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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete avser att undersöka hur ordinlärning kan ske genom olika metoder 

och inlärningsmiljöer för sfi-elever. Det görs genom att studera två olika klasser som läser 

svenska för invandrare kurs D. Båda grupperna studerar sfi 15 timmar per vecka.  

 

Hypotesen är att det kan vara lättare för sfi-elever med yrkesinriktning att få en effektivare 

språkutveckling och ordinlärning än elever i ordinarie klassrumsbaserad sfi-utbildning. 

Undersökningen syftar till att bekräfta eller dementera denna hypotes. 

 

Studien kartlägger tidigare forskning och teorier, dels gällande ordinlärning ur ett 

generellt perspektiv och dels ur ett mer definierat sådant, med avseende på olika faktorer 

som påverkar inlärningen. 

 

Eftersom studien utförs bland elever som studerar svenska för invandrare har även 

integrationsaspekter varit en del i undersökningen. 
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1. Inledning 

Situationen för nyanlända är i många fall svår för att nå den svenska arbetsmarknaden. 

Vägen dit kan i många fall vara lång då människorna ska starta sina nya liv i ett nytt land. 

Utan grundläggande kunskaper i svenska kan det vara svårt för människorna att komma 

in på arbetsmarknaden och få en egen försörjning. Ett alternativ för att öka sina chanser 

att få ett arbete är att kombinera svenska för invandrare (sfi) med en yrkesutbildning. 

Detta examensarbete avser att undersöka hur ordinlärning kan ske genom olika metoder 

och inlärningsmiljöer för sfi-elever. Det görs genom att studera två olika klasser som läser 

svenska för invandrare kurs D. Båda grupperna studerar sfi 15 timmar per vecka.  

 

Den ena gruppen kombinerar sina sfi-studier med en yrkesutbildning inom kök och 

restaurang resterande 25 timmar. För eleverna på yrkesutbildning innebär det ett hårt 

arbete att lära sig ett yrke kombinerat med sfi-studier. Studielitteraturen som ingår i 

yrkesutbildningen är svår för eleverna då litteraturen innehåller många fackord och 

svårare svenska ord som ofta är nya för eleverna. Deltagarna är i många fall lågutbildade 

vilket innebär att de har cirka 0–8 skolår från sina hemländer. Dessutom har de många 

gånger sina tankar på annat håll då det i vissa fall handlar om splittrade familjeliv, 

kontakter med myndigheter med mera. 

 

För mig som sfi-lärare på yrkesutbildningen är det en stor utmaning i hur jag kan arbeta 

med ordinlärning för att deltagarna ska nå kursmålen och utveckla sitt yrkesspråk. Med 

ett nära samarbete med yrkesläraren går det i många fall att lyckas överföra våra 

kunskaper så att deltagarna blir anställningsbara vid kursavslut. 

 

Min hypotes är att det kan vara lättare för sfi-elever med yrkesinriktning att få en 

effektivare språkutveckling och ordinlärning än elever i ordinarie klassrumsbaserad sfi-

utbildning. Med en kombination av teoretisk och praktisk inlärning förlagd till köksmiljö 

där eleverna använder fler av sina sinnen skapas förutsättningar för detta. Hypotesen 

bygger även på att elevernas inställning till att lära sig nya ord har ett samband med att 

yrkesutbildningen ökar deras möjligheter till egen försörjning efter avslutad utbildning. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ur ett språkvetenskapligt perspektiv jämföra och studera 

eventuella skillnader i ordinlärning mellan yrkesinriktad utbildning med sfi och reguljär 

klassrumsbaserad sfi-utbildning. Arbetet syftar även till att kartlägga vad i de olika 

inlärningsmiljöerna den eventuella skillnaden beror på. Ordinlärningen avser yrkesord 

och egenskapsord och undersöks genom ett lucktest. 

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur många av de utvalda orden har respektive grupp lärt sig på en sådan nivå att 

de kan använda rätt ord med rätt böjning i ett lucktest?  
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• Vilka skillnader kan framkomma i resultatet mellan de två elevgrupperna gällande 

yrkesord respektive egenskapsord? 

• Vilka skillnader finns mellan de två inlärningsmiljöerna som kan ha inverkan på 

testresultatet? 
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2. Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras en beskrivning av skolformen svenska för invandrare och 

dess kursinnehåll. Vidare görs en presentation av Gävleborgsmodellen vars mål är att 

integrera sfi med yrkesutbildning. Slutligen presenteras några relevanta begrepp för 

denna studie. 

 

2.1 Svenska för invandrare (sfi) 

Utbildning i svenska för invandrare är en skolform som tillhör vuxenutbildning vars syfte 

är att vuxna invandrare ska få möjlighet att nå grundläggande kunskaper i svenska. 

Svenska för invandrare ingår sedan 2016 i kommunal vuxenutbildning, tidigare var sfi en 

egen skolform. Vuxenutbildningen består numera av två skolformer, kommunal 

vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Båda skolformerna följer samma 

läroplan, Läroplan för vuxenutbildning (Skolverket 2017), men har egna kursplaner. Sfi 

har sedan 1 januari 2018 en ny kursplan och i Skolverkets kursplan för kommunal 

vuxenutbildning i svenska för invandrare (Skolverket 2018) kan man läsa att utbild-

ningens syfte är att ge vuxna invandrare en kvalificerad språkutbildning som syftar till att 

ge elever inom sfi-undervisning grundläggande kunskaper i svenska språket. Elever med 

annat modersmål än svenska ska få lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. 

”Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i 

vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier” (Skolverket 2018). Utbildningens 

utgångspunkt ska vara den enskilde elevens behov och förutsättningar. 

2.1.1 Kurser  

Inom den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare finns det fyra olika 

kurser, A, B, C och D, och det finns även tre olika studievägar, 1, 2 och 3. Studieväg 1 

vänder sig främst till personer med mycket kort studiebakgrund och utgörs av kurserna 

A, B, C och D. Studieväg 2 är för kurserna B, C och D. Den sista, studieväg 3, är för de 

personer som har studievana och utgörs av kurserna C och D. Dessa studievägar visar 

vilken ingångskurs och progressionstakt som är passande för eleverna. Genom kartlägg-

ning av elevernas kunskaper, förutsättningar med mera görs en bedömning av vilken 

studieväg som är passande för eleven. Oavsett vilken studieväg en elev befinner sig på är 

kunskapskraven för de olika kurserna desamma. Dock ska alla elever få möjlighet att 

studera upp till kurs D oavsett studieväg (Skolverket 2018). 

2.1.2 Sfi och yrkesutbildning 

Enligt Dahlström & Gannå (2018:4) har det sedan 2015 gjorts nationella reformer för att 

göra vägen kortare till nyanländas självförsörjning. Även i många kommuner pågår olika 

insatser för att förkorta vägen till arbetsmarknaden. Detta sker genom olika yrkes-sfi-

utbildningar och paket av kombinationer för olika bristyrken. Även denna studies Grupp 

B ingår i detta koncept. 1 januari 2018 infördes utbildningsplikt för nyanlända elever 

inom etablering, vilket ger eleverna ”rätt och skyldighet till kombinerade heltidsstudier 

under etableringsperioden” (a.a. s. 4).  
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Dahlström & Gannå (2018) uppger att utifrån erfarenheter från Nationellt centrum för 

andraspråk kan dessa kombinerade utbildningar medföra problem för de studerande och 

endast ge en kortsiktig samhällsekonomisk investering. Elever på dessa utbildningar ska 

tillgodogöra sig både språk- och yrkesutbildning på relativt kort tid. Det i sin tur kan leda 

till ett endast ytligt lärande vilket sedan kan leda till svårigheter i den arbetsplatsförlagda 

praktiken. Ytterligare risker finns att de studerande inte får chanser till att utveckla ett 

språk som kan användas utanför utbildningen och att de inte utvecklar ett språk för 

lärande efter utbildningen (a.a. s. 4). 

 

2.2 Gävleborgsmodellen 

På initiativ av Länsstyrelsen och sfi-rektorer i Gävleborg startades 2008 yrkes-sfi 

Gävleborg med projektmedel från europeiska flyktingfonden inom svets, handel och 

lokalvård. 2010 klev Arbetsförmedlingen in i projektet och utbildningen fick namnet 

Arbetsmarknadsutbildning med sfi. De startade tillsammans med kommunerna och 

Länsstyrelsen i Gävleborg projektet Gävleborgsmodellen som bygger på ett gränsöver-

skridande samarbete mellan parterna (Länsstyrelsen Gävleborg 2018). Modellen bygger 

på att deltagare över hela Gävleborg ska kunna gå en arbetsmarknadsutbildning med sfi 

oavsett var de bor i länet. Målet för Gävleborgsmodellen är att integrera sfi med 

yrkesutbildning. Samarbetet mellan yrkeslärare och sfi-lärare gör att deltagarna alltid har 

lärarna på plats. Det ger även deltagarna två lärare med två olika kompetenser som formar 

och planlägger utbildningen för att underlätta för deltagarna. Svenskundervisningen vävs 

samman med yrkesutbildningen med hjälp av egenproducerat bildspel anpassat till 

ämnesområde, ordlistor med yrkesord anpassade till yrkesutbildningens läroböcker, 

grammatik anpassad till yrket och metodlektioner som filmas i till exempel kök för att 

senare återkopplas till i svenskundervisningen. Orsaken till att mycket av materialet är 

egenproducerat är bristen på anpassat yrkesmaterial utifrån elevernas språkliga nivå. 

Deltagarna läser 25 timmar yrkesutbildning och 15 timmar sfi. Sfi ska ha som målsättning 

att deltagarna ska uppnå kursmålen i respektive kurs men sfi ska även vara 

yrkesförberedande och innehålla yrkessvenska. En rapport från Länsstyrelsen Gävleborg 

(2018) visar att gruppdynamiken är en framgångsfaktor och att deltagarna ofta har ett 

behov av en trygg inlärningsmiljö. Deltagarna behöver inte byta grupp, lokaler eller lärare 

under utbildningen. Modellen bygger även på att om deltagarna blir klara med sfi-kursen 

kan mer tid läggas på yrkesutbildning och vice versa (Länsstyrelsen Gävleborg 2018). 

 

Enligt Sveriges kommuner och landsting (2017) har 28 utbildningar på fem orter i 

Gävleborg anordnats sedan 2010. 550 deltagare har utbildats och hälften av dem har 

direkt efter avslutad utbildning fått arbete. 

 

2.3 Begreppsdefinitioner 

I denna studie används några begrepp som definieras enligt nedan. 
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• Egenskapsord: Med egenskapsord menas i denna studie ord som beskriver 

personliga egenskaper hos människor, i detta fall sådana som kan vara 

användbara vid arbetssökande. 

• Yrkesord: Med yrkesord menas i denna studie ord som är förknippade med en 

viss yrkeskategori, i detta fall restaurang och storkök. 

• Inlärningsmiljö/undervisningsmiljö: Plats och omgivning där undervisningen 

utförs, samt på vilket sätt undervisningen bedrivs. 

• Inlärare/elev: Person som studerar med avsikt att erhålla ny kunskap. 

• Grupp A: Experimentgrupp 

• Grupp B: Kontrollgrupp 

• Kollega A: Sfi-lärare i ordinarie miljö, anges med inledande versal för att 

symbolisera att det handlar om ersättning av ett personnamn. 

• Kollega B: Yrkeslärare i köksmiljö, anges med inledande versal för att 

symbolisera att det handlar om ersättning av ett personnamn.  

• Kvasi-experiment: experimentform där inte alla krav på validitet är uppfyllda 

(Bryman 2002:60). 

• Naturligt experiment: en form av kvasi-experiment där man studerar en naturligt 

förekommande förändring i en social miljö (a.a. s. 60) 

• Utvärderingsforskning: en utvärdering av exempelvis sociala och 

organisatoriska åtgärdsprogram (a.a. s. 62). 
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3. Tidigare forskning och teoretisk 
utgångspunkt 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som kan relateras till denna studie och den 

teoretiska ram som studien bygger på. Avsnittet innehåller dels en generell del om 

ordinlärning med olika inlärningssätt, dels en del som handlar om olika faktorer som 

påverkar inlärning och slutligen en del som belyser inlärning ur ett sociokulturellt 

perspektiv.  

 

3.1 Ordinlärning 

Enström (2004:171) poängterar att det är viktigt för alla människor att ha ett stort och 

varierat ordförråd. Människor bör kunna förstå det som sägs och skrivs i olika samman-

hang och inom olika områden. Men även att kunna ge uttryck för sina egna erfarenheter 

och kunskaper. För att förstå och uttrycka sig har ett stort ordförråd en stor betydelse. Ju 

fler ord en person kan desto bättre rustad är personen för språkkrävande situationer. 

Ordkunskap är visserligen bara en komponent i språkbehärskning men är av stor 

betydelse.  

