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Abstrakt 
 

 

I denna föreliggande uppsats behandlar jag hur inlärare i sfi för akademiker upplever muntliga 

övningar i undervisningen. Som teoretisk förlaga har jag valt att beskriva dialogicitetens 

betydelse i undervisningssituationer. 

 

För att undersöka detta har jag beskrivit fyra olika övningskontexter som jag använder i min 

undervisning. Utifrån min beskrivning har jag bett inlärare att svara på frågor i en skriftlig 

intervju.  

 

Hur upplever studerande akademiker den muntliga träningen i olika kontexter? Vilka 

lärsituationer gynnar deras talprogression bäst, tycker de? Det är frågor som jag inom ramen 

för denna B-uppsats har rett ut i en mycket begränsad skala. 

 

Min studie bygger på kvalitativa intervjuer via mail med kursdeltagare som deltar respektive 

deltagit i min undervisning. I min lektionsplanering lägger jag upp de muntliga övningarna på 

ett metodiskt och genomtänkt sätt där en tredjedel av lektionstiden är avsatt för muntliga 

övningar.  

 

Resultatet visar en stark korrelation mellan teori och verklighet. Mina informanter har på ett 

tydligt sätt klargjort dialogicitetens betydelse i lärandet. De har berättat om sina upplevelser 

av hur olika muntliga inlärningskontexter hjälper och förstärker deras kommunikativa 

förmåga. Mina informanter har rikligt exemplifierat de erfarenheter som har känts relevanta 

och viktiga och även framfört förslag på förbättringar. Intervjusvaren har tillfört nya 

dimensioner som har vidgat min studies perspektiv.  

 

Mitt materials omfång är begränsat och dess resultat kan endast ses i sitt sammanhang, jag har 

inte ambitionen att se mina resultat som underlag för generaliseringar. 

 

 

 

Nyckelord: sfi, muntliga övningar, dialogicitet 
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1. Inledning 

Mitt intresseområde bottnar i mitt yrkesliv som språklärare. Jag vill i min studie utgå ifrån 

mitt eget upplägg och organisering av muntliga övningar. Via mail tänker jag intervjua 

studerande akademiker som har deltagit i min undervisning. Min studie kan liknas vid 

aktionsforskning i en mycket begränsad skala. 

 

Alla svenska styrdokument ålägger lärare att uppmuntra varje elev, inklusive sfi-inlärare, att i 

en varierad inlärningsmiljö öva och utveckla sin förmåga att tala. Detta ska möjliggöra att 

eleverna uppnår målen på både konkret och abstrakt nivå. 

 

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev 

få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 

till sin språkliga förmåga (Lpf 94:5) 

 

Detta innebär ett stort ansvar att på ett välgenomtänkt och metodiskt sätt fördela lektionstiden 

så att de muntliga övningarna får tillräckligt med övningstid. 

 

I mina lektionsplaneringar ingår fyra olika kontexter där jag påtalar att nu övar vi tal- och 

samtalsförmågan och varför denna övning är viktig. Jag ska i min studie ge en kort 

beskrivning av varje kontext för sig eftersom var och en tjänar ett eget syfte. Jag vill 

poängtera att all muntlig produktion är frivillig för inlärarna, de får delta när de känner sig 

mogna och redo, dock uppmuntrar jag dem kontinuerligt att delta. Jag vill också nämna att 

den här studien inte inkluderar uttalsträning i undervisningen. Uttal är ett moment för sig, 

tillräckligt stort för att inrymmas i en separat studie. 

 

I min studie vill jag belysa hur inlärare upplever olika typer av muntliga övningar. Jag vill 

veta hur de uppfattar övningarnas variation och syfte och hur de erfar nyttan av varje 

talövningskontext. 

 

Jag utgår ifrån min egen planering för muntliga övningar och jag tänker intervjua mina egna 

elever. Jag utgår ifrån att några ställer upp. Det kan vara inlärare som går i mina klasser eller 

andra som har gått vidare till nästa nivå. Pga den korta tiden vi har till vårt förfogande ska jag 

genomföra intervjuerna via mail. 

 

I min analys fokuserar jag på att se kopplingen mellan mina resultat och teorin om 

dialogicitet. Jag ska även relatera mina resultat till undervisningsmålen i enlighet med våra 

nationella styrdokument för skolan. 

 

1.1 Etik 

God kvalitativ forskning ska präglas av en del etiska överväganden. Mina informanters 

anonymitet är i min föreliggande studie viktigare än min frihet att publicera mina 

forskningsresultat. Jag har varit noga med att all information jag har fått från mina 

informanter via nätet inte kunde hamna i fel händer.  

 

Mina informanter erbjuds att läsa mina resultat så att de har möjlighet att kontrollera om min 

tolkning stämmer överens med deras intentioner. 

 

Mina informanter ska också ha tillgång till min färdiga rapport så de kan reagera på dess 

formuleringar och innehåll. 



 5 

Jag har begärt min arbetsgivares godkännande till min undersökning så att den inte strider mot 

organisationens regelverk. 

 

Sist men inte minst har jag minutiöst beskrivit min studies syfte och mål för mina informanter 

för att försäkra mig om att de förstår och accepterar mina mål och syften med min studie (Bell 

2006:55–64).  

 

1.2 Syfte, avgränsning och forskningsfråga 

Syftet med min studie är att få reda på hur vuxenstuderande akademiker upplever muntliga 

övningar i fyra olika kontexter i min sfi-undervisning. Syftet är också att beskriva och 

analysera hur vuxenstuderande akademiker upplever sin kunskapsutveckling i talskicklighet i 

varje enskild kontext. Min forskningsfråga blir därmed: 

 

Hur upplever vuxenstuderande akademiker de muntliga övningarna i min sfi-undervisning?  
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2. Litteraturöversikt 

 

I detta avsnitt vill jag beskriva den teoretiska bakgrunden till min studie. 

 

2.1 Den kvalitativa forskningsansatsen 

I min studie, utifrån mitt syfte, studerar jag ett komplicerat fenomen. Kontexterna i min 

undervisning handlar inte enbart om ett pedagogiskt upplägg, här finns ett sociokulturellt 

perspektiv som jag måste beakta. Det är lätt att fastna i tankar som ingår i min egen 

föreställningsvärld. Jag måste skapa distans till alldagliga tolkningar och arbeta med mina 

frågor utifrån ett helhetsperspektiv särskilt när jag analyserar relevant litteratur och 

intervjusvaren. Eneroth (1994) talar om att forskaren måste anta ett helhetsperspektiv där 

helheten avspeglas i varje del av forskningen inbegripet etablerade teoretiska begrepp 

(Enerorth:137-139). 

 

Jag har kritiskt granskat min förförståelse och mitt val av bakgrundsteori till min studie för att 

försäkra mig om att jag kan skilja på mina idéer och informanternas upplevelser och svar på 

mina intervjufrågor. Med andra ord har jag tagit fasta på det Eneroth (1994) kallar 

intersubjektivitet, att förtydliga hela arbetsprocessen så att även utomstående läsare förstår 

kopplingarna mellan min förförståelse och arbetsprocessen fram till studiens resultat (Eneroth 

1994:68–70).  

 

Jag har i min intervjuguide synliggjort syftet med min studie och intentionen att se kopplingen 

mellan informanternas svar och de teorier jag har valt som bakgrund till min undersökning. 

