nedanför, om du vill vara med i 

undersökningen! 

Tack för hjälpen! 

 

Lotta Demitz-Helin 

 

 

 

Namn:______________________________________________ 



 

 

 