 

Enström (2004) lägger i denna artikel fokus på avancerade inlärare och deras ordförråd 

och inlärning. Hon uppger att för att kunna lyckas i studier och kommande yrkesliv har 

högskolestuderande med utländsk bakgrund ett behov av att utveckla ett stort ordförråd 

på kort tid för att uppnå en nivå som är jämförbar med en infödd svensk. Att utveckla sitt 

ordförråd är ett mödosamt och tidsödande arbete för alla inlärare och även för inlärare 

som har uppnått en mer avancerad språkfärdighet. I många fall är det ordförrådet som är 

den begränsande faktorn. Även studenterna själva anser att deras brister i ordförrådet är 

ett problem för tillgodogörandet av kunskaper (a.a. s. 171). För en högskolestuderande 

med annat modersmål kan det stora antalet ord i ett nytt språk kännas överväldigande. 

Många gånger kan studerande ha funderingar om hur många ord de bör kunna för att 

tillgodogöra sig sina studier. Enström påpekar att bland forskare finns det olika 

uppfattningar och det saknas en allmänt accepterad beräkning men hon hänvisar i sin 

artikel till Viberg (1988:216) som hävdar 

att man för att kunna läsa en svensk dagstidning med god förståelse bör kunna 

ungefär 40 000 ord. Aitchison (1987) menar att en välutbildad vuxen knappast 

förfogar över mindre än 50 000 ord men att det kan röra sig om så många som 

250 000 ord (Enström 2004:172) 

 

Enström (2004:173) hänvisar till nederländska forskare som har studerat vilken 

ingångsnivå som studenter med annat modersmål behöver för att klara studier vid uni-

versitet och kom fram till att studenter bör ha ett ordförråd på cirka 10 000 ord (Henriksen 

1995:13f.). Ämnesspecifika ord ingår inte i denna beräkning. Men även om de inte 

infödda studerande kan 10 000 ord, vilket även är det mest centrala ordförrådet i svenska, 

och förstår upp till 95 % av orden i en text skapar de resterande svåra orden som de inte 
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förstår svårigheter eftersom det ofta är de svåra orden som ger den största informationen 

i en text (Enström 2004:173). 

 

Vidare menar Enström att det borde vara ganska enkelt att bestämma vilka ord som tillhör 

de mest frekventa i ett språk. Men ju längre avståndet är från denna begränsade kärna av 

frekventa ord desto större roll spelar ämnesområdet och texttypen för vilka ord som 

existerar. De ord som indelas som mindre frekventa är närmare relaterade till 

ämnesområdet i en text än de mer allmänna orden (a.a. s. 173). Utöver de mest frekventa 

orden är det individuellt vilka ord inlärare behöver lära sig och vad inlärare ämnar ha 

språket till. Vad är inlärarens mål? Är det att delta i vardagssamtal? Är det att läsa enkla 

texter? Är det att ha ett flyt för att kunna läsa tidningar eller skönlitteratur? Är det att 

komma ut på arbetsmarknaden? Eller är målet att studera vidare på högre nivå än sfi-

studier? Oavsett inlärares mål är det helt naturligt att de inlärare som har ett högre mål än 

att delta i vardagssamtal och läsa enkla texter har ett mycket större behov av ett utvecklat 

ordförråd. Dessa inlärare bör ha en avancerad språkfärdighetsnivå som delas in i tre olika 

typer, ämnesrelaterade ord, frekventa ämnesberoende ord och mindre frekventa 

vardagliga ord (a.a. s. 173). 

 

Enström (2016:25) anser att alla människor lär sig nya ord under livets gång och många 

gånger sker denna inlärning indirekt men oftast finns det inte en medvetenhet om 

inlärning. För att få en grundläggande inlärning av okända ord är det viktigt att få en input 

vilket innebär att inlärare möter de okända orden i både muntlig och skriftlig kontext. 

Genom detta sätt kan inlärare komma en bit framåt i förståelse av de nya orden. Men 

Enström menar även att många gånger krävs det ett mer direkt och medvetet arbete för 

att förstå ordets betydelse och användningsområde. För vissa ord räcker eventuellt en 

analys av ordets delar eller jämförelse med ord som redan är inlärda på tidigare språk och 

på så sätt dra en slutsats utifrån den kunskap som redan finns.  

För andra ord krävs en aktivare handling till exempel genom att använda ordbok eller 

fråga en lärare eller en annan person. Det vi då kommer fram till kan ge oss svaret, 

helt eller delvis, men om svaret vi får inte är helt korrekt eller till och med felaktigt 

i den aktuella kontexten kan det istället föra oss på villospår (Enström 2016:25). 

3.1.1 Inlärning i kontext 

Enström (2016:25) påpekar att det är viktigt att alla inlärare möter ord i det naturliga 

sammanhanget eftersom ord sällan uppträder isolerade i verkligheten. Den naturliga 

kontexten gör att inlärare blir mer kunniga om att ord kan ha flera betydelser, kan 

användas i olika områden och har olika kombinationsmöjligheter. 

 

Människor kan ofta förstå ungefär ett ords betydelse när de hör det i olika sammanhang 

och läser olika texter. Det innebär att man utgår från sammanhanget och från sin egen 

världsbild. Genom att träffa på nya ord flera gånger och i olika kontexter kan man rätta 

och fylla ut sin kunskap för att senare komma fram till den precisa betydelsen och det 

korrekta användningsområdet för ordet.  
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Enligt Enström (2016) kan många faktorer ha en påverkan för att inlärning av kontext ska 

fungera till exempel hur centralt ordet är i texten, hur stor hjälp den omgivande kontexten 

ger, ordets längd och struktur, konkret eller abstrakt ord, motsvarande betydelse i andra 

språk och även om det finns andra okända ord i texten. Den individuella faktorn har även 

stor inverkan beroende på inlärarnas allmänna ordkunskap, studievana och språknivå och 

om det är det första nya språket som de lär sig. De inlärare som sedan tidigare har lärt sig 

språk förutom sitt modersmål har en större chans att utnyttja redan kända strategier och 

tillvägagångssätt (a.a. s. 26). 

 

Ordinlärning i kontext leder ofta till bättre resultat än inlärning av isolerade ord i ordlistor 

(Enström 2016:33). En ökning av intresset för att arbeta mer varierat med ord har märkts 

och ett flertal har insett att den mer traditionella metoden att memorera ord inte är optimal 

men en del fortsätter ändå att använda den i brist på kännedom om andra metoder (a.a. s. 

50–51). Trots att alla är överens om vikten av ett omfattande ordförråd är en vanlig 

uppfattning att ordinlärning är lätt och inte behöver ägnas lika mycket arbete som till 

exempel grammatik (a.a. s. 49). 

3.1.2 Inlärning med hjälp av ordböcker 

Ordböcker har en stor betydelse för inlärning av ett nytt språk anser Enström (2016). 

Inlärare kan med hjälp av ordböcker förstå text, producera text och lära sig ord. Ordboken 

kan användas i receptivt eller produktivt syfte (a.a. s. 27). Med receptivt syfte kan inlärare 

slå upp okända ord och delvis okända och kontrollera om man gjort en korrekt gissning 

utifrån kontexten. Det produktiva syftet innebär att inlärare slår upp ord som är delvis 

kända för att bland annat kontrollera betydelse, stavning, uttal, böjningsformer, 

konstruktioner, lämpliga ordkombinationer, stilnivå eller användningsområden. 

Ordböcker kan fylla många olika behov och kan därför vara en betydelsefull resurs i 

ordinlärning. Trots detta kan ordböcker skapa problem för inlärare eftersom det krävs att 

inlärare och även lärare har goda kunskaper om de olika slags ordböcker som finns att 

tillgå och hur de används på bästa sätt. Det finns till exempel tvåspråkiga ordböcker som 

har en stor betydelse under början av inlärningsstadiet. När inlärarens kunskaper har ökat 

är en enspråkig ordbok av större användning eftersom den ger inläraren en insikt om att 

betydelsen kan uttryckas på olika sätt inte bara med ett enkelt ord utan också i form av en 

definition. Det finns även exempelvis synonymordböcker, bildordböcker och 

slangordböcker (a.a. s. 27). 

3.1.3 Inlärning med hjälp av undervisning  

Under senare år har det enligt Enström (2013:5) växt fram en medvetenhet om att ord-

förrådet bör få en mer central plats i andraspråksundervisningen. Men vilka aspekter som 

bör fokuseras och hur undervisningens utformning bör vara för att inlärarna ska öka sitt 

ordförråd effektivt menar Enström tycks vara mindre utvecklat. Alla inlärare av 

andraspråk har olika behov och förutsättningar vilket innebär att lärare bör anpassa 

undervisningen. Detta ställer krav på lärarens kompetens inom ordinlärning. Enström 

menar att det finns en osäkerhet bland lärare om hur ordkunskapsundervisning bör utövas 

i klassrummet: 
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Det tycks till exempel råda olika meningar om huruvida direkt, explicit vokabu-

lärundervisning är det bästa sättet att utöka elevers ordförråd eller om man som lärare 

hellre ska se till att eleverna läser mycket text, lyssnar mycket på talat språk och får 

tillfälle att delta i många samtal (Enström 2013:5). 

 

Dessutom kan det troligtvis vara så att andraspråkslärare lägger tyngden i undervisningen 

vid grammatik och uttal eftersom de eventuellt förutsätter att elevernas inlärning av ord 

sker i samband med andra aktiviteter, mer eller mindre automatiskt (a.a. s. 6). Enström 

menar att trots lärarnas osäkerhet och antagande vilar en stor del av arbetet med att bygga 

upp ett stort ordförråd på inläraren eftersom lärare inte har möjlighet att lära ut utifrån 

alla elevers behov och kommande behov av ord.  Vidare uppger Enström att det är upp 

till var och en att lära sig hur man lär sig ord och hitta olika sätt att utöka sitt ordförråd 

(Enström 2016:32). Inlärning av ord handlar till stor del om att minnas och för 

andraspråksinlärare handlar det om att få möta ord flera gånger i olika kontexter. För att 

öka inlärarnas motivation och kunna tillgodose elevernas olika inlärningsstilar bör 

andraspråkslärare erbjuda variation i arbetet med ord i undervisningen (Enström 

2013:12).  

 

3.2 Faktorer som påverkar inlärning 

Enligt Hattie (2012:35) har den omgivande miljön och de utvecklingsmöjligheter den ger 

inverkan på undervisningens effektivitet. Ellmin (2011:27–28) anger att inlärning på-

verkas av många faktorer. Det är svårt att urskilja varje enskild faktors inverkan isolerat. 

Lärandet måste därför sättas in i sitt fysiska och sociala sammanhang och han presenterar 

sju huvudfaktorer som påverkar lärandet. 

• Eleven själv – individuella faktorer 

• Elevens relationer till omgivningen 

• Skolarbetet som sådant – arbetets innehåll 

• Skolorganisationen – sättet att organisera undervisning och lärande 

• Ledningsformer – hur elevens lärande leds och styrs 

• Den inre och yttre fysiska skolmiljön 

• Förhållanden utanför skolan – familjen och samhället i stort 

 

Med utgångspunkt i dessa samt ett antal andra identifierade faktorer presenteras det som 

främst berör denna studie närmare i följande avsnitt. 

3.2.1 Arbetssätt 

Ett arbetssätt där eleverna aktivt deltar och använder sin kreativa förmåga är enligt Hattie 

(2012:57) ett sätt som många förespråkar. Detta skapar en förståelse hos de studerande 

av vikten av att de deltar aktivt i undervisningen, i motsats till en mer traditionell 

undervisning där alla elever delges samma information samtidigt. Att försöka utveckla 

elevernas förmåga till konstruktivitet och att skapa en känsla av sammanhang och 

meningsfullhet som gör det värt att anstränga sig anger Ellmin (2011:36) är ett bidragande 

tillvägagångssätt. 
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3.2.2 Motivation och mål 

Ett intresse för det som studeras kan göra att inlärningen underlättas. Tydliga mål med 

studier kan fungera som en drivkraft och ge den studerande bättre förutsättningar än den 

som har mer diffusa eller helt saknar mål. Det finns dock svårigheter med att definiera 

elevers motivation till inlärning, då just begreppet motivation har blivit behandlat på flera 

olika sätt inom psykologin och pedagogiken. Giota (2001:162–163) menar att forskare 

inom motivation dock är överens om att elevers mål på kort och lång sikt påverkar deras 

motivation. Vidare menar Giota att elever med mer långsiktiga mål, till exempel att 

utbildningen ska leda till ett visst framtida trivsamt och meningsfullt arbete eller 

valmöjligheter för fortsatta studier, visar ofta bättre resultat över tid än elever som bara 

ser kortsiktigt på sina studier.  