Växelvis ska jag relatera studiens frågeställningar och resultat till den teoretiska bakgrunden 

om dialogicitet. 

 

Kvalitativ forskning och kvalitativ metod möjliggör ett övergripande förhållningssätt när vi 

studerar verkligheten. Den kvalitativa forskningsmetoden kräver en forskare som är 

intresserad av sammanhang och strukturer och av att förstå hur människor upplever eller 

uppfattar sin värld, så tänker jag gällande min studie. Mitt mål är att komma till insikt snarare 

än att påvisa en statistisk analys (Strömquist 1998:12–16).  

 

2.2 Dialogicitet 
Vygotskijs (1981) idéer om att språket är verkligt för tanken är för mig så givna som de kan 

bli. Att språket internaliseras med inlärarens tankar och att den kognitiva utvecklingen är en 

förutsättning för att nå framgång i den akademiska utvecklingen är också helt obestridligt i 

mina ögon.  

 

Ett språks betydelsesystem är komplext och för att nå framgång vid inlärning måste vi förstå 

helheten och sammanhangen i det vi lär oss, det gäller all inlärning. Att lära sig ett nytt språk 

innebär att vi genomgår en sociokulturell utveckling och till det behöver vi ett 

mellanmänskligt perspektiv dvs. relationer som förutsätter dialoger. Begreppet dialogicitet 

utformades av Bakhtin (Dysthe, 1996:200-228) och har blivit grunden för det sociokulturella 

perspektivet på språk och språkinlärning. 

 

Dialogicitet är basen för all språkutveckling och språket konstrueras av oss i stunden och i 

samverkan med andra. Vår kunskapsbank fylls på med nykunskap genom allt vi erfar. Våra 

nya erfarenheter i olika sammanhang i mötet med andra kräver att vi utvecklar egna tankar 

och funderingar om den nya kunskapen ska förankras med framgång. Här spelar dialogicitet 
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en avgörande roll i lärandet. Varje ord som utväxlas bär på ett sociokulturellt betydelsesystem 

som endast kan anammas och förstås i mötet med andra.  Dysthe (1996) menar att både  

dialogicitet och tankeutveckling är centrala  

faktorer i ett framgångsrikt lärande (Dysthe 1996:96). 

 

I en socialt interaktiv undervisning ger vi inläraren möjlighet att skapa det egna lärandet 

genom ett dialogiskt och öppet samtal. Här sker inlärningen i interaktion med alla närvarande, 

lärare som klasskamrater. Genom att höra hur andra resonerar förstärks och förankras den 

egna förståelsen av kunskapen. Först när inläraren förstår och tar till sig den nya kunskapen 

kan den breddas och läggas på den gamla kunskapen (Dysthe, 1996:228–229).  

 

Denna process handlar om att på ett respektfullt sätt dela med sig av makten om kunskapen. 

När läraren undervisar dialogiskt flyttar makten från denne till inläraren. Läraren strävar efter 

att bilda tydliga stödstrukturer kring varje inlärare genom det öppna samtalet och samtidigt 

höjer och bekräftar de samtalande inlärarna varandra under inlärningsprocessen (Dysthe, 

1996:200–215). 

 

Den dialogiska diskursen inkluderar flera slags dialoger, de som sker mellan lärare och 

inlärare, mellan inlärare och inlärare samt mellan inlärare och stoff. Under samtalen ska 

läraren styra in inlärarna mot aktivitetens mål genom att ge positiv respons och genom att 

ställa autentiska frågor som inte har givna svar. Detta sker inte i dagens undervisning  

menar Dysthe och påstår att vi för det mesta driver en monologisk undervisningsform.  

 

Dysthe skiljer mellan dialogiska och monologiska undervisningsmetoder. Hon manar till en 

kombination av dessa två och att vi medvetet ska omvandla monologen till en dialog. Hon ger 

förslag på aktiviteter som höjer inlärarens reflektionsförmåga och engagemang. Vi ska jobba 

med projektinriktad undervisning för att genom ett ämnesövergripande arbetssätt ge en 

helhetsbild av det meningsfulla i lärandet. Egen textproduktion höjer reflektionsförmågan och 

medvetenheten om den inre rösten och de egna tankarna, enligt Dysthe (1996:65–70 & 100-

105). 

 

Att använda inlärarnas texter i inlärningsprocessen är en medveten handling som visar på en 

vilja att flytta makten över kunskapen och lärandet från läraren till inlärarna (Dysthe, 

1996:120–122).   

 

2.3 våra styrdokument 

Mitt uppdrag bestäms av flera styrdokument på statliga, kommunala och lokala plan. Dock 

anger läroplanen, som fastställs av Sveriges riksdag, de viktigaste riktlinjerna för arbetet i 

skolorna. Jag citerar här nedan det läroplanen föreskriver gällande den muntliga delen av sfi-

undervisningen.  

 

Kurs C 

Mål som eleven ska ha uppnått efter avslutad kurs 

Muntlig produktion 
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Eleven ska kunna kommunicera med ett enkelt språk i förutsägbara situationer i vardags-, 

samhälls- och arbetsliv, t.ex. beskriva och återberätta upplevelser, uttrycka och motivera 

åsikter samt ge råd och instruktioner (SKOLFS 2009:2). 

 

Muntlig produktion 

 

Betygskriterier för betyget Godkänt (G) 

Eleven presenterar sig, kommenterar egna erfarenheter eller en bekant händelse eller plats 

med hjälp av bilder eller kroppsspråk, och visar runt i närmiljön och benämner olika 

företeelser med hjälp av informativa ord och vanliga fraser. 

 

Betygskriterier för betyget Väl Godkänt (VG) 

Eleven gör mer sammanhängande presentationer, och 

använder medvetet olika strategier för att göra sig förstådd (SKOLFS 2009:22). 

 

Det är också viktigt, enligt våra nationella styrdokument, att lyfta och förtydliga kopplingen 

mellan det teoretiska i talövningarna innehållande alla grammatiska mönster och det 

funktionella i språkanvändningen till vardags. I våra styrdokument understryks just detta. 

 

I svenska som andraspråk betonas också vikten av att ha ett jämförande perspektiv på 

prosodi, morfologi, grammatik, textstruktur och textmönster i olika typer av texter. Skillnader 

mellan vardagsspråk och skolspråk lyfts fram tydligare här än i svenskan. Likaså lyfts olika 

strategier för att underlätta språkutvecklingen fram tydligare i svenska som andraspråk 

(Kommentarmaterial tillkursplanen i svenska som andraspråk, 2011. Skolverket). 
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3. Bakgrund 

Min ambition med min studie är att förstå informanternas upplevelser av mitt praktiska arbete 

med muntliga övningar inom min sfi-undervisning. I förlängningen strävar jag efter att 

förbättra mitt praktiska arbete för att höja kvaliteten på undervisningen. I detta avsnitt 

beskriver jag fem konkreta undervisningssituationer som mina informanter och jag dagligen 

erfar.  

 

Enligt Lindberg (I Hyltenstam och Lindberg, 2004:461-465) är en utvärdering av 

språkträningens olika aktiviteter nödvändig. Lärare måste satsa på aktiviteter som ger 

inlärarna bäst möjlighet att utveckla sin muntliga språkförmåga. Lindberg menar att vi ska bl 

a uppmärksamma inlärarnas språkutveckling i olika kontexter till exempel i storgrupp och i 

mindre grupper. Enligt Lindberg kan samtalsutrymmet vara mer begränsat för en enskild 

inlärare i storgrupp än i smågrupper. Jag håller helt med Lindberg, lärare ska på ett 

systematiskt och för inlärarna synligt sätt höja medvetenheten om vilka arbetssätt leder till de 

bästa studieresultaten. Detta förhållningssätt och synsätt till lärande präglar min föreliggande 

studie.  

 

För att höja validiteten i min studie vill jag ge en utförlig beskrivning av de kontexter 

informanterna tillfrågas om. För min studies syfte finner jag det relevant att beskriva de 

kontexter som ligger till grund för våra gemensamma erfarenheter och kunskapskällor (Bell 

2009:18–19). 

 

3.1 Kontext A. Gemensam muntlig övning och gemensam textskrivning 

Utifrån ett tema, en fallbeskrivning, en nyhet, en skriven text, ett begrepp eller ämnesförslag 

från inlärarna inleder vi en diskussion och dokumenterar med en mind map på tavlan. 

 

Parallellt med diskussionsinläggen skriver jag stödord och begrepps- och uttrycksförklaringar. 

Jag hjälper till med omformuleringar från skriftspråk till talspråk och vice versa. Fortlöpande 

korrigerar jag uttalet och påminner om och förklarar fonetiska strukturer såsom långa och 

korta ljud, betoningar på rätt stavelser m m. 

 

Diskussionen avslutas med en skriven text, antingen en gemensamt komponerad på tavlan 

som alla uppmanas att skriva av eller en individuell som jag senare rättar. 

 

Mål:  

 öka ordförrådet med koppling till ett tema 

 

 införliva begreppen i dialoger och bli säkrare på att kunna använda ord och begrepp i 

nya sammanhang 

 

 kunna kommunicera med ett enkelt språk i förutsägbara situationer i vardags-, 

samhälls- och arbetsliv 

 

3.2 Kontext B. Muntliga övningar i smågrupper 

Ett tema, en fallbeskrivning, en nyhet, en skriven text, ett begrepp eller ämnesförslag från 

inlärarna diskuteras i smågrupper. Ibland uppmanar jag att gruppen skriver protokoll. Jag 

fördelar min tid mellan grupperna, går runt, lyssnar, korrigerar, svarar på frågor och lägger 

mig i diskussionen. Det händer att jag begär individuella utvärderingar om diskussionen 

skriftligt. 
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Mål:  

 

 Utbyta tankar och information och träna på övergången mellan talspråk till skriftspråk. 

 

3.3 Kontext C. Individuellt muntligt framförande 
Den här uppgiften kan utövas på många olika sätt. Under temat Samhället till exempel har jag 

ett moment då varje enskild inlärare producerar material om ett samhälle han/hon har stor 

kunskap om. Inläraren kan med exempelvis stöd av en Power Point presentation berätta för 

klassen om en skolgång någonstans i världen, om en hemstad eller ett hemland man tycker om 

el dyl.  

 

Mål:  

 kunna berättar om ett eget kunskapsområde inför gruppen  

 

 med mitt kontinuerliga stöd, kunna beskriva och återberätta upplevelser, uttrycka och 

motivera åsikter samt ge råd och instruktioner. 

 

3.4 Kontext D. Enskilda samtal med lärare 

I det här mötet förenar jag övning med utvecklingssamtal. Här sitter jag enskilt med varje 

inlärare och diskuterar uppnående målen i att läsa, skriva, lyssna och tala. Under samtalets 

gång får eleven följa min dokumentation.  

 

Mål:  

 Reflektera över den egna progressionen bl. a den muntliga förmågan  

 

 Öva övergången från talspråk till skriftspråk. En kopia på min dokumentation kan om 

så önskas fås för vidarefunderingar över eventuella frågeställningar. 
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4. Metod 

Min föreliggande studie kan liknas vid aktionsforskning
1
 eftersom jag undersöker mina 

elevers upplevelser av nyttan i fyra olika metoder som jag utövar i min undervisning. Mina 

informanters berättelser kommer jag att använda för att förbättra och förfina mina 

undervisningsmetoder (Bell, 2009:18-19).  

 

Jag är medveten om att mitt val av metod kan anses leda till subjektiva slutsatser eftersom 

mina informanter talar om sina upplevelser. Jag anser inte detta vara ett hinder, mina 

informanters upplevelser är särskilt relevanta för min forskningsfråga. I min studie finns en 

förankring av min empiri i vedertagna vetenskapliga teorier vilket ger mina subjektiva 

kunskapskällor en realistisk orientering gällande mitt forskningsområde. För mig är det ytterst 

viktigt att basera min lärargärning på ett systematiskt och tvärvetenskapligt synsätt (Eneroth, 

1994:114–118). 

 

Den kvalitativa forskningsansatsen innebär en tolkning och en djupförståelse av 

undersökningsresultat samt en diskussion om tillförlitlighetsfrågor. Diskussionen om 

tillförlitlighetsfrågor måste präglas av en kritisk granskning, skulle samma resultat skulle 

uppnås vid en upprepning av studien under likadana omständigheter? 

 

Även studiens giltighet måste granskas, forskaren ska kontrollera om de ställda frågorna 

mäter det studien avser att mäta. När undersökningens reliabilitet är bristfällig då saknar den 

validitet (Bell, 2009:117-118). För att höja reliabiliteten i min undersökning har jag så tydligt 

som möjligt beskrivit undervisningskontexter informanterna har att ta hänsyn till när de 

besvarar intervjufrågorna. Informanterna har också möjlighet att ställa frågor om något i 

intervjuguiden var oklart. Mitt val av metod har sina begränsningar. Tiden vi har till vårt 

förfogande är relativt kort och medger ett begränsat urval. Detta begränsar möjligheten att 

anta studiens resultat som allmängiltiga och generella (Bell, 2009:44). 

 

4.1 Datainsamling 

Kvalitativa undersökningar strävar efter djup och relativt små urval, de ska vara slumpmässigt 

och statistiskt representativa, vilket tillåter statistiska generaliseringar till en större population. 

Informanterna ska ge kunskap om frågor av central betydelse för undersökningen (Bell, 

2009:147–152). 

 

Jag har bestämt mig för att genomföra en studie bland mina egna elever på grund av den korta 

tid jag har till mitt förfogande. För att höja graden av slumpmässigt urval har mina 

informanter frivilligt anmält sitt intresse att delta efter att jag har ställt frågan till alla vid 

samma tidpunkt. Datainsamling har genomförts med hjälp av skriftliga intervjuer via mail.  

 

Intervjuguiden
2
 har mailats till informanterna den 12 april 2011 för att de ska ha god tid på sig 

att reflektera över studiens syfte och över de svar de vill avlämna. Informanterna i 

undersökningen har förväntats återge sina upplevelser av fyra olika kontexter för muntliga 

övningar i mina lektionsupplägg. Undervisningen gäller sfi för studerande med akademisk 

bakgrund. Intervjuerna berör framförallt frågor gällande informanternas upplevelser.  