3.2.3 Omgivning 

Det är inte bara individuella faktorer som påverkar inlärningen. Även omgivningen och 

samarbetet mellan individer är en viktig faktor. Kommunikationen och dess kanaler och 

förbindelser kompliceras till exempel av antalet elever i en grupp eller om det är en 

betydande omsättning av personer (Ellmin 2011:33). En svår faktor att påverka i många 

fall är gruppens sammansättning. Hjortsberg (2005:29) menar att elevens trygghet i 

gruppen, med läraren och miljöns utformning, har en betydande inverkan på lärandet. I 

nya grupper förändras förutsättningarna, och gruppens nya sammansättning kan i sig leda 

till förändringar av studieresultat. 

 

3.3 Inlärning ur ett sociokulturellt perspektiv 

Flyman Mattsson (2017:77) menar att inlärning av språk som ”sker genom socialt 

samspel är varken nytt eller sensationellt”. Den sociokulturella teorin är starkt förknippad 

med den ryske psykologen Lev Vygotskij och hans teorier om att barn lär sig sitt 

förstaspråk genom social aktivitet. Inom teorin ses små barn som aktiva deltagare ”i 

inlärningen där utveckling sker genom att den mer avancerade talaren ’stöttar’ i samtalet 

så att språket konstrueras i samarbete mellan inlärare och ’expert’” (Flyman Mattsson 

2017:77). Leif Strandberg (2017) ger exempel på det i sin bok Vygotskij i praktiken. Bland 

plugghästar och fusklappar genom att förklara att föräldrar inte talar med sina barn för 

att lära dem tala, eller för att undervisa i hur de ska tala eller hur språket är uppbyggt, utan 

föräldrar talar med sina barn för att det är meningsfullt för dem. Genom detta sätt skapas 

sociokulturell kontext av praktisk ”kommunikativ art, där barnet blir en fullvärdig 

deltagare i en aktivitet där man praktiserar avancerat språk” (Strandberg 2017:51). Vidare 

menar Strandberg att genom detta sätt får barnen tillgång till språk och dessutom lär sig 

barnen hur samspelet mellan människor fungerar. Genom att härma de vuxna kan barnen 

imitera. Imitation är enligt Strandberg en viktig del  i det interpsykologiska samspelet. I 

interaktionen med vuxna får barnen olika modeller och metoder och därefter kan barnen 

imitera hur man gör (a.a. s. 51). 

 

I skolans värld har den sociokulturella teorin varit en teori för lärande men under de 

senaste decennierna har teorin även förknippats med andraspråksinlärning. Enligt Flyman 
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Mattsson (2017) hade den tidigare forskningen fokuserat på vilka sociala förhållanden 

som var optimala för inlärning men nu fokuserades det på själva interaktionen där både 

kontext och förhållandet mellan talare undersöktes ”för att man ska kunna förstå hur 

inlärning sker” (Flyman Mattsson 2017:77). Vidare menar Flyman Mattsson att den 

sociokulturella teorin är uppbyggd genom ett antal centrala begrepp som bland annat 

mediering och enligt författaren innebär detta begrepp ”att utveckling sker genom 

användning av olika sociala och kulturella redskap” (a.a. s. 77–78). Citatet förklaras 

nedan i punktform och fokus ligger på andraspråksinlärning. 

• Stöd av andra personer i sociala interaktioner 

• Eget stöd, så kallat privat tal (interaktion med sig själv) 

• Stöd med olika artefakter (ordböcker och teknologi) 

• Dialogiska interaktioner (talare hjälper nybörjartalare att bidra till samtalet) 

 

Av punkterna ovan är det de dialogiska interaktionerna som Flyman Mattsson (2017) 

framhåller som det viktigaste stödet för andraspråksinlärare. Hon använder metaforen 

stöttning för att beskriva den mediering som sker när en person hjälper en nybörjartalare 

att medverka i samtalet. Begreppet stöttning används ofta vid beskrivning av lärande och 

utveckling (och motsvarar engelskans scaffolding). I skolans värld är det främst lärare 

som stöttar sina elever genom att bland annat ge exempel och enklare förklaringar. Även 

zonen för närmaste utveckling (eller närmaste proximala utvecklingszon, zone of 

proximal development) är ett viktigt begrepp inom den sociokulturella teorin (a.a. s. 77–

78). Detta begrepp förklaras i citatet nedan. 

Den närmaste utvecklingszonen är en zon där den lärande kan genomföra något med 

någon annans hjälp (=stöttning). Denna zon ligger utanför den egna kunskapen och 

för att nå den närmaste utvecklingszonen behöver den lärande stimulans från någon 

annan i omgivningen. När den lärande har tillägnat sig kunskapen så flyttas den 

närmaste utvecklingszonen ett steg. (Språkligt 2018) 

 

Begreppet zonen för närmaste utveckling är förknippat med Vygotskijs syn på männi-

skors lärande och utveckling som någonting ständigt pågående (Säljö 2017:260).  

 

Säljö (2017:253) förklarar begreppet mediering och pekar på att människor använder 

redskap eller verktyg när de har förståelse för sin omvärld och agerar i den. Säljö 

(2017:253–260) uppger att Vygotskij menade att det finns både språkliga och materiella 

redskap. De språkliga redskapen använder människor för att tänka och kommunicera med 

och kan till exempel vara bokstäver, siffror och räknesystem. Dessa redskap är inte 

naturliga eftersom de utformas av traditioner och ändras och vidareutvecklas. Denna 

vidareutveckling sker inom samhällen och kulturella samband. Exempelvis tolkas en bild 

på en triangel av vissa människor som en triangel medan andra människor som levt i andra 

delar av världen ser en bild på en triangel på något annat sätt beroende på människornas 

bakgrund (a.a. s. 254). 

 

De materiella redskapen kan till exempel vara ett tangentbord att skriva på eller knivar 

att skära med. I olika yrken används olika redskap för att utöva yrket. En smed har sina 

https://sprakligt.se/2013/05/09/stottning/
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redskap och utan dessa kan smeden inte utföra sitt arbete då kunskapen sitter i behärsk-

ningen att hantera redskapet som vidare är kopplat till språkliga redskap. Dessutom måste 

smeden behärska kunskaper om olika materials egenskaper och bearbetning (a.a. s. 255).  
 

I stället för att dela upp språkliga och materiella redskap kan man enligt Säljö (2017:256) 

använda termen kulturella redskap. Detta begrepp bygger på att det finns både 

intellektuella redskap och fysiskt material. Till exempel är en tumstock byggd på 

intellektuellt redskap och fysiskt material eftersom siffror kan fästas på tumstocken. Säljö 

poängterar att kunskaper är både praktiska och teoretiska genom att människor tänker och 

gör fysiska handlingar. Säljö menar att tankarna och de fysiska handlingarna är 

sammankopplade och beroende av varandra. Teori och praktik kan fungera lite olika i 

relation till varandra. Det är till exempel skillnad för studiens elever att göra test och att 

tillaga en kyckling Piccata. Säljö (2017:256) framhåller att ”i alla situationer måste det 

finnas såväl reflektion och kunskaper som fysisk handling, annars åstadkoms inget”. 

 

Enligt Säljö (2017:260) menade Vygotskij att när människor väl klarar av ”ett begrepp 

eller en färdighet, så är de mycket nära att också behärska något nytt”. Här väljer jag att 

påvisa ett enkelt exempel från restaurangutbildningen inom sfi. Om en elev lär sig tillaga 

en perfekt espagnolsås, en grundsås, har hon eller han tillgodogjort sig grunden för att 

kunna göra fler såser. För att gå vidare med sina kunskaper och sin utveckling behöver 

eleven stöttning av en mer kompetent person, i det här fallet en restauranglärare. Eleven 

är nära att förstå att utifrån grundsåsen kan fler såser göras. Av betydelse är då stöttning 

och frågor från restaurangläraren som knyter an till elevens uppmärksamhet på vad som 

är viktigt att tänka på för att göra exempelvis rödvinssås. På detta sätt leds eleven vidare 

i sin utveckling och kan gå vidare till att göra en rödvinssås. Eleven har då tillgodogjort 

sig grundkunskaperna i espagnolsås och har utvecklat sitt lärande till en rödvinssås. 

Exemplet påvisar ett resultat av ”en viktig princip för hur man i ett sociokulturellt 

perspektiv ser på samspel och lärande” (Säljö 2017:260). 

 
Säljö (2017:261–262) förklarar att den sociokulturella traditionen utvecklades under 

1920-talet men försvann mer eller mindre med tiden. Orsaken var att i öst blev det poli-

tiskt oacceptabelt och i väst dominerade behaviorismen. Men under 1980-talet och framåt 

började människor återigen få intresse för den sociokulturella teorin och dess användning 

i skolans värld, och även i Sverige ökade intresset. Enligt Säljö är läroplansreformerna 

1994 påverkade av ett sociokulturellt perspektiv. Det finns ett flertal anledningar till det, 

bland annat det svenska samhällets förändring som numera är mångkulturellt och 

globaliserat. Detta i sig medför skillnader i värderingar och kunskaper. En annan 

anledning är att det har skett en stor utveckling i olika medier vilket medför att människor 

kan få möjlighet att utveckla sina kunskaper och förmågor. 

 

Med denna utveckling följer frågor som exempelvis: Hur förhåller sig det man lärt sig i 

vardagen till det man lär sig i skolan? Hur kan lärandet i skolans kontext bli relevant i 

andra kontexter? Det är värt att påpeka att det sociokulturella perspektivet inte är kopplat 

till någon speciell pedagogik eller skola. Perspektivet ”är i stället avsett att kunna 
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förverkligas inom ramen för den vanliga skolan och dess normala förutsättningar” (Säljö 

2017:262). Det pedagogiska fokuset ligger i hur samspelet mellan elever och mellan 

elever och lärare organiseras. Dessutom är det viktigt att elever får möjlighet att tillägna 

sig olika slags kunskaper. 

3.3.1 Språk och arbetsliv 

Karin Sandwall påvisar i sin avhandling Att hantera praktiken – om sfi-studerandes 

möjligheter till interaktion och lärande på praktikplatser (2013) att till skillnad från hur 

arbetsmarknaden har sett ut historiskt med övervakande chefer som fattade alla nöd-

vändiga beslut eftersträvar arbetsmarknaden numera personal som arbetar mer självstän-

digt mot verksamhetens mål, vilket kräver en förståelse av verksamhetens helhet från 

varje arbetstagare (a.a. s. 51–52). Detta förutsätter att man inte enbart kan kommunicera 

för att utföra en uppgift, utan även i samband med exempelvis planering och utvärdering.  

Vidare menar Sandwall (2013)”att kommunikationen varierar inte bara mellan olika 

yrken utan även mellan olika arbetsplatser, olika grupper på samma arbetsplats och 

dessutom förändras över tid” (s. 53). Detta avser inte bara språket som sådant utan även 

till exempel gester och annat som gör att en förståelse skapas mellan kolleger. 

 

Sandwall nämner nationella satsningar i Nya Zeeland, Kanada och Norge som visar att i 

nästan alla yrken ställs det krav på ”såväl mer generella som varierande skriftliga och 

muntliga produktiva och receptiva språkfärdigheter av både mer allmänt social och mer 

yrkesspecifik karaktär och dessutom på ett antal generella kompetenser” (Sandwall 

2013:52). Sandwall (2013:52) hänvisar till Literacy profiles (framtagen av The New 

Zeeland Centre for Workforce Literacy Development) som beskriver arbetsuppgifter och 

yrkesrelaterade språkfärdigheter som är nödvändiga i olika yrken. Enligt Sandwall 

(2013:52–53) har en liknande satsning gjorts i Kanada (av departementet inom Human 

Resources and Skills Development Canada) där det har framkommit nio grundläggande 

användbara färdigheter som arbetstagare anses behöva ha och utveckla för att möta 

arbets- och samhällsliv. Utifrån dessa grundläggande färdigheter har specifika yrkesord 

och yrkesspecifika termer formulerats för mer än 350 yrken. Även Norge (Vox – nasjonal 

fagorgan for kompetansepolitkk) har utvecklat profiler för färdigheter i grunden för 16 

yrken. Avsikten med dessa profiler är att arbetsgivare och utbildningssamordnare ska få 

en bild av vilka kunskaper arbetstagare behöver kunna eller erbjudas kompetensutveck-

ling inom. 

3.3.2 Modell för arbetssätt med praktik som utgångspunkt 

Sandwall (2013:207) presenterar i sin avhandling en modell för arbetsform som ger en 

närmare koppling och integrering mellan skola och praktikplats. Det arbetssätt som utgör 

modellens grund kan enligt Sandwall ”relateras till beprövad erfarenhet och forskning 

(SFS 2010:800, Skollagen) om vuxnas andraspråksutveckling i och utanför klassrummet” 

(Sandwall 2013:207). Den betydelsefulla grunden är en utforskande och reflekterande 

inställning till ett funktionellt, autentiskt och situerat språkbruk. 
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Kortfattat förklarat bygger Sandwalls modell (2013:207–215) på ett samarbete mellan 

utbildningsanordnare för sfi-undervisning och praktikplatser. Sfi-undervisningen bygger 

sin undervisning från praktikplats, även vardags- och samhällsliv, ”bring the outside in”. 