 

                                                             
1
 Aktionsforskning är, kort beskrivet, en studie forskaren utför i en för forskaren förtrolig verksamhet med målet 

att  påverka utvecklingen där.    
2
 Se bilaga 1 
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5. Resultat och analys 

Min presentation av resultat och analys kommer att täcka och gälla alla fyra kontexter som är 

beskrivna i avsnitt 3 i min studie. Jag har studerat intervjusvaren till varje enskild kontext men 

avser inte att redovisa för var och en eftersom mitt syfte är att återge inlärarnas upplevelser av 

talövningarna i sin helhet. Dock var det nödvändigt under arbetets gång att presentera de fyra 

kontexterna för att klargöra bakgrunden till min studie.  
 

Vygotskijs tes att språket och tanken går hand i hand återspeglas i mina informanters 

upplevelser. Mina informanter är vana observatörer och har en sofistikerad analysförmåga 

genom att de själva har genomfört akademiska studier. Detta har gett en vidd åt min studie 

som är svår för mig att återge i sin helhet inom ramen av denna analys. Jag väljer därför att 

belysa några teser i teorin kring dialogicitet och kopplingen till våra styrdokument med citat 

ifrån mina informanters svar. 

 

En del av mina informanters svar har bekräftat hur viktiga våra nationella styrdokument är 

gällande inlärningens organisering och val av metod. En informant räknar upp alla för honom 

viktiga aktiviteter: 

Mina presentationer 

Ditt samtal efter lektioner med alla eleverna som var i klasserumet. 

Diskussioner 

Individuellt samtal med dig 

Kommunicera på svenska med kompisar 

Dysthes förklaringsmodeller kring dialogicitet, om hur viktigt samspelet mellan flera inlärare 

är, avspeglas i ett av mina informanters uttalanden: 

 

Valören 5
3
  därför att kommunikationen och förbindelsen är så bättre och följaktligen 

producerar jag i allmänhet bättre och mer 

 

Dialogicitet är basen för all språkutveckling och språket konstrueras av oss i stunden och i 

samverkan med andra, säger Dysthe. Och så här affirmativt skriver en informant: 

 

Först var det bra och intressant att lyssna till de andra eleverna som pratade och att lära mig 

många nya ord. Sedan, när var det min tur att prata jag kunde faktiskt använda språket i mer 

praktiskt sätt. 

 

Jag tror att ha talövningar i smågrupper med lärare som hjälper ibland var underbar. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 för kontext B, min kommentar. Informantens skala på mina svar är från 0 till 5 
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En annan informant har t o m systematiserat sina observationer och upplevelser i tabellform: 

 

DINA HÄNDELSE 

  

MIN UPPLEVELSE 

Du visar att du förstår mig även om jag 

har pratat med språks fel. Alltid hjälper 

du mig att förklara vad jag vill säga 

. 

Jag kan blir förstod för andra människor. 

Du förklarar rätt uttrycker, begreppen 

  

Jag kan prata bättre. 

Du skriver ’’min’’ sats, meningar på 

tavlan 

Jag använder rätta former, uttryck, 

begrepp. 

Jag kan prata rätt svenska i vardagsliv. 

 

Vidare förklarar Dysthe hur en socialt interaktiv undervisning ger inläraren möjlighet att 

skapa det egna lärandet genom ett dialogiskt och öppet samtal. Alla mina informanter styrker 

vikten av detta och en av dem skriver som följer:  

 

Valören 3
4
 därför att jag kan känna på till all klasskamrater och jag kan jämfora mig med 

deras kunskaper, svårigheter och tvivel (”speglar mig”). 

 

Inlärningen sker i interaktion med alla närvarande, lärare som klasskamrater. Genom att höra 

hur andra resonerar förstärks och förankras den egna förståelsen av kunskapen. Först när 

inläraren förstår och tar till sig den nya kunskapen kan den breddas och läggas på den gamla 

kunskapen, enligt Dysthe. Och mina observanta informanter illustrerar: 

 

Ja. Talövningarna i kontext B hjälper mig att mentalt översätta orden från mitt språk till 

svenska, så jag kan omsätta i praktiken vad jag lärt mig i skolan. 

 

Samma informant reserverar sig dock och här måste vi lärare vara på vår vakt. 

Gruppdiskussioner i all ära men är beroende av lärarens ständiga närvaro och engagemang: 

  

Också, när jag talar svenska i en grupp är jag inte säker på om jag använder orden korrekt. 

Jag lyssnar till gruppen och de kan inte använda orden korrekt. Vi alla pratar med fel och 

frågar varandra så vi måste fråga läraren ändå (tills den tiden kommer, vi talar ”svengelska” 

och tecknar för att förstå vad vi menar). 

 

Och så har vi ett maktperspektiv som har förbryllat mig under mina drygt trettio år som lärare. 

Dialogicitetens förespråkare manar oss lärare till att på ett respektfullt sätt dela med oss av 

makten om kunskapen genom ett dialogiskt arbetssätt och genom ett demokratiskt 

förhållningssätt till kunskap. 

 

                                                             
4 för kontext A, min anmärkning. Informantens skala på mina svar är från 0 till 5 
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Dysthe vill att vi flyttar makten om kunskapen från läraren till inläraren. Lärarens roll blir att 

bilda tydliga stödstrukturer kring varje inlärare genom det öppna samtalet och samtidigt höjer 

och bekräftar de samtalande inlärarna varandra under inlärningsprocessen. Mina informanter 

har på flera sätt bekräftat hur viktigt det är att avdramatisera makten om kunskapen och 

inkludera inlärarna i inlärningsprocesserna. En informant sammanfattar denna aspekt på 

följande sätt:  

 

Detta är bra på olika sätt
5
: 

 Ibland säger vi ord vars stavning vi inte vet. Så genom att skriva ner, den 

hjälper oss att arbeta med vokalerna, stavning och kunna konstruera 

meningsfulla meningar. 

 

 Vi lär av varandra så gruppdiskussionerna hjälper oss dela idéer och vettigt ur 

vår egen grupp prata. 

 

 Vi lär oss också nya ord och ide från varandra som vi annars inte skulle ha 

känt om det fanns någon diskussion. 

 

 Genom att gå runt och prata med oss, ge dig det personlig uppmärksamhet till 

en person. Till exempel, om man inte är säker på att  

 

 uttrycka sig inför hela klassen, är detta ett bra tillfälle för dem att fråga dig 

vad de vill direkt med dig. 

 

 Med dig gå runt och vara en del av diskussionen, upplever vi att du är en av 

oss så att vi inte har den gränsen mellan lärare och elev. Också vi lära av 

detta i den meningen att när du använder ett ord vet vi inte, du skriver det på 

tavlan och resten av klassen kan förstå vad det betyder så detta är ett plus. 

 

 Genom oss öva att skriva på ett ämne som vi redan lärt sig i klassen, kan vi 

uttrycka oss på att skriva ner i våra ord och detta hjälper oss bygga upp vårt 

vokabulär. Detta är också bra för dig eftersom det hjälper dig att mäta om vi 

kan omvandla våra talat språk till skriven och korrekt oss som är nödvändigt, 

så att du vet de olika nivå eller svagheter av dina elever. 

 

Dysthe vill att vår dialogiska diskurs inkluderar flera slags dialoger, de som sker mellan lärare 

- inlärare, mellan inlärare - inlärare och mellan inlärare och stoff. Under samtalen ska läraren 

styra in inlärarna mot lärandets mål genom att ge positiv respons och genom att ställa 

autentiska frågor som inte har givna svar.  

 

Dysthes teser om dialogicitet handlar om attityder och kunskapssyn. Inlärarens egen 

produktion ska, enligt Dysthe, lyftas betydligt under inlärningsprocessen. Inlärarens egna 

reflektioner över den egna språkutvecklingen ska stå i centrum i undervisningens olika 

aktiviteter. Och så här reflekterar en informant över den egna muntliga produktionen
6
: 

 

                                                             
5gäller kontext B, min kommentar 
6
 Gäller kontext D, min kommentar 
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Jag gjorde det två gånger. jag pratade om att jag kunde inte prata bra svenska och du 

svarade att jag kunde. jag vet inte denna kontexten hjälpte mig att bli "bättre" på att tala 

svenska men jag tyckte att jag borde tro på ditt råd. 

 

Våra nationella styrdokument ålägger oss att gynna varje inlärares muntliga 

kommunikationsförmåga i olika kontexter. Här e är en informants tankar kring hur den egna 

muntliga produktionen gynnar den egna muntliga språkutvecklingen: 

Javisst!
 7
 

Jag har haft 2 presentationer: en om Krakow som var förberedd i PowerPoint och andra om 

polska kvinnor (eller polsk historia)som var spontansikt. 

Båda presentationen får mig mycket hastig språkutveckling. 

Efter presentationer börjar jag tala och tänka bättre på svenska. 

Jag börjar känna mig säker mad mitt svenska språk 

Våra nationella styrdokument ålägger oss också att synliggöra språkets teoretiska strukturer i 

förhållande till språkets olika användningsområden inklusive tydliggörandet av språkets 

konkreta och abstrakta sfärer. Alla mina informanter framför behoven av en klar och tydlig 

lärarledning gällande språkets uppbyggnad och en av dem citerar jag här nedan
8
: 

Ja. Jag behöver hjälp att veta när jag skriver eller talar fel, så jag kan korrigera mig och 

fortsätta lära bra svenska. Detta är mycket viktigt för mig. 

 

För mig är viktigt att förstå grammatiska strukturer på svenska, t.ex. 

subjekt + verb + direkt objekt 

och tips, t.ex. 

verbet kommer på andra plats 

 

För mig är behövligt att öka min vokabulär och att träna mycket på konversationer och att 

kommunicera i olika situationer. 

Slutligen vill jag återigen understryka att denna analys av intervjusvaren är begränsad. Mitt 

material räcker till en mer omfattande analys.  

5.1 Huvudtolkning 
Mitt läraruppdrag bestäms av flera styrdokument på statliga, kommunala och lokala plan. 

Dock anger läroplanen, som fastställs av Sveriges riksdag, de viktigaste riktlinjerna för arbetet 

i skolorna. Min undersökning visar på hur viktigt det är att förankra våra lektionsplaneringar i 

dessa. Dessutom gynnar en vetenskaplig förankring inlärarnas framgång ibland annat muntlig 

produktion inom sfi-undervisningen. 

 

 

                                                             
7
 Gäller kontext C, min kommentar 

8
 Gäller kontext D och intervjufråga 5 
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Mina informanters svar har belyst min forskningsfråga på ett relevant och informativt sätt. 

Deras upplevelser av den muntliga delen av sfi-undervisningen åskådliggör teorierna jag har 

valt som bakgrund till min studie. Mina resultat visar på att en medvetenhet kring 

undervisningens olika kontexter ökar graden av prestation hos den enskilde inläraren, hos 

gruppen inlärare och viktigast av allt hos läraren.  

 

Varje minut fattar vi otaliga beslut, så också när vi lär oss. Om underlaget till våra beslut är 

välgenomtänkt, synligt och bygger på framgångsfaktorer och på goda relationer så leder vår 

inlärning till måluppfyllelse. En av mina informanter illustrerar detta så okonstlat och 

fundamentalt:  

 

att känna tålamodet och förståelsen av lärare på mig 

 

att känna inte mig bedömts för mina fel 

 

Ofta avgörs antalet intervjupersoner av den tid och de resurser som finns för att genomföra en 

undersökning, så även i min studie. Det finns nästan alltid möjlighet att utöka antalet 

intervjuer efter hand om man behöver. Det hinner jag inte göra nu men planerar en mer 

omfattande undersökning på kandidatnivå. 

 

Min grundinställning till forskning är att den ska följa en metoddesign men samtidigt vara 

präglad av dynamiska processer och flexibilitet. Att vara påläst och att ha en övergripande 

strategi har varit viktigt för mig under arbetets gång men jag har också försökt välkomna 

oförutsedda idéer, både mina och mina informanters. 

Ett exempel på den kvalitativa forskningsansatsens förtjänster är att den öppnar vägen till nya 

synvinklar och nya forskningsfrågor. En av mina informanter beskriver hur hon genom våra 

dialoger fått nya insikter om andra länder och andra kulturer. Dialogerna med klasskamrater 

har ändrat hennes inställning till människor från kulturer hon har haft förutfattade meningar 

om: 

Det var jättebra även om att prata och diskutera mina svagheter. 

Jag kunde veta många nya saker från mina klasskamrater. 

Om de använder nya ord som jag vet inte, kan jag fråga de och är det mycket lättare att 

kom ihåg än att försöka att kom ihåg det själv. 

Jag tyckte att det var jätteviktigt att prata med klasskamrater som kom från andra länder. 

Min uppfattning av Iran hade varit ganska dålig före jag kom till Sverige. Därför att de 

har alltid krig och några iranier säljer narkotika i Japan. 

Men jag kände skamsen när jag pratade iranier i skolan. De är vänliga och de älskar fred 

då tyckte jag att jag ville veta mer om dem och deras kultur sedan kunde jag fråga och 

prata. 

Ibland tyckte jag att tema var svårt att tänka och diskutera men någon som har en ide och 

sedan diskuterar man någonting, kunde ja förstå. 



 17 

Och jag märkte vilket ord jag behöver att kom ihåg. Det var också lämpligt när jag tänkte 

på att skriva hemläxa. Jag tyckte om att du deltog i grupperna och pratade om svensk 

kultur så att det fanns någon svensk i gruppen. 

Själv har jag genom mina intervjuer fått kunskap om mina informanters tankar, känslor och 

upplevelser vilket gav mig en högkvalitativ information under bearbetningen av min 

forskningsfråga. Den informationen är värdefull för mig i min fortsatta lärargärning. 

 

Under arbetsprocessen och särskilt när jag analyserade intervjusvaren har jag uppmärksammat 

att flera övningsmoment i muntligt framförande kan justeras till det bättre. Det bästa med min 

studie är att den inte sätter punkt för mina frågor. Tvärtom, den har väckt nya frågeställningar 

hos mig och jag ämnar fortsätta reflektera över mitt ämnesområde i en kommande 

kandidatuppsats. 

 

5.2 Diskussion 

För mig är Dysthe och Vygotskij teser helt självklara. En demokratisk ordning i klassrummet 

och ett hänsynstagande till inlärarnas socialkulturella bakgrund ökar förutsättningar för 

framgång i studierna. Inom ramen för min studie gäller det framgång i att lära sig tala 

svenska. 

 

För mig är maktbegreppet i lärandet centralt. Våra kunskaper upprätthålls genom sociala 

processer och genom språket. Våra diskurser är inte lätta att komma åt. Genom medvetna, 

synliga och ärliga undervisningsmetoder växer inlärarnas insikter om den egna inlärningen. 