Uppgifter som förbereder eleverna kan vara semiautentiska texter, integreringsuppgifter 

och kopplingsfrågor. Sfi-eleverna tar integreringsuppgifter ut på praktikplatser för att 

pröva och använda dem igen, ”bringing the inside out”. Handledare på en praktikplats får 

en inblick i uppgiften och kan tillsammans med sfi-eleven genomföra till exempel en 

autentisk instruktion. Uppgifterna bör vara flexibla och ska fungera som informations- 

och samtalsunderlag med hänsyn till verksamheterna och samtalsparternas 

förutsättningar. Utifrån underlaget bör samtalet mellan praktikelev och handledare vara 

max 15 minuter. Till sist tar eleven med uppgiften tillbaka till sfi-undervisningen där 

fortsatt arbete sker genom bland annat redovisning och jämförelse med det som framkom 

under uppgiftens förarbete i klassrummet. Exempel på integreringsuppgifter är att en 

uppgift formuleras och förarbetas i klassrummet, uppgiften tas sedan med till 

praktikplatsen för behandling och avslutas med att eleven arbetar vidare med uppgiften i 

sfi-undervisningen. Syftet med integreringsuppgifter är deltagarna ska få ett aktivare 

deltagande i de båda kontexterna, sfi-utbildning och praktik. 

 

I en bilaga ger Sandwall (2013:329–334) exempel på integreringsuppgifter. Nedan visas 

två exempel på Sandwalls integreringsuppgifter samt för- och efterarbete. Till uppgiften 

tillkommer ett informationsbrev till praktikplatsen om vad eleven arbetar med i skolan. 

På praktikplatsen utförs vissa uppgifter som i exemplet nedan där bland annat konkreta 

exempel på hur instruktioner uttrycks på praktikplatsen ska undersökas och återtas till 

skolan. 

 

Tabell 1. Exempel på integreringsuppgifter (Sandwall 2013:330–331) 

Integreringsuppgift 

Interaktion 

Syfte: ge upphov till samtal 

kring arbetsplatsspecifikt språk 

i sin kontext och ”hämta in” 

autentiskt språk för 

analys/reflektion 

 

Förarbete 

Aktualisera tidigare erfaren-

heter/observationer och 

läromedel. Grammatiska 

strukturer/vokabulär 

 

Efterarbete 

Diskutera, reflektera; jämför: 

med förarbetet, olika praktik-

platser. Grammatiska struktu-

rer/vokabulär, språklig 

medvetenhet, 

kommunikationsstrategier 

Används ord/fraser på den här 

arbetsplatsen som du tror inte 

förekommer i klassrummet 

och/eller i sfi-läromedel? 

Vilka? 

Används ord/fraser här i skolan 

som du tror inte används på 

någon praktikplats? Vilka? 

Jämför svaren – stämmer de? 

Diskussion av ändamålsenligt 

”vanlig” svenska” – 

”klassrumssvenska”. Varför 

finns vissa ord bara i den ena 

kontexten? 

Vilka verb är vanliga i samtal 

på praktikplatsen? 

Vilka verb är vanliga i samtal i 

klassrum? 

Vilka verb kan användas på flera 

praktikplatser/både i skola och 

praktikplats? Betyder de alltid 

precis samma sak? Vilka verb 

kan bara användas på en (1) 

praktikplats? Arbete med 

verbformer 
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3.3.3 Modell för integrering av yrkes- och sfi-undervisning 

Nationellt centrum för svenska som andraspråk har genom Malin Dahlström och Lisa 

Gannå utvecklat en didaktisk modell för yrkesutbildning och sfi och svenska som andra-

språk. 2018 utkom rapporten En didaktisk modell för integrering av yrkes- och sfi-

undervisning inom YFI-projektet. I rapporten beskrivs en didaktisk modell för samarbete 

mellan andraspråkslärare och yrkeslärare. Rapporten är multimodal och innehåller korta 

filmer och deltagarintervjuer. Målet för projektet är att ”erbjuda eleverna sfi-undervisning 

parallellt med yrkesutbildningen” (Dahlström & Gannå 2018:2). Efter en sexmånaders 

introduktionsperiod för svenska för invandrare, kurs B och C, följer sfi-läraren med till 

yrkesutbildning. Syftet är att ”möjliggöra ett nära samarbete mellan andraspråkslärare och 

yrkeslärare vilket är avgörande för en kvalificerad språk- och yrkesintegrerad utbildning” 

(a.a. s. 2). Denna modell beskriver en arbetsgång för integrering men påvisar även 

samarbetsgången mellan lärarnas samverkan i utgångspunkten, elevernas lärande, behov 

och förutsättningar. Detta sker genom en systematisk användning av digitala verktyg 

inklusive bilder och film. 
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4. Metod 

I detta avsnitt redogörs för metodval, skillnader mellan olika miljöer, urval, test för 

egenskapsord samt yrkesord, genomförande av egenskapsord, genomförande av 

yrkesord, bedömning av test och avslutningsvis metoddiskussion. 

 

4.1 Metodval 

Metoden är kvantitativ och görs genom en experimentell fältundersökning i två grupper 

av sfi-elever i kurs D för att få svar på studiens frågeställningar. De två grupperna utgörs 

av en kontrollgrupp med ordinär undervisningsmiljö, Grupp A, och en experimentgrupp 

i yrkesinriktad undervisningsmiljö, Grupp B. 

 

Enligt Denscombe (2016) är ett experiment en empirisk undersökning som är formad för 

att undersöka särskilda egenskaper och förhållanden. Poängen med genomförande av 

experiment är att isolera enstaka faktorer och studera effekter av detaljer (a.a. s. 107). 

Denna studies undersökning gjordes utifrån ett fältexperiment, vilket innebär att experi-

ment sker utanför laboratoriet, på fältet. Det kan exempelvis vara kontor, sjukhus eller 

skola (a.a. s. 109). Forskaren tillåts manipulera med vissa nyckelvariabler genom att lägga 

fokus på att mäta vilken inverkan som en speciell ny faktor har när den introduceras i 

exempelvis en skola (a.a. s. 110). Vidare menar Denscombe (a.a. s. 108) att experiment 

bör användas som förklarande forskning; fokus bör ligga på varför saker händer och hur 

de hänger ihop. 

 

För att definieras som ett äkta experiment krävs att ett antal kriterier är uppfyllda. Det ska 

innehålla både för- och eftertest, en kontrollgrupp, slumpmässig fördelning av människor 

till grupperna samt införande eller kontroll av en variabel experimentet vill observera (a.a. 

s. 119). 

 

Kvasi-experiment kallas det när man följer grundprinciperna i metoden för experiment 

men där det inte går att ha kontroll på samtliga variabler. Det går till exempel inte alltid 

att säkerställa att grupperna är helt likvärdiga (a.a. s. 120). Experimentet i denna studie 

bygger på detta tillvägagångssätt.  

 

4.2 Skillnader mellan olika miljöer 

Grupp A studerar sfi 15 timmar per vecka vilket innebär att de har lektioner cirka tre 

timmar per dag och resterande tid är eleverna på andra aktiviteter som till exempel 

praktik. De har en lärare och klassen består av varierat elevantal beroende på intag av 

elever var åttonde vecka. Studielängden är beroende på elevernas tillgodogörande av 

målen för kursen. De studerande har blandade nationaliteter men bor i samma kommun. 

Skolan ligger i centrum och har full aktivitet med gymnasieutbildning, vuxenutbildning, 

restaurang och konferenser. 
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Grupp B studerar sfi 15 timmar per vecka och har 25 timmar yrkesutbildning varav två 

dagar innebär praktisk utbildning i kök. I denna klass går 15 elever varav 14 elever har 

samma nationalitet och en elev har en annan nationalitet. Dessa elever är bosatta i olika 

kommuner men i samma län. Flertalet elever pendlar 1–12 mil enkel resa per dag. 

Gruppen träffas dagligen och studerar 63 veckor tillsammans. De har tillgång till samma 

två lärare med olika kompetenser dagligen under utbildningens gång. Skolan är belagd i 

ett område några kilometer utanför stadskärnan. Arbetssättet följer den så kallade 

Gävleborgsmodellen (se avsnitt 2.2). De två gruppernas utbildning utgår från Skolverkets 

kursmål för kurs D, svenska för invandrare. 

 

4.3 Urval  

Urvalet för denna studie bygger på ett så kallat bekvämlighetsurval vilket enligt Dens-

combe (2016:77) innebär att urvalet ”bygger på forskarens bekvämlighet – de första som 

finns till hands”. 

 

Motivet till bekvämlighetsurvalet är att arbetets syfte är att jämföra en ordinarie sfi-klass 

med en yrkesinriktad sfi-klass eftersom arbetsmarknadsutbildning med sfi inte bedrivs i 

alla kommuner valde jag att utföra undersökningen i min klass, i studien kallad Grupp B. 

Även den andra klassen fanns i min närhet därför kontaktade jag rektor och Kollega A 

för tillåtelse att genomföra min studie i hens klass. Eftersom experimentet skulle utföras 

i Kollega A:s klass valdes ett samarbete mellan oss för att Kollega A skulle kunna fortsätta 

sin ordinarie undervisning.  

 

I enlighet med de forskningsetiska principer som Denscombe (2016:428) tar upp fick del-

tagarna muntlig och skriftlig information om testets syfte, att det var endast gruppernas 

resultat som skulle mätas samt att deras namn aldrig skulle figurera i studien. Människor 

får aldrig tvingas delta i en undersökning varför deltagarna i denna undersökning fick 

ange skriftligt (se bilaga 3) om de ville delta i studien eller inte (a.a. s. 428–430). 

 

4.4 Test för egenskapsord och yrkesord 

För att få fram ett resultat av deltagarnas inlärning skapades så kallade två lucktest där 

egenskapsord respektive yrkesord saknas (se bilaga 4). Varje test innehåller 20 ofull-

ständiga meningar. Deltagarna i undersökningen ska fylla i det saknade ordet. Testorden 

ska stå i rätt böjning eftersom det är en av frågeställningarna.  

 

4.5 Genomförande av egenskapsord 

Undersökningens syfte är att jämföra och studera skillnader i ordinlärning mellan två sfi-

grupper varav en grupp går en arbetsmarknadsutbildning. I undervisningen lär sig 

studiens deltagare 20 personliga egenskapsord och 20 yrkesord inom restaurang-

branschen. Ordinlärningen för de båda grupperna skedde under två förmiddagar i rad med 

respektive lärare. Grupperna genomgick ett så kallat lucktest en vecka efter första 

inlärningstillfället. Syftet är att se hur många av orden som eleverna tillgodogjort sig. 
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Tidsbegränsningen gjorde att denna studie genomfördes med endast ett testtillfälle per 

inlärningsgrupp. 

 

De båda grupperna fick studera identiska ord och Kollega A och jag (som lärare) använde 

oss av likvärdiga metoder för ordinlärning för att experimentet skulle bli så likvärdigt 

som möjligt. Ordinlärningen skedde genom en kombination av tre olika inlär-

ningsmetoder som Enström (2016) anser är av vikt: kontext, ordböcker och undervisning. 

 

Samtliga elever fick anvisningar om att de aktuella orden skulle bli föremål för ett test en 

vecka efter att orden introducerats för dem. 

 

Med en kombination av olika metoder genomförde lärarna elevernas inlärning på 

liknande sätt i de två grupperna. Eleverna fick varsitt papper med de nya orden, där orden 

stod i bokstavsordning, översättning till respektive modersmål samt en exempelmening. 

Läraren i respektive grupp gick igenom ord för ord, gav exempel på orden i olika 

kontexter, tränade uttal, skrev meningar och slutligen användes orden i formellt skrivande 

och personliga brev. 

 

I stället för ordböcker använde deltagarna sina mobiler för att översätta till sina moders-

mål. Studiens grupper använde Lexins svenska lexikon, som även Enström (2016:29) 

nämner, vilket är ett tvåspråkigt lexikon och den senaste upplagan finns endast elektro-

niskt. Då experimentplatserna inte har tillgång till ordböcker och elektronisk utrustning 

till alla deltagare föll valet på att deltagarna i denna studie kunde använda sina egna 

mobiltelefoner för eventuell översättning till modersmål. Att sfi-elever använder sina 

egna mobiler och översätter ord i undervisning och vardag är enligt min uppfattning 

vanligt. Eleverna hjälpte varandra, samtalade och förklarade på olika språk. 

 

Vid undersökningens två testtillfällen för egenskapsord medverkade sammanlagt 21 

elever varav 18 elever gav sitt medgivande att medverka i denna studie. En del bortfall 

av deltagare uppstod på grund av sjukdomar, arbete och att testen utfördes före och efter 

påskhelgen. Detta påverkade antalet deltagare vilket gjorde att det blev färre deltagare än 

planerat.   

 

4.6 Genomförande av yrkesord 

Ordinlärningen för yrkesord skedde på samma sätt som inlärning av egenskapsord, se 

ovan, men under undervisningstiden skedde några förändringar. Dessa förändringar 

skulle underlätta Kollega A:s arbete med tema matlagning under inlärningsperioden. 

Skillnaderna mellan de olika grupperna framgår av nedanstående beskrivningar. 

4.6.1 Grupp A 

Kollega A genomförde dag 1 en kort introduktion till veckans tema matlagning och gav 

en förklaring för deltagarna att de var inbjudna till Grupp B och sfi-restaurangutbildning. 

Detta gjordes för att eleverna skulle ha ett mål med inlärningen av yrkesord och för att 
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eventuellt kunna använda yrkesorden praktiskt i köket med Grupp B en heldag. Därefter 

följde en kort introduktion av yrkesorden via en ljudinspelning så att eleverna fick höra 

det rätta uttalet av orden.  

 

Dag 2 gick Kollega A igenom 10 av de 20 yrkesorden genom att visa orden på whiteboard 

och tillhörande meningar, dessutom tränades uttal. Kollega A fick även förklara orden i 

olika sammanhang och slutligen användes klipp från Youtube, som innehöll Grupp A:s 

veckotema matlagning. 

 

Dag 3 skedde genomgång av resterande ord med samma tillvägagångssätt som dag 2. 

Denna dag diskuterades även skillnaderna mellan tre olika grundsåser. Detta gjordes 

eftersom eleverna hade fått dessa recept som bilaga till yrkesorden. Därefter hade Kollega 

A samtal med eleverna allmänt om mat, då detta var temat. Samtalet handlade om 

exempelvis hur ofta eleverna handlar mat och hur de planerar sina middagar. Alla tips 

som eleverna hade skrev Kollega A upp på whiteboard. Därefter skrev eleverna med sin 

lärare en gemensam informell skrivuppgift för kurs D. Uppgiften var att skriva ett 

informellt mejl till en vän.  

 

Dag 4 skrev eleverna individuellt samma skrivuppgift, ett informellt mejl, som dagen före 

samt en repetition av yrkesordens uttal, stavning och betydelse. Den tid som ägnades åt 

ordinlärning i Grupp A blev tre förmiddagar samt en kort introduktion. 

4.6.2 Grupp B 

Grunden för ordinlärning gjordes utifrån samma inlärningsmetoder som egenskapsorden 

(se avsnitt 4.5). Dag 1 introducerade jag de 20 yrkesorden för gruppen genom att visa 

orden och exempelmeningarna på whiteboard och vi gick tillsammans igenom alla ord 

under en förmiddag. Eleverna lyssnade även på tillhörande ljudinspelning för att höra 

korrekt uttal och träna uttal själva. Därefter gick vi igenom de olika verben i yrkesorden, 

genom att tala om verbgrupper och olika tempus. Dessutom gick vi igenom exempel-

meningarnas uppbyggnad angående huvudsats, bisats, rak och omvänd ordföljd, finit verb 

med mera. 

 

Dag 2 skedde inlärning och repetition praktiskt i köket tillsammans med Kollega B under 

en heldag. Denna dag arbetade Kollega B och jag tillsammans vilket ofta innebär att 

Kollega B visar eleverna praktiskt, exempelvis hur man skär brunoise, julienne och 

mirepoix. Som sfi-lärare filmar jag detta moment med Ipad för att senare göra en film och 

använda i min sfi-undervisning. Under denna dag filmade och tog jag kort på olika 

moment som tillhörde denna studie. Dessutom samtalade jag under dagen med eleverna 

om vad de gjorde, hur de gjorde etc.  

 

Dag 3 skedde en repetition av yrkesorden genom att jag återigen använde whiteboard och 

vi gick gemensamt igenom orden. Förutom det tittade vi tillsammans på fotona från köket 

och samtalade om dem och dessutom tittade vi på filmen som jag hade gjort om de olika 
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orden och momenten. Tiden för ordinlärning i denna grupp blev två förmiddagar i 

klassrum samt en heldag i kök. 

 

4.7 Bedömning av test 

Det som bedöms i testen är i första hand elevernas förmåga att sätta in rätt ord i rätt 

sammanhang, men även stavning och i förekommande fall böjning av orden. 

Bedömningen utfördes av en oberoende part som inte är lärare och inte heller 

restaurangutbildad. Motivet till att involvera en oberoende part är min nära relation som 

lärare för Grupp B och behovet att få en objektiv bedömning av testen.  

 

Innan bedömningen gjordes fick personen ifråga ta del av facit för de olika testen och 

instruerades om hur bedömningen skulle gå till. Följande manual användes:  

– Rätt stavning och rätt böjning ger 1 poäng, vilket är maximalt per ord. 

– Fel böjning och/eller fel stavning ger avdrag med 0,5 poäng. 

– Grov felstavning som gör ordet svårt eller omöjligt att tolka ger 0 poäng. 

– I vissa fall kan ordet passa in i fler än en mening, till exempel stresstålig och 

tålmodig. Det är dock endast rätt svar enligt facit som ger poäng. 

 

Bedömningens kvalité säkerställdes därefter genom en avstämning mellan mig och den 

oberoende parten. 

 

4.8 Metoddiskussion 

Karlsson (2011:11–12) som hänvisar till Read (2000:3 ff.) menar att kritik har framförts 

mot lucktest. Bland annat anser kritikerna att ett språk innebär mer än att kunna en mängd 

ord, ordkunskap är mer än att förstå ordens betydelse och i verkligheten förekommer ord 

i kontexter och inte som i lucktest i fristående enheter. Jag anser att i denna studie ger 

testen en tillräcklig bra bild av gruppens förståelse för ordens betydelse i sina respektive 

sammanhang. 

 

En risk med metoden kan vara gruppernas begränsade storlek vilket ökar risken för att 

oberoende variabler påverkar resultatet. En annan risk är att det inte går att ge några 

garantier för att de 20 utvalda egenskapsorden inte har påträffats tidigare av de deltagande 

grupperna. De 20 utvalda yrkesorden inom kök/restaurang har eleverna i Grupp B lärt sig 

i början av sin utbildning men genom att många franska ord används i yrkesutbildningen 

är dessa avancerade för eleverna och blir bortglömda då de under utbildningen genomgår 

många olika metoder inom kök. Dessutom kan inga garantier lämnas för att Grupp A inte 

har påträffat yrkesorden eftersom orden förekommer bland annat i recept. 

 

Avslutningsvis kan även min roll som lärare för Grupp B med kombination som forskare 

och skribent till denna studie innebära viss subjektivitet i genomförandet av 

experimenten. Det faktum att den oberoende part som har genomfört bedömning av 

resultaten inte genomgått lärarutbildning är inte optimalt för studiens syfte. Men utifrån 
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min nära relation med Grupp B: elever har denna lösning varit att föredra för att inte få 

mitt lärarperspektiv på bedömningen.  
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5. Material  

Nedan redogörs för det material som har använts i studien. 

 

5.1 Inlärningsord – personliga egenskaper  

Orden är utvalda utifrån ett samarbete med Grupp A:s lärare. Vi har tillsammans resonerat 

utifrån Arbetsförmedlingens förteckning över 106 personliga egenskaper (Arbetsför-

medlingen 2018). De 20 utvalda egenskapsorden (se bilaga 1) är användbara för eleverna 

i deras formella skrivande, vid arbetssökande samt i formella samtal. Dessa egenskapsord 

tillhör den avancerade nivån, utbyggnaden av basen, för sfi-elever. Inom ämnet svenska 

som andraspråk är bas och utbyggnad ett vedertaget begrepp som Flyman Mattsson 

(2017) förklarar med att basen är den nivå där eleven har exempelvis ett grundläggande 

ordförråd, uttal, morfologi, syntax och samtalsstruktur. Flyman Mattsson jämför basen 

med en förstaspråkselevs nivå vid skolstart. Utbyggnad är det språk som är kopplat till 

skolspråkets krav på läs- och skrivförmåga och till ämnesspråk (a.a. s. 135).  

 

5.2 Inlärningsord – yrkesspecifika inom kök och restaurang 

I samarbete med Kollega B har 20 yrkesord valts ut inom kök och restaurang. Enström 

(2004:174) anser att inlärare måste kunna ämnesrelaterade ord och orden är frekventa för 

ämnet men kan ses som lågfrekventa i andra sammanhang. Utifrån vårt perspektiv på 

frekventa ord har vi valt ut de 20 mest frekventa ord som används inom restaurang och 

kök. Orden är utvalda från restaurangutbildningens lärobok Varmkök och kallkök. 

Grunderna (Johannesson 1996:264–268). 

5.2.1 Ljud 

För att få ett korrekt uttal på studiens utvalda yrkesord spelades Kollega B:s röst in via 

dator som ljudfil. Syftet med inspelningen var att låta båda gruppernas deltagare få höra 

det korrekta uttalet och träna ett korrekt uttal. Valet av Kollega B:s medverkan i 

inspelning beror på hens kompetens i franskt uttal. 

5.2.2 Bilder 

För några av orden visades bilder i syfte att beskriva ordens betydelse. Dessa ord var 

brunoise, julienne, mirepoix, släng samt chinois. 

5.2.3 Lucktest 

Principen med vad som i denna studie benämns som lucktest, där man exkluderar ett eller 

flera ord ur en eller flera meningar som bildar ett sammanhang, bygger på principer 

presenterade av Lewis (1997:86–87). Enligt Karlsson (2011) finns det ett antal olika sätt 

att testa och bedöma elevers ordinlärning. Karlsson hänvisar i sin studie till Read (2000:2) 

Assessing Vocabulary som enligt Karlsson ”ger exempel på fyra vanliga typer: 

flervalsfrågor, lucktexter, översättning till L1 och matchning” (a.a. s. 11). Karlsson 

(2011) menar att det finns flera positiva aspekter med de fyra typerna av test. ”De är 
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relativt enkla att konstruera och rätta, och de är inte särskilt tidskrävande” (Karlsson 

2011:12). Denna studies två tester, egenskapsord och yrkesord, är konstruerade som 

lucktexter. I denna studie innebär det att sammanlagt 40 meningar har konstruerats och i 

varje mening finns en blank rad, vilket innebär att deltagarna i experimentet ska skriva 

ett av studiens utvalda ord på den blanka raden. I studien används ordet lucktest istället 

för ordet lucktext. 
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6. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten i de olika testen. Tabellerna visar dels resultaten i de 

olika testen elev för elev, dels en jämförelse på gruppnivå, där medelvärden för de båda 

grupperna används. Elevnumreringen är endast av symbolisk betydelse och betyder inte 

att till exempel elev 1 är samma fysiska person i testet för egenskapsord som elev 1 i testet 

för yrkesord. 

 

För att räkna ut medelvärdet har summan av alla deltagande elevers resultat dividerats 

med antal deltagande elever. 

 

Tabell 2. Individuella resultat Grupp A egenskapsord 

 
 

I detta test gav åtta elever sitt medgivande till att delta i undersökningen. Av tabellen går 

det att utläsa att några av orden tycks vara svårare att lära sig än andra. Till exempel 

flexibel har ingen av eleverna kunnat. Envis, kunnig och stresstålig har ett lågt antal rätta 

svar, medan i det närmaste alla elever kunde ordet ansvarsfull.  

 

 

  

Grupp A egenskapsord Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Elev 6 Elev 7 Elev 8 Medel

1 Ansvarsfull 1 0,5 1 1 1 1 1 1 0,94

2 Effektiv 1 0 1 1 0 0 0 0 0,38

3 Ekonomisk 1 0 1 1 0 1 1 1 0,75

4 Envis 0 0 1 0 0 0 0 0 0,13

5 Erfaren 1 0,5 1 1 0 0 0,5 0 0,50

6 Flexibel 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

7 Kompetent 0 0 1 1 0 0 0 0 0,25

8 Kunnig 0 0 1 0 0 0 0 0 0,13

9 Kreativ 1 1 0,5 0,5 0 0 0 1 0,50

10 Målinriktad 0 0 1 1 0 0,5 0 0 0,31

11 Noggrann 0 1 1 1 0 1 0 0 0,50

12 Positiv 0 1 1 0 0 0 0 0 0,25

13 Organiserad 1 0,5 1 0 0 1 0 0 0,44

14 Punktlig 1 0,5 1 1 0,5 1 0 0,5 0,69

15 Pålitlig 1 0 0 1 0 0 0 0 0,25

16 Samarbetsvillig 1 0 1 1 0,5 0 0 1 0,56

17 Självgående 1 0 1 1 0 0 0 0,5 0,44

18 Stresstålig 0 0 1 0 0 0 0 0 0,13

19 Tålmodig 0 0,5 1 0 0 0 0 0 0,19

20 Öppen 1 0,5 1 1 0 0 0 0 0,44
Summa 11 6 17,5 12,5 2 5,5 2,5 5 7,75
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Tabell 3. Individuella resultat Grupp B egenskapsord 

 
 

För testet i Grupp B gällande egenskapsord gav 10 elever sitt medgivande till att delta. 