Det i sin tur ger dem en känsla av att de har makt över sitt lärande.  

 

Dysthes resonemang kring faserna i en lyckad dialogisk inlärning går ut på att ge inläraren 

möjlighet att identifiera, sammankoppla, reflektera över och utvidga kunskaper och 

färdigheter tillsammans med andra under en respektfull ledning.  

 

Jag gillar hela konceptet starkt bland annat därför att det stämmer överens med min 

lärargärning. Detta koncept tillsammans med en synliggjord inlärning är för mig så självklart. 

Dessutom möjliggör ett sådant förhållningssätt att vi tar in hela inlärarens kunskapssfär i 

klassrummet och avdramatiserar de vedertagna föreställningarna om skillnaderna mellan 

skolkunskap och övrig kunskap. Mina intervjuresultat visar att mina informanter uppskattar 

en varierad dialogisk lärmiljö när de lär sig tala svenska. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Hej, 

 

Tack för att du vill ställa upp på en skriftlig intervju. 

 

Jag undersöker hur sfi-studerande med akademisk bakgrund upplever muntliga övningar i min 

undervisning. Jag kommer att relatera dina svar till en teori om dialogicitet. 

 

Dialogicitet är, enligt forskare som Bakhtin (1982), Vygotskij (1978) och Dysthe (1996), 

basen för all språkutveckling, språket konstrueras av oss i stunden och i samverkan med 

andra. Dialogicitet spelar en avgörande roll i lärandet. Varje ord som utväxlas bär på ett 

sociokulturellt betydelsesystem som endast kan anammas och förstås i mötet med andra. 

Dialogicitet och tankeutveckling är, enligt forskare, centrala faktorer i ett framgångsrikt 

lärande.  

 

I en socialt interaktiv undervisning ger vi inläraren möjlighet att skapa det egna lärandet 

genom ett dialogiskt och öppet samtal. Denna process handlar om att på ett respektfullt sätt 

dela med sig av makten om kunskapen. När läraren undervisar dialogiskt flyttar makten från 

denne till inläraren.  

 

Den dialogiska diskursen inkluderar flera slags dialoger, de som sker mellan lärare - elev, 

mellan elev - elev och mellan eleven och stoff. 

 

Intervjuerna kommer att ingå i en uppsats i Svenska som andra språk och dina svar kommer 

att behandlas anonymt. Meddela mig om du vill ta del av mina slutresultat så ska jag skicka 

min uppsats till dig. 

 

För att svara på mina frågor ska du ta hänsyn till fyra olika kontexter: 

 

KONTEXT A. GEMENSAM MUNTLIG ÖVNING OCH GEMENSAM TEXTSKRIVNING 

Utifrån ett tema, en fallbeskrivning, en nyhet, en skriven text, ett begrepp eller ämnesförslag 

från inlärarna inleder vi en diskussion och dokumenterar med en mind map på tavlan. 

 

Parallellt med diskussionsinläggen skriver jag stödord och begrepps- och uttrycksförklaringar. 

Jag hjälper till med omformuleringar från skriftspråk till talspråk och vice versa. Fortlöpande 

korrigerar jag uttalet och påminner om och förklarar fonetiska strukturer såsom långa och 

korta ljud, betoningar på rätt stavelser m m. 

 

Diskussionen avslutas med en skriven text, antingen en gemensamt komponerad på tavlan 

som alla uppmanas att skriva av eller en individuell som jag senare rättar. 

 

Mål:  

öka ordförrådet med koppling till ett tema 

 

införliva begreppen i dialoger och bli säkrare på att kunna använda ord och begrepp i nya 

sammanhang 
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kunna kommunicera med ett enkelt språk i förutsägbara situationer i vardags-, samhälls- och 

arbetsliv 

 

KONTEXT B. MUNTLIGA ÖVNINGAR I SMÅGRUPPER 

Ett tema, en fallbeskrivning, en nyhet, en skriven text, ett begrepp eller ämnesförslag från 

inlärarna diskuteras i smågrupper. Ibland uppmanar jag att gruppen skriver protokoll. Jag 

fördelar min tid mellan grupperna, går runt, lyssnar, korrigerar, svarar på frågor och lägger 

mig i diskussionen. 

 

Det händer att jag begär individuella utvärderingar om diskussionen skriftligt. 

 

Mål:  

 

Utbyta tankar och information och träna på övergången mellan talspråk till skriftspråk. 

 

KONTEXT C. INDIVIDUELLT MUNTLIGT FRAMFÖRANDE 

Den här uppgiften kan utövas på många olika sätt. Under temat Samhället till exempel har jag 

ett moment då varje enskild inlärare producerar material om ett samhälle han/hon har stor 

kunskap om. Inläraren kan med exempelvis stöd av en Power Point presentation berätta för 

klassen om en skolgång någonstans i världen, om en hemstad eller ett hemland man tycker om 

el dyl.  

 

Mål:  

kunna berättar om ett eget kunskapsområde inför gruppen  

 

med mitt kontinuerliga stöd, kunna beskriva och återberätta upplevelser, uttrycka och 

motivera åsikter samt ge råd och instruktioner. 

 

KONTEXT D. ENSKILDA SAMTAL MED LÄRAREN 

I det här mötet förenar jag övning med utvecklingssamtal. Här sitter jag enskilt med varje 

inlärare och diskuterar uppnående målen i att läsa, skriva, lyssna och tala.  

 

Under samtalets gång får eleven följa min dokumentation.  

 

Mål:  

Reflektera över den egna progressionen bl. a den muntliga förmågan  

 

Öva övergången från talspråk till skriftspråk. En kopia på min dokumentation kan om så 

önskas fås för vidarefunderingar över eventuella frågeställningar. 

 

Nu till mina frågeställningar. Besvara dem skriftligt. Kontakta mig gärna om någonting 

i frågorna är oklart. 

 

Intervjufrågor 

 

1. Upplever du att talövningarna i kontext A hjälper dig att bli bättre på att tala svenska? 

Exemplifiera ditt svar. 

 

2. Upplever du att talövningarna i kontext B hjälper dig att bli bättre på att tala svenska? 

Exemplifiera ditt svar. 
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3. Upplever du att talövningarna i kontext C hjälper dig att bli bättre på att tala svenska? 

Exemplifiera ditt svar. 

 

4. Upplever du att talövningarna i kontext D hjälper dig att bli bättre på att tala svenska? 

Exemplifiera ditt svar. 

 

5. Vilka faktorer upplever du är viktiga för att du ska bli bättre på att tala svenska? 

 

6. Vad upplever du är den avgörande faktorn för att du ska bli bättre på att tala svenska? 

 

7. Vilken av kontexterna upplever du som mest effektiv? 

 

8. Har du förslag på förbättringar i kontext A? 

 

9. Har du förslag på förbättringar i kontext B? 

 

10. Har du förslag på förbättringar i kontext C? 

 

11. Har du förslag på förbättringar i kontext D? 

 

Din akademiska studiebakgrund: 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

Tack för din medverkan 

Shirley Gerhardsson 
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Bilaga 2 

 

 

 

B-uppsats  

Avdelningen för svenska språket 

SVAS B, HLS24B 

 

Shirley Gerhardsson 

 

Bilaga 2 

 

Intervjusvaren 

  

1. Upplever du att talövningarna i kontext A hjälper dig att bli bättre på att tala 

svenska? Exemplifiera ditt svar. 