Liksom i Grupp A är det ordet ansvarsfull som fått bäst resultat medan ordet positiv har 

varit svårast att lära.  

 

I testen gällande yrkesord gav nio elever från Grupp A och sju från Grupp B sitt med-

givande till att delta i undersökningen.  

 

Tabell 4. Individuella resultat Grupp A yrkesord 

 
 

  

Grupp B egenskapsord Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Elev 6 Elev 7 Elev 8 Elev 9 Elev 10 Medel

1 Ansvarsfull 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,9

2 Effektiv 0 0,5 1 1 0,5 1 0,5 1 0 0 0,55

3 Ekonomisk 0 0 1 1 1 1 1 0 0,5 0,5 0,6

4 Envis 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0,6

5 Erfaren 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0 0,5 0 0,6

6 Flexibel 0 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0,35

7 Kompetent 0 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0,35

8 Kunnig 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0,3

9 Kreativ 0 1 1 1 0,5 1 0 0,5 0 0 0,5

10 Målinriktad 0 0 1 1 0 1 0,5 1 0 0 0,45

11 Noggrann 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0,3

12 Positiv 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0,15

13 Organiserad 0 0,5 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0,2

14 Punktlig 0 0,5 1 1 1 1 0,5 0 0,5 1 0,65

15 Pålitlig 0 0,5 1 1 1 1 0 0 0 0 0,45

16 Samarbetsvillig 0,5 0 1 1 0,5 1 0,5 0 0,5 0 0,5

17 Självgående 0 0,5 1 1 0,5 1 0 0 0,5 0 0,45

18 Stresstålig 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0,5 0,25

19 Tålmodig 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,2

20 Öppen 0 1 1 1 1 1 0 0 0,5 1 0,65

Summa 2 9 16 18 14,5 12 5,5 3,5 5 4,5 9

Grupp A yrkessord Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Elev 6 Elev 7 Elev 8 Elev 9 Medel

1 à la  carte 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 1 0,78

2 à la minute 0 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 0,5 0,67

3 Blancera 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0,22

4.a Bryna 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,28

4.b Bräsera 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0,11

5 Chinois 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0 0,56

6 Fritera 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0,28

7 Gratinera 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0,11

8 Panera 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0,17

9 Pochera 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0,17

10 Reducera 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0,22

11 Sautera 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0,11

12 Släng 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0,67

13 Brunoise 0 0,5 0 0 0,5 0 0,5 1 0 0,28

14 Mirepoix 0 1 0 0,5 0 0 0,5 1 0 0,33

15 Julienne 0 1 0,5 0 0 0 0,5 1 0 0,33

16 Mise en place 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0,22

17 Bechamel 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 1 0 0,33

18 Espagnol 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 1 0,5 0,33

19 Velouté 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0,22

Summa 0,5 12,5 4 5 6 5,5 6 15,5 2,5 6,39
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Tabell 5. Individuella resultat Grupp B yrkesord 

 
 

Generellt är det en större skillnad mellan grupperna för yrkesord än för egenskapsord, 

vilket kan ha sin naturliga förklaring i att eleverna i Grupp B förmodligen redan kommit 

i kontakt med de flesta orden i sin utbildning. För vissa av orden är dock inte skillnaderna 

så stora, till exempel à la carte och bryna, medan det i andra fall skiljer mycket som 

exempelvis ordet panera. 

 

 

  

Grupp B yrkesord Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Elev 6 Elev 7 Medel

1 à la  carte 0,5 1 1 0,5 1 1 1 0,86

2 à la minute 1 1 1 0,5 1 1 1 0,93

3 Blancera 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,79

4.a Bryna 0 0 1 0,5 0,5 0,5 0 0,36

4.b Bräsera 0 1 1 0,5 0 0,5 0,5 0,50

5 Chinois 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 0,79

6 Fritera 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,86

7 Gratinera 0,5 0 1 0,5 0,5 1 0,5 0,57

8 Panera 1 1 1 0 1 1 0,5 0,79

9 Pochera 1 1 1 0 0 0,5 0 0,50

10 Reducera 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,71

11 Sautera 1 0,5 1 0,5 1 1 0 0,71

12 Släng 1 1 1 1 0,5 1 1 0,93

13 Brunoise 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 0,79

14 Mirepoix 1 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,79

15 Julienne 1 1 0,5 1 0,5 1 1 0,86

16 Mise en place 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 0,79

17 Bechamel 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,71

18 Espagnol 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,79

19 Velouté 1 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,79

Summa 15,5 15 18,5 11,5 12 16,5 14,5 14,79
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Tabell 6. Gruppresultat egenskapsord och yrkesord 

 
 

I viss utsträckning finns i elevernas utförda test rätt ord, med rätt böjning och stavning 

men orden är placerade i fel mening så att sammanhanget inte stämmer med ordets inne-

börd. Detta skulle kunna tyda på att eleverna fokuserar mer på att stava orden rätt än på 

att lära sig vad ordet faktiskt betyder i ett sammanhang. Nedanstående tabell visar andelen 

rättstavade ord. 

 

Tabell 7. Jämförelse av stavning 

 
 

Jämförelsen är gjord dels mellan samtliga ord där eleverna skrivit något på raden, det vill 

säga inte lämnat den helt tom, oavsett om orden är placerade i rätt mening eller inte, dels 

som en procentuell andel av samtliga luckor i samtliga test. 

 

I några fall har elever använt andra ord än de som varit aktuella att lära sig, men som ändå 

passar in i texten, till exempel sparsam istället för ekonomisk. I dessa fall verkar eleven 

ha förstått sammanhanget men istället för att använda det ”nya” ordet används en 

synonym som eleven redan kände till och förstod betydelsen av. Eftersom eleverna fått 

anvisningar om att det endast var de angivna orden som låg till grund för testet så har inga 

poäng givits för dessa synonymer. 

 

Ord Grupp A Grupp B Ord Grupp A Grupp B

Ansvarsfull 0,94 0,90 à la  carte 0,78 0,86

Effektiv 0,38 0,55 à la minute 0,67 0,93

Ekonomisk 0,75 0,60 Blancera 0,22 0,79

Envis 0,13 0,60 Bryna 0,28 0,36

Erfaren 0,50 0,60 Bräsera 0,11 0,50

Flexibel 0,00 0,35 Chinois 0,56 0,79

Kompetent 0,25 0,35 Fritera 0,28 0,86

Kunnig 0,13 0,30 Gratinera 0,11 0,57

Kreativ 0,50 0,50 Panera 0,17 0,79

Målinriktad 0,31 0,45 Pochera 0,17 0,50

Noggrann 0,50 0,30 Reducera 0,22 0,71

Positiv 0,25 0,15 Sautera 0,11 0,71

Organiserad 0,44 0,20 Släng 0,67 0,93

Punktlig 0,69 0,65 Brunoise 0,28 0,79

Pålitlig 0,25 0,45 Mirepoix 0,33 0,79

Samarbetsvillig 0,56 0,50 Julienne 0,33 0,86

Självgående 0,44 0,45 Mise en place 0,22 0,79

Stresstålig 0,13 0,25 Bechamel 0,33 0,71

Tålmodig 0,19 0,20 Espagnol 0,33 0,79

Öppen 0,44 0,65 Velouté 0,22 0,79

Summa 7,75 9,00 Summa 6,39 14,79

Egenskapsord Yrkesord

Totalt

Egenskapsord Yrkesord Egenskapsord Yrkesord

Totalt antal luckor 160 180 200 140 680

Antal ifyllda luckor 135 125 173 139 572

Antal rättstavade ord 86 60 88 104 338

Andel rättstavade ord av samtliga luckor 54 % 33 % 44 % 74 % 50 %

Andel rättstavade ord av ifyllda luckor 64 % 48 % 51 % 75 % 59 %

Grupp A Grupp B



 

28 

 

Ett vanligt förekommande fel som inneburit poängavdrag är att verben skrivits i fel 

tempus. Till exempel har samtliga i Grupp A uteslutande skrivit i infinitivform på 

yrkesorden, trots att det ska vara presens. I Grupp B är resultatet bättre, men även där är 

73 procent av verben angivna i fel form. Orsaken till skillnaden är svår att specificera, 

men att eleverna i Grupp B förmodligen har kommit i kontakt med orden i deras rätta 

sammanhang kan vara en bidragande orsak, eftersom de då hör och upplever ordet med 

rätt tempus i respektive sammanhang. 
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7. Diskussion 

Då studien saknar ett förtest samt att urvalet av elever i de olika grupperna inte är 

slumpmässigt kan man ifrågasätta validiteten i studien ur ett äkta experimentellt per-

spektiv. Samtidigt är det inte fråga om några konstruerade ingrepp i den naturliga miljö 

som eleverna vistas i till vardags, vilket talar för att resultaten ändå kan fylla ett syfte. I 

det som kallas naturliga experiment och utvärderingsforskning kan det finnas ett värde i 

att utröna om en viss åtgärd eller organisatorisk förändring leder till uppfyllelse av mål-

sättningen med åtgärden eller förändringen (Bryman 2002:60–62). 

 

I studiens resultat framkommer det att Grupp B fått ett bättre resultat än Grupp A för de 

båda testerna. Men det är värt att nämna att det är små marginaler som Grupp B presterat 

bättre än Grupp A. Då antalet deltagare uppgår till mellan 7 och 10 per grupp och test är 

det svårt att göra ett ställningstagande eftersom deltagarantalet är lågt. I och med att 

studiens metod som tidigare framkommit är ett experiment är det svårt att relatera till 

vetenskaplig forskning som styrker resultaten. Dock kan vissa paralleller dras till tidigare 

forskning som presenterats i studiens kapitel 3. 

 

En anledning till att Grupp B har presterat bättre resultat i studiens båda test kan såsom 

Giota (2001:162–163) menar kopplas till gruppens mål och motivation eftersom de i 

skrivande stund är i den senare delen av sin kombinerade språk- och yrkesutbildning. 

Detta innebär att ett flertal av Grupp B:s elever redan har kommit in i arbetsmarknaden 

samt att samtliga elever är aktiva arbetssökande. I och med att Grupp B går en arbets-

marknadsutbildning med sfi med inriktning mot restaurang har deras mål varit att få 

komma in på arbetsmarknaden och utveckla sina kunskaper i svenska språket. Eftersom 

det nu saknas arbetskraft inom restaurangbranschen är chanserna stora att få arbete. 

Givetvis har även Grupp A:s deltagare mål och motivation att utveckla sina kunskaper i 

svenska språket och att nå arbetsmarknaden men vägen dit är eventuellt längre. Tecken 

på motivation kan man utläsa i studiens resultat (se kapitel 6) som visar att i alla fall tre 

deltagare av åtta når upp till medelvärdet 7,75 och över i testet för egenskapsord. För 

samma test påvisas att Grupp B har ett medelvärde på 9 samt att fem deltagare av tio 

uppnår medelvärde och över. 

 

Vad kan det bero på att Grupp A har ett marginellt sämre resultat än Grupp B? Här kan, 

som jag ser det, bara spekulationer göras. Den marginella skillnaden kan bero på att 

studiens deltagare hade sin inlärning av egenskapsord dagarna före påsk med sin ordinarie 

lärare, Kollega A. Testet av egenskapsord genomfördes två dagar efter påskhelgen vilket 

innebar att dessa elever inte hade någon undervisning under fyra dagar. Dagen före test 

och dagen för test hade klassen vikarie samt att jag genomförde testet. Detta kan ha skapat 

nervositet och oro i klassen, då de inte hade någon relation till vare sig mig eller vikarien. 

En annan bidragande orsak kan vara den längre ledigheten i och med påskhelgen där 

eleverna eventuellt gjorde ett val att inte studera egenskapsorden under ledigheten. 
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Ytterligare en bidragande orsak kan vara att gruppsammansättningen var väldigt ny då 

inlärningstiden och testet genomfördes. Anledningen till den nya gruppsammansätt-

ningen var skolans kontinuerliga intag var åttonde vecka. Detta medförde att någon eller 

några kom från andra kurser och antagligen ännu inte hade hunnit tillgodogöra sig kun-

skaper på kursen. Dessutom hade förmodligen inga nya relationer till lärare och studie-

kamrater hunnits etableras. Hjortsberg (2005:29) menar att elevens trygghet i gruppen, 

med läraren och miljöns utformning har en betydande inverkan på lärandet. I nya grupper 

förändras förutsättningarna, och gruppens nya sammansättning kan i sig leda till 

förändringar av studieresultat. 

 

Grupp B har under utbildningens gång haft samma deltagare från början, däremot har 

något avhopp skett på grund av arbetstillfälle. Paralleller dras här till Hjortsbergs åsikt 

om den enskilde elevens trygghet i en grupp, vilket Grupp B:s elever har i och med den 

långa och intensiva utbildningen. Förutom det tillbringar dessa elever 40 timmar i veckan 

tillsammans samt med mig och Kollega B, vilket skapar en stark sammanhållning men 

även kan innebära konflikter. Grupp A däremot tillbringar 15 timmar i veckan med 

varandra och Kollega A, vilket antagligen också skapar en gruppkänsla men med 

kontinuerliga förändringar. 

 

I denna studie bör man vara observant på att resultaten kan vara slumpmässiga. Men dock 

bör man ha i åtanke som läsare att det inte är lätt att lära sig ett nytt språk i vuxen ålder. 

Utifrån min erfarenhet är elevernas tidigare skolgång och dess omfattning varierad, 

familjer kan vara splittrade, krig och svåra förhållanden i hemlandet och utifrån min 

synvinkel påverkar det elevernas inlärning. Enström (2016:26) betonar att den enskilde 

inlärarens allmänna ordkunskap och studievana har en stor betydelse för ordinlärning. 

Utifrån ett antal deltagare med mycket låga poäng i de båda grupperna kan det ha funnits 

personer med låg studievana men någon hänsyn till det har inte tagits i studien. Grupp 

A:s elever visar i sina test att de har större kunskaper om hur svenska ord stavas. Detta 

kan bero på studievana eller vana med läxor och rättstavning. 

 

Att Grupp A uppvisar ett något sämre resultat än Grupp B i testet för yrkesord har sin 

naturliga orsak som Enström (2014:173) menar är beroende av vad inlärare behöver lära 

sig och vad språket ska användas till. Studiens utvalda frekventa ämnesord inom restau-

rangbranschen är relevanta för Grupp B men kan ses som mindre frekventa för Grupp A 

då dessa ord inte är relevanta i deras vardagliga undervisning och vardagsliv. Återigen 

kan gruppens motivation haft en inverkan på resultatet genom eventuell avsaknad av 

förståelse av varför de utvalda yrkesorden skulle läras in.  

 

Studiens ordinlärningsmetod för yrkesord var i stort sett lika men en markant skillnad var 

att Grupp B:s deltagare även hade sin inlärning praktiskt i köket, här fick de även använda 

flera av sina sinnen. Detta innebar att deltagarna hade mig och Kollega B, två lärare med 

olika kompetenser som har ett mycket nära samarbete, vilket är utgångspunkten för 

Gävleborgsmodellen (se avsnitt 2.2). Även Dahlström & Gannå (2018) menar att ett nära 

samarbete mellan språk- och yrkeslärare har en avgörande roll för att ge elever en lyckad 
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kvalificerad språk- och yrkesintegrerad utbildning (se avsnitt 3.3.3). Paralleller kan även 

dras till Sandwalls modell för arbetssätt med sfi och praktik (se avsnitt 3.3.2). Dessa tre 

olika modeller för sfi-elever bygger på samarbete mellan sfi-lärare, yrkeslärare och 

praktikhandledare. Det kan underlätta inlärning för eleverna, särskilt med tanke på 

elevernas dubbla utmaning att utveckla det svenska språket samt utveckla 

yrkeskunskaper, både praktiskt och teoretiskt. Dock ska en medvetenhet finnas att det 

finns kritik mot kombinerad sfi- och yrkesutbildning där forskare inom andraspråk menar 

att det finns en risk att eleverna inte utvecklar språket tillräckligt. Sandwall (2013) 

hänvisar till flera nationella satsningar som har gjorts i bland annat Nya Zeeland och 

Kanada för att påvisa vissa grundläggande kunskaper som behövs för att nyanlända ska 

nå arbetsmarknaden. 

 

Enström (2016:25) menar att i en grundläggande ordinlärning krävs det att andraspråks-

inlärare får en input och jag menar att båda grupperna i studien fick det genom att de fick 

möta orden i olika kontexter, såväl muntlig som skriftlig kontext. Under ordinlärningen 

kunde eleverna förstå ungefär vad orden betydde och de hjälpte varandra. Dessutom 

delade de med sig av sina egna kunskaper och erfarenheter vilket kan kopplas till studiens 

sociokulturella teori. Flyman Mattsson (2017) men även tidigare nämnda skribenter 

menar att stöttning är en av de viktigaste pelarna inom teorin. I studiens inlärning fick 

deltagarna stöttning av lärare, kamrater men även genom digitala verktyg. 

 

Studiens experiment avslutades efter att alla tester var genomförda med en gemensam 

heldag för grupperna i köket där de lagade mat gemensamt. Det visade sig vara en mycket 

lyckad dag ur både lärar- och elevperspektiv och det var glädjande att Grupp A:s deltagare 

hade lärt sig ett antal yrkesord och kunde använda orden i praktiken.  

 

Jag vill även peka på att det enligt min uppfattning är för lite med några lektioner för 

inlärning av 20 nya ord, och test efter en vecka är för kort tid för att eleverna ska befästa 

de nya orden. Förhoppningsvis har de under sitt deltagande i studien lärt sig några nya 

ord. 

 

Avslutningsvis kan tilläggas att jag i och med denna studie är medveten om att arbete 

med ordinlärning kräver hög kompetens hos mig som lärare. Enström (2016:25) menar 

även att många gånger krävs det ett mer direkt och medvetet arbete för ordinlärning för 

att människan ska förstå ordets betydelse och användningsområde, vilket jag är benägen 

att hålla med om. 
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8. Slutsats 

Frågeställningarna i studien var att belysa skillnaderna mellan de olika inlärnings-

miljöerna samt att kartlägga ordinlärning i de båda grupperna, med avseende på olika 

typer av ord. Resultaten sammanfattas i nedanstående tabell. 

 

Tabell 8. Resultatsammanfattning 

 
 

Grupp B uppvisar ett något bättre resultat för egenskapsord. För yrkesord är skillnaden 

betydande. 

 

Några andra intressanta observationer i resultaten var skillnaderna i stavning samt böjning 

av verb. 59 procent av alla ord som skrivits var rättstavade, trots att de i viss omfattning 

var placerade i fel sammanhang. Inga av verben var angivna med rätt tempus i Grupp A 

och 27 procent i Grupp B. 

 

Studiens hypotes var att det kan vara lättare för sfi-elever med yrkesinriktning att få en 

effektivare språkutveckling och ordinlärning än elever i ordinarie klassrumsbaserad sfi-

utbildning. Hypotesen bygger även på att elevernas inställning till att lära sig nya ord har 

ett samband med att yrkesutbildningen ökar deras möjligheter till egen försörjning efter 

avslutad utbildning. 

 

Eleverna i yrkesutbildningen (experimentgruppen) uppvisade ett bättre totalresultat än 

eleverna i kontrollgruppen, vilket kan vara ett tecken på att hypotesen stämmer. Det finns 

dock ett stort mått av osäkerhet i vad orsaken till skillnaderna är. 

 

Det har visat sig svårt att bekräfta exakt vad i de olika inlärningsmiljöerna som har haft 

inverkan på resultatet. Man kan dock urskilja en tendens till att eleverna i den ordinära 

skolmiljön (Grupp A) har ett större fokus på att ”bara” kunna orden och deras stavning, 

medan eleverna vid sfi med yrkesinriktning (Grupp B) upplevs sämre på stavning men 

med en något bättre förståelse av att placera orden i deras rätta sammanhang och med rätt 

böjning. 

 

Eftersom undersökningar av kvasi-experimentellt slag är mindre kontrollerade än till 

exempel laboratorieexperiment är det svårare att hitta samband mellan undervisnings-

miljöerna och testresultaten. Man bör alltså vara medveten om att det inte går att dra 

samma slutsatser av ett kvasi-experiment som av ett äkta experiment, men att det ändå 

kan vara användbart för att komma fram till nya idéer (Denscombe 2016:121). I denna 

studie skapas till exempel nya frågeställningar gällande stavning och böjning av verb. 

Grupp A Grupp B Grupp A Grupp B

7,75 av 20 9,00 av 20 6,39 av 20 14,79 av 20

Egenskapsord Yrkesord
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Vad kan skillnaderna bero på? Har det med inlärningsmiljön att göra eller är det andra 

faktorer som ligger bakom? 

 

För att öka validiteten på slutsatsen hade en kompletterande intervju med elever och lärare 

kunnat vara användbar, till exempel för att ta reda på eventuella skillnader i arbetssätt 

(Hattie 2012 och Ellmin 2011) eller olika individuella faktorer hos eleverna (Ellmin 

2011). Ett förtest skulle också ha inneburit att man på ett tydligare sätt hade kunnat 

analysera elevernas progression. 

 

Förslag till vidare forskning är att på ett djupare plan och under en längre tidsperiod 

analysera språkinlärning i yrkesutbildning med sfi. 

 
  



 

34 

 

Källförteckning  

Arbetsförmedlingen, 2018: Dina personliga egenskaper. 

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Tips-och-rad/Personligt-

brev/Personliga-egenskaper.html [Hämtad 2018-02-03] 

 

Bryman Alan, 2002: Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

 

Dahlström, Malin & Gannå, Lisa, 2018: En didaktisk modell för integrering av yrkes- och 

sfi-undervisning inom YFI-projektet. Nationellt centrum för svenska som andraspråk. 

http://www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.382792.1524165322!/menu/standard/file/Di

daktisk%20modell%20YFI%20NC.pdf 

 

Denscombe, Martyn, 2016: Forskningshandboken. För småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ellmin, Roger, 2011: Elevens lärande – att erbjuda möjligheter. Stockholm: Liber. 

 

Enström, Ingegerd, 2004: Ordförråd och ordinlärning – med särskilt fokus på avancerade 

inlärare. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.), Svenska som andraspråk – i 

forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S. 171–195. 

 

Enström, Ingegerd, 2013: Att undervisa om ord. En studie av lärares behov, förutsätt-

ningar och kunskapsutveckling i svenska som andraspråk. Göteborg: Göteborgs univer-

sitet.  

 

Enström, Ingegerd, 2016: Ordens värld. Svenska ord – struktur och inlärning. 2 uppl. 

Uppsala: Hallgren & Fallgren.  

 

Flyman Mattsson, Anna; 2017: Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund. 

Lund: Studentlitteratur.  

 

Giota, Joanna, 2001: Adolescents’ perceptions of school and reasons for learning. Diss. 

Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

 

Hattie, John; 2012: Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & kultur.  

 

Hjortsberg, Hans-Göran, 2005: Vad påverkar det praktiska lärandet? Några lärare på 

elprogrammet svarar på frågan. Malmö: Malmö högskola.  

 

Johannesson, Göran, 1996: Varmkök och kallkök. Grunderna. Stockholm: Liber.  

 

Karlsson, Sven-Göran, 2011: Effektiv ordinlärning? En studie av aktiv ordinlärning i 

engelska inom gymnasieskolan. Examensarbete. Högskolan i Halmstad.  



 

35 

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:503979/FULLTEXT01.pdf [Hämtad 2018-

05-07] 

 

Lewis, Michael, 1997: Implementing the lexical approach. Putting theory into practice. 

Hove: Language Teaching Publications.  

 

Länsstyrelsen Gävleborg, 2018: Arbetsmarknadsutbildning med Sfi – Gävleborgs-

modellen, http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/Sv/manniska-och-

samhalle/integration/mottagande-och-etablering-av-

nyanlanda/Svenska_for_invandrare/Sidor/Arbetsmarknadsutbildning-med-Sfi.aspx 

[Hämtad 2018-01-31] 

 

Sandwall, Karin, 2013: Att hantera praktiken. Om sfi-studerandes möjligheter till 

interaktion och lärande på praktikplatser. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet. 

 

Skolverket, 2017. Läroplan för vuxenutbildningen. 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3814 

 

Skolverket 2018 . Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare  

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/komvux/sfi 

 

Språkligt, 2018: Närmast utvecklingszon. https://www.sprakligt.se/narmaste-

utvecklingszon [Hämtad 2018-04-24] 

 

Strandberg, Leif, 2017: Vygotskij i praktiken. Bland plugghästar och fusklappar. 3. uppl. 

Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Sveriges kommuner och landsting, 2017: Framgångsrik länsgemensam yrkes-sfi i 

Gävleborg, 

https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/idebankfori

ntegrationsarbetet/arbetsmarknadsochutbildningsinsatser/arbetsmarknadsochutbildnings

insatsernyanlandasetablering/framgangsriklansgemensamyrkessfiigavleborg.5807.html 

[Hämtad 2018-05-01] 

 

Säljö, Roger, 2017: Den lärande människan – teoretiska traditioner. I: Lundgren, Ulf P., 

Säljö, Roger & Liberg, Caroline, red. Lärande, skola, bildning. 4. uppl. Stockholm: 

Natur & Kultur. S. 203–264. 