 

Informant 1 

 

Ja, jag tycker att talövningarna i kontex A var jätte bra. 

Det var effektiv när pratade vi om aktuella saker, t;ex nyheter och sedan diskuterade vi i 

klassen och skrev vi en text på tavlan. 

Det var båda bra muntlig och skriftligt. 

 

Informant 2 

 

Ja. Övning ger färdighet med denna metod, jag kan bilda enkla meningar från mitt 

huvudet.  

 

Det är ett bra sätt att uttrycka sig i egna ord. Att tala och att få rättas är ett bra sätt att lära.  

 

Lyssna på hur orden uttalas är också viktigt så att vi kan ha möjlighet att skriva ner dem.  

 

När läraren skriver uttryck på bordet, kan jag förstå hur man tillämpar dem att hänvisa till 

den dagliga verksamheten. Det är ett bra sätt att jogga mitt minne.  

 

Ibland säger och hör vi av ord utan att veta hur man stavar dem så att skriva ner hjälper 

oss stavningen och även läppen rörelse är en viktig del i vokal uttal. Denna metod hjälper 

läraren att veta om eleverna alla läser från samma sida. Ibland olika personer tolkar saker 

annorlunda. Till exempel kan jag tolka en mening mycket annorlunda från min kollega 

beroende på hur jag förstår det.  

 

Genom att tala ut, kan du bidra till att klargöra om vi förstår allting på samma sätt. 

 

Informant 3 

 

Jag tror att assimilering av ord är viktigt för att lära det svenska språket. När ni pratar 

och förklarar fonetiska ljud, så förstår vi det inlärda ordet bättre.  

 

Talövningarna i kontext A hjälpte mig att bli bättre på att tala svenska. 
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Informant 4 

 

Valören 3* därför att jag kan känna på till all klasskamrater och jag kan jämfora mig 

med deras kunskaper, svårigheter och tvivel (”speglar mig”). 

 

Informant 5 

Javisst! 

 Mind map fokuserar nya ord i ämnet, ordnar olika  temas kontexten, hjälper mig att 

tänka på svenska om det ämnet och att tala mina åsikter.  

 Diskussioner bryter ned att vara rätt för att tala.   

 Rätta betyder förklara 

 

DINA HÄNDELSE 

  

MIN UPPLEVELSE 

Du visar att du förstår mig även om jag 

har pratat med språks fel. Alltid 

hjälper du mig att förklara vad jag vill 

säga 

. 

Jag kan blir förstod för andra 

människor. 

Du förklarar rätt uttrycker, begreppen 

  

Jag kan prata bättre. 

Du skriver ’’min’’ sats, meningar på 

tavlan 

Jag använder rätta former, uttryck, 

begrepp. 

Jag kan prata rätt svenska i vardagsliv. 

 

 När vi skrev tillsammans en text hade jag lärt mig rätt ordfölj, rättskrivning, 

satsstruktur. 

 När vi läste tillsammans den texten jag hade förbered uttal, betoning och 

satsmelodi. 

 Jag blir säker att använda nya ord och uttryck 

 

Informant 6 

 

Ja. Jag tycker att uttals övningar hjälpte mig. Det är lite tråkigt för mig och det är faktiskt 

svårt att säga rätta uttal och betoningar själv, men du upprepade samma sak många gånger i 

klassen så jag minns fortfarande "ska"s uttal och jag är försiktig när jag uttalar. Det var bra att 

skriva korta texter för att avsluta diskussionen eller göra aktivitet, men jag tycker att texterna 

som du skrev och rätta var mer användbara skriftspråk än talspråk. Jag menar att ibland 

kollade jag texterna när jag ville veta ordföljd, till exempel här jag inte förstår hur man kan 

beskriva eller skriva.  
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2. Upplever du att talövningarna i kontext B hjälper dig att bli bättre på att tala 

svenska? Exemplifiera ditt svar. 

 

Informant 1 

Ja, jag tror att det var jätte bra för mig att sitta i smågrupper och prata om olika temar.  

 

Först var det bra och intressant att lyssna till de andra eleverna som pratade och att lära mig 

många nya ord. Sedan, när var det min tur att prata jag kunde faktiskt använda språket  i mer 

praktiskt sätt. 

 

Jag tror att ha talövningar i smågrupper med lärare som hjälper ibland var underbar. 

 

Informant 2 

Detta är bra på olika sätt: 

 Ibland säger vi ord vars stavning vi inte vet. Så genom att skriva ner, den 

hjälper oss att arbeta med vokalerna, stavning och kunna konstruera 

meningsfulla meningar. 

 

 Vi lär av varandra så gruppdiskussionerna hjälper oss dela idéer och vettigt ur 

vår egen grupp prata.  

 

 Vi lär oss också nya ord och ide från varandra som vi annars inte skulle ha känt 

om det fanns någon diskussion. 

 

 Genom att gå runt och prata med oss, ge dig det personlig uppmärksamhet till 

en person. Till exempel, om man inte är säker på att uttrycka sig inför hela 

klassen, är detta ett bra tillfälle för dem att fråga dig vad de vill direkt med dig. 

 

 Med dig gå runt och vara en del av diskussionen, upplever vi att du är en av 

oss så att vi inte har den gränsen mellan lärare och elev. Också vi lära av detta i 

den meningen att när du använder ett ord vet vi inte, du skriver det på tavlan 

och resten av klassen kan förstå vad det betyder så detta är ett plus. 

 

 Genom oss öva att skriva på ett ämne som vi redan lärt sig i klassen, kan vi 

uttrycka oss på att skriva ner i våra ord och detta hjälper oss bygga upp vårt 

vokabulär. Detta är också bra för dig eftersom det hjälper dig att mäta om vi 

kan omvandla våra talat språk till skriven och korrekt oss som är nödvändigt, 

så att du vet de olika nivå eller svagheter av dina elever. 

 

Informant 3 

Ja. Talövningarna i kontext B hjälper mig att mentalt översätta orden från mitt språk 

till svenska, så jag kan omsätta i praktiken vad jag lärt mig i skolan. 

Också, när jag talar svenska i en grupp är jag inte säker på om jag använder orden 

korrekt. Jag lyssnar till gruppen och de kan inte använda orden korrekt. Vi alla pratar 

med fel och frågar varandra så vi måste fråga läraren ändå (tills den tiden kommer, vi 

talar ”svengelska” och tecknar för att förstå vad vi menar). 

 

Informant 4 



 25 

Valören 5* därför att kommunikationen och förbindelsen är så bättre och följaktligen 

producerar jag i allmänhet bättre och mer  

  

Informant 5 

Javisst! 

Att utbyta tankar och informationer tvingar till att ställa frågor, att prata 

spontansikt. 

Jag var inte rädd att tala i gruppen, vi hjälpen varandra att prata vad vi vill 

säga. 

Jag kan träna på samla informationen och skriva dem. 