 

  

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3814
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/komvux/sfi
https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/idebankforintegrationsarbetet/arbetsmarknadsochutbildningsinsatser/arbetsmarknadsochutbildningsinsatsernyanlandasetablering/framgangsriklansgemensamyrkessfiigavleborg.5807.html
https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/idebankforintegrationsarbetet/arbetsmarknadsochutbildningsinsatser/arbetsmarknadsochutbildningsinsatsernyanlandasetablering/framgangsriklansgemensamyrkessfiigavleborg.5807.html
https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/idebankforintegrationsarbetet/arbetsmarknadsochutbildningsinsatser/arbetsmarknadsochutbildningsinsatsernyanlandasetablering/framgangsriklansgemensamyrkessfiigavleborg.5807.html


 

36 

 

Bilaga 1 

 

Personliga egenskaper 
Personlig 
egenskap 

Ditt modersmål Exempel 

ansvarsfull 

 Ahmad gör alltid sina läxor 
och studerar ofta svenska 
språket hemma. Han är en 
ansvarsfull person. 

effektiv 
 En effektiv person arbetar 

snabbt och med bra 
resultat. 

ekonomisk 
 Sara har en låg lön och 

måste vara ekonomisk så 
att hon har pengar till mat. 

envis 
 Mohammed ger inte upp 

och kämpar eftersom han 
är envis. 

erfaren 
 Ahmad har arbetat som 

målare i många år och är 
erfaren. 

flexibel 

 Olle arbetar som kock men 
ibland måste han städa eller 
diska men det är inget 
problem eftersom han är 
flexibel. 

kompetent 

 Handläggaren på AF är en 
kompetent person och är 
utbildad, har erfarenhet och 
stora kunskaper inom sitt 
yrke. 

kunnig 
 

 Vår lärare är duktig på 
grammatik eftersom han är 
kunnig i svenska språket. 

kreativ 
 En kreativ person kommer 

ofta med många nya idéer.  

målinriktad 
 En elev som är 

målinriktad har till 
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exempel bestämt sig för att 
klara sin SFI- kurs. 

noggrann 
 Sam är en noggrann person 

vilket innebär att han gör 
alltid noga/ ordentligt. 

positiv 
 Jag tycker att det ska bli kul 

att skriva test så jag är 
positiv. 

organiserad 
 När man har bra ordning på 

sina saker är man 
organiserad. 

punktlig 
 Nisse kommer alltid i tid till 

arbetet, han är punktlig. 
 

pålitlig 
 Min kompis Norma är 

pålitlig och det betyder att 
jag alltid kan lita på henne. 

samarbetsvillig 

 Han är samarbetsvillig 
därför att han kan och vill 
arbeta tillsammans med sina 
kollegor. 

självgående 

 Leilas chef behöver aldrig 
tala om vad Leila ska göra 
eftersom hon är 
självgående. 

stresstålig 

 Anna blir inte stressad när 
hon har mycket att göra 
eftersom hon är en 
stresstålig person. 

tålmodig 
 Han var tålmodig och 

väntade länge på bussen 
utan att tröttna. 

öppen 

 Katarina är en öppen 
person som har lätt för att få 
kontakt med andra 
människor. 
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Bilaga 2     

 

Yrkesord inom kök och restaurang 
 
  modersmål exempel 

à la carte 

 

Efter matsedeln  Sara och Magnus är på 

restaurang och de 

väljer mat från à la 

carte meny. 

à la minute (på minuten) innebär att 

du tillagar maten precis 

innan du serverar 

 Kocken steker biffen à 

la minute när gästen 

vill äta. 

blanchera 

 

förkoka 

(koka upp och kyla ner) 

 Sara kokar snabbt upp 

broccoli och kyler den 

i kallt vatten. Hon 

blancherar broccolin. 

bryna 

 

Upphetta ett livsmedel 

tills det får färg 

(steka på hög temperatur 

så att köttet blir brunt) 

 Anders steker snabbt 

köttbitar på hög 

temperatur så att de 

blir bruna. Han bryner 

köttbitarna. 

bräsera 

 

Bryna och därefter koka 

under lock i sky eller 

buljong 

(först bryna, sedan koka i 

vätska) 

 Anders har stekt 

köttbitarna på hög 

temperatur och nu 

kokar han köttbitarna i 

buljong under lock. 

Han bräserar köttet. 

chinois 

 

Mycket finmaskig 

trattformig sil 

 Leila silar sås i chinois 

så att såsen inte har 

några klumpar. 

fritera 

 

Koka i upphettad olja 

(160–180֯ C)  

 Mohammed kokar 

potatis i fritös eftersom 

han ska göra pommes 

frites. Han friterar 

potatis i fritös. 

gratinera 

 

Ge maträtten färg i en 

ugn eller salamander 

 Karin har gjort lasagne 

och nu gratinerar hon 

lasagnen i ugnen så att 

den får färg. 

panera 

 

Doppa ett livsmedel i 

t.ex. mjöl, ägg och 

ströbröd före stekning 

 Allan doppar fisk i ägg, 

sedan vänder han 

fisken i mjöl. Han 

panerar fisk. 

pochera 

 

Sjuda, varsam kokning 

vid cirka 87–88֯ C  

(låg temperatur) 

 Karin sjuder fisk på låg 

temperatur. Hon 

pocherar fisk. 

reducera 

 

Koka in t.ex. sky eller 

buljong för att få stark 

smak (koka ner eller 

minska vätska) 

 Kocken reducerar 

buljongen för att få en 

stark smak på den. 
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sautera 

 

Hastigt steka i matfett i 

het panna under skakning 

eller omrörning (t.ex. 

svamp eller lök) 

 Leila steker lök snabbt 

i matfett på hög 

temperatur och hon 

skakar stekpannan. 

Hon sauterar lök. 

släng 

 

Köksnamn på handduk 

som används när man ska 

ta i t.ex. varma grytor 

 Sara använder sin 

släng när hon tar ut 

lasagnen ur ugnen. 

brunoise 

 

Grönsaker skurna i 

mycket små tärningar 

(3x3 mm.) 

 Björn skär lök i mycket 

små bitar, i brunoise 

storlek. 

mirepoix 

 

Grönsaker skurna i stora 

tärningar, vanligen lök, 

selleri eller morot 

 Björn skär morötter i 

stora bitar, i mirepoix 

storlek. 

julienne 

 

Tunna strimlor av 

grönsaker (t.ex. purjolök, 

morot) 

 

 Björn skär purjolök i 

strimlor, i julienne 

storlek. 

mise en 

place 
 

Ställa i ordning 

arbetsplatsen, ta fram 

redskap, råvaror 

(förbereda) 

Mise en place = allt på 

sin plats 

 Pär förbereder redskap 

och råvaror till 

måltiden. Han gör mise 

en place. 

Grundsåser    

Bechamel 

 

Vit grundsås  

(margarin, vetemjöl och 

mjölk) 

 Kocken gör en vit 

grundsås. Han kokar 

bechamelsås. 

Espagnol 

 

Brun grundsås 

(margarin, vetemjöl och 

sky) 

 Kockarna kokar brun 

grundsås. De kokar 

espagnolsås. 

Velouté 

 

Ljus grundsås              

(margarin, vetemjöl, 

buljong) 

 Kocken gör en ljus 

grundsås. Han gör en 

veloutésås.  
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Bilaga 3 
 
Medgivande 
 

 

Hej! 

Kan du hjälpa mig? 

Jag håller på med en undersökning där jag ska jämföra två grupper av 

elever som läser SFI och hur de lär sig nya svenska ord. Undersökningen är 

en del av min utbildning som jag läser på Högskolan i Gävle. Det du 

behöver göra för att vara med i undersökningen är att skriva testet som 

ligger tillsammans med det här brevet.  

Jag ska sedan skriva en text om undersökningen som andra kommer att 

kunna läsa, men jag kommer inte att skriva namnet på dem som har varit 

med i undersökningen min text.  Det är bara gruppens resultat som kommer 

att synas. 

Om du vill vara med så ska du skriva ett X i rutan och din namnteckning på 

raden. 

Tack för din hjälp! 

 

Kristina Johansson 

 

 

 Jag samtycker till att vara med i undersökningen. 

 Jag samtycker inte till att vara med i undersökningen. 

 

 

 

Namnteckning: _____________________________ 
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Bilaga 4   
 
Test – egenskapsord 

 
 
1. ICA söker personal och de söker dig som är beredd att ta ett stort ansvar, 

du bör vara _____________________________. 

 

2. En ___________________________ målare målar snabbt och bra. 

 

3. Att vara sparsam betyder att man är _____________________________. 

 

4. När man lär sig svenska måste man vara 

_____________________________ och inte ge upp. 

 

5. Asmeret är_____________________________ eftersom hon har arbetat 

som sömmerska i många år i sitt hemland. 

 

6. När man ställer upp och gör sådant som behöver göras är man 

_____________________________. 

 

7. Kalles fru arbetar som chef på ett stort företag och hon fick arbetet för att 

hon var _____________________________. 

 

8. Ahmads pappa kan många saker. Ahmad säger att han är 

_____________________________. 

 

9. Jag har väldigt många idéer och mina kompisar tycker att jag är 

_____________________________. 

 

10. Personen vi söker ska koncentrera sig på att uppnå målen. Personen 

måste vara _____________________________. 

 

11. SFI-läraren Peter måste rätta nationella prov mycket noga. Han är alltid 

_____________________________ så att det inte blir fel resultat. 

 

12. Sara ser livet från den ljusa sidan eftersom hon är 

_____________________________. 
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13. Jag har kaos på mitt skrivbord men min kollega har bra ordning. Jag 

tycker att hon är _____________________________. 

 

14. Det är viktig att vara _____________________________ i Sverige 

vilket innebär att man måste passa tiden. 

 

15. Min pappa är en _____________________________ man eftersom jag 

vet att alla kan lita på honom. 

 

16. Många arbetsgivare vill ha personal som kan och vill arbeta med andra 

människor därför är det viktigt att du är 

_____________________________ när du söker arbete. 

 

17. Min chef behöver inte tala om för mig vad jag ska göra eftersom jag är 

_____________________________. 

 

18. Ibland är det långa köer på Lidl och expediten bör vara 

_____________________________. 

 

19. Ahmad tycker att det är svårt att förstå huvudsats men hans lärare är 

_____________________________ och förklarar det många gånger för 

honom.  

 

20. Min mormor brukar prata med alla slags människor på bussen eftersom 

hon är så _____________________________. 
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Bilaga 5  

 

Test yrkesord – kök 

 

1. Familjen Johansson besöker en restaurang och de beställer mat 

från _________________________.  
 

2. Maträtten serveras _________________________ eftersom 

gästen vill äta maten precis efter att kocken har tillagat den. 
 

3. Köksbiträdet kokar och kyler broccoli vilket betyder att han 

_________________________ broccoli. 
 

4. Sven ska göra kalops som är en svensk köttgryta. Först 

_________________________ han köttbitarna och sedan 

_________________________ han bitarna under lock i en timme. 
 

5. När såsen är klar måste man sila den i 

_________________________ så att det inte är klumpar i såsen. 
 

6. Leila gör pommes frites vilket innebär att hon 

_________________________ potatis i fritösen. 
 

7. Eftersom lasagnen ska få färg _________________________ 

kocken den i ugnen. 
 

8. Först _________________________ läraren kyckling genom att 

doppa den i ägg och mjöl och sedan steker han kycklingen i 

margarin. 
 

9. Kalle _________________________ torsk på låg temperatur 

och serverar den senare med vitvinssås och kokt potatis.  
 

10. Eftersom kocken vill ha stark smak på buljongen 

_________________________ hon den. 
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11. Restaurangbiträdet _________________________ svamp 

genom att snabbt steka den på hög temperatur och samtidigt skaka 

stekpannan. 
 

12. För att inte bränna händerna använder kockeleven sin 

_________________________ när hon lyfter det varma locket från 

grytan. 
 

13. Köksbiträdet skär morot och rotselleri i små tärningar, i 

_________________________ storlek. 
 

14. Sanna skär lök och morot i stora tärningar, i 

_________________________ storlek. 
 

15. Fredrik skär paprika och purjolök i långa strimlor, i 

_________________________ storlek. 
 

16. _________________________ betyder att man förbereder 

livsmedel och råvaror. 
 

17. I en vit grundsås som heter _________________________ är 

grunden margarin, vetemjöl och mjölk. 
 

18. I en brun grundsås som heter _________________________ är 

grunden margarin, vetemjöl och sky. 
 

19. I en ljus grundsås som heter _________________________ är 

grunden margarin, vetemjöl och buljong. 

 

 

 

 

 

 

 