Informant 6 

Det var jättebra även om att prata och diskutera mina svagheter. Jag kunde veta många 

nya saker från mina klasskamrater. Om de använder nya ord som jag vet inte, kan jag 

fråga de och är det mycket lättare att kom ihåg än att försöka att kom ihåg det själv. Jag 

tyckte att det var jätteviktigt att prata med klasskamrater som kom från andra länder. Min 

uppfattning av Iran hade varit ganska dålig före jag kom till Sverige. Därför att de har 

alltid krig och några iranier säljer narkotika i Japan. Men jag kände skamsen när jag 

pratade iranier i skolan. De är vänliga och de älskar fred då tyckte jag att jag ville veta mer 

om dem och deras kultur sedan kunde jag fråga och prata. Ibland tyckte jag att tema var 

svårt att tänka och diskutera men någon som har en ide och sedan diskuterar man 

någonting, kunde ja förstå. Och jag märkte vilket ord jag behöver att kom ihåg. Det var 

också lämpligt när jag tänkte på att skriva hemläxa. Jag tyckte om att du deltog i 

grupperna och pratade om svensk kultur så att det fanns någon svensk i gruppen. 

3. Upplever du att talövningarna i kontext C hjälper dig att bli bättre på att tala 

svenska? Exemplifiera ditt svar. 

 

Informant 1 

Ja, under temat Samhället jag hade gjort PowerPoint presentation om mitt hemland Israel.  

Att skaffa presentationen var egentligen mycket intressant eftersom jag lärde mig många nya 

ord som hör ihop med samhället. 

När jag presenterade min presentationen var jag tvungen att ge spontana svar till olika frågor 

och att förklara svårta ord. 

 

Informant 2 

För mig är det så lätt att beskriva en situation som jag är bekant med. Jag vet hur man gör 

andra att förstå vad jag försöker säga med mina egna ord och kunna rätta till dem om de 

förstår det annorlunda. Vi kan lära av situationer i våra kolleger liv och förstå att olika 

människor har olika sätt att göra saker. 

 

Informant 3 

 (Jag kan inte säga ärligt. Jag har ingen upplevelse om denna uppgift i Lernia ännu så 

jag ska vara objektiv. 
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De säger att exponering av ett ämne inför eleverna kan vara ett bra sätt att eliminera 

blyghet och rädsla för att tala med människor. Talövningarna i kontext C skulle vara 

positiva och hjälplig för vissa och svårt för andra). 

 

Informant 4 

Jag har inte känt till denna fortsättning ännu men jag tror det att vara bra om jag överväger 

giltig ”min publik” 

 

Informant 5 

Javisst! 

Jag har haft 2 presentationer : en om Krakow som var förberedd i Powerpoint 

och andra om polska kvinnor (eller polsk historia)som var spontansikt. 

Båda presentationen får mig mycket hastig språkutveckling. 

Efter presentationer börjar jag tala och tänka bättre på svenska. 

Jag börjar känna mig säker mad mitt svenska språk 

Informant 6 

Jag gjorde det en gång då var jag med min kompis så jag pratade inte så mycket. Jag 

tycker att nästan alla elever behöver mod när man gör det och det är viktigt. Man kan ha 

förtroende att prata. Och jag vet att jag borde göra det mer.   

 

4. Upplever du att talövningarna i kontext D hjälper dig att bli bättre på att tala 

svenska? Exemplifiera ditt svar. 

 

Informant 1 

Det var ganska bra tror jag, eftersom det hjälper att få mer information i vilken nivå jag står, 

och det hjälper att sätta mållet för att bli bättre på svenska. 

 

Informant 2 

Detta är en slags utvärdering av prestanda. Det är användbart i den meningen att den 

studerande kan diskutera med läraren om de har individuell frågor. Läraren kan också 

peka vår vad hon tycker är studenterna största svagheter. Det ger både läraren och eleven 

ett jämnt underlag för en på en diskussion. Den studerande kan diskutera med läraren om 

hon går framåt och vad hon kan göra för att förbättra sig i språket. 

 

Informant 3 

Ja. Jag behöver hjälp att veta när jag skriver eller talar fel, så jag kan korrigera mig och 

fortsätta lära bra svenska. Detta är mycket viktigt för mig. 
 

Informant 4 

Jag har lite känt till denna kontext men jag tror det att vara bra bara om …se mina svar a, b 

och c. 
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Informant 5 

Javisst! 

t.ex. mitt mål var att tänka på svenska. Nu ja kan tänka på svenska även när jag pratar. 

Informant 6 

Jag gjorde det två gånger. jag pratade om att jag kunde inte prata bra svenska och du 

svarade att jag kunde. jag vet inte denna kontexten hjälpte mig att bli "bättre" på att tala 

svenska men jag tyckte att jag borde tro på ditt råd.  

 

5.  

6.  

7. Vilka faktorer upplever du är viktiga för att du ska bli bättre på att tala 

svenska? 

 

Informant 1 

A. Att ha motivation att lära sig språket.  

 

B. Bra lärare  

 

C. Bra studiemiljö (bra skolor)  

 

D. Att träna och öva efter skolen så mycket så möjlit.  

 

E. Att ta kontakt med svenskar, eller med andra invandrare men bra på svenska. 

 

Informant 2 

*En persons attityd.  Om att lära sig ett nytt språk kommer att påverka hans eller hennes 

förmåga att göra det. Om någon närmar sig främmande språk som något svårt och tråkigt, 

han eller hon får inte göra betydande framsteg, medan mycket motiverade personer 

kommer sannolikt att göra bättre.  

 

*Samhälleliga attityder om språk och kultur kan också göra en skillnad. 

 

*Immersion och förmågan att samverka på det nya språket är också viktiga.  

 

*Motivation.  Motivation spelar en viktig roll när man lär sig ett andra språk. Detta kan 

bidra till motivation - som beskriver en situation där individen behöver kunskaper i 

språket för att nå andra mål. Här måste den lärande endast ett begränsat urval av språket 

och inte har för att integrera i ett samhälle med hjälp av språket.  

 

En annan form av motivation kallas integrativ motivation – vilket gör att eleven lär sig 

språket för att integrera sig själv i samhället. Denna typ av motivation uppmuntrar förvärv 

av ett större utbud av språket och en infödd-liknande uttal.  

Jag tror att en elev kan nå större framgång om han eller hon har ett ”personligt intresse i 

människor och kultur representeras av den andra gruppen. 
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*Stabilisering. 

Ibland kan människor gå in i ett skede av stabilisering eller fossilization där de framsteg 

som saktar ner eller till och med stannar helt. Detta kommer sannolikt att ske när eleven 

anser att han eller hon har förvärvat tillräcklig kompetens för att kunna fungera tillräckligt 

i det nya samhället, eller när eleven kan inte flytta bort från hans eller hennes egen 

kulturella identitet. Dessa kan förklara varför vi ibland har svårigheter att registrera 

förbättring i förmågan att ge rätt uttala hans minskar hastigheten på förbättring. 

 

*Bra lärare och studier miljo.   

 

Informant 3 

För mig är viktigt att förstå grammatiska strukturer på svenska, t.ex. 

subjekt + verb + direkt objekt  

och tips, t.ex. 

verbet kommer på andra plats  

 

 

 

 

 

För mig är behövligt att öka min vokabulär och att träna mycket på konversationer och 

att kommunicera i olika situationer. 

 

Informant 4 

a. att känna tålamodet och förståelsen av lärare på mig 

b. att känna inte mig bedömts för mina fel 

c. att känna ”närheten” av lärare: till exempel att dela några mina innehåll 

 

Informant 5 

         Mina presentationer 

         Ditt samtal efter lektioner med alla eleverna som var i klasserumet. 

         Kort barnfilmen 

         Filmen t.ex på apoteket 

         Sånger t.ex Vem vet  

         Diskussioner 

         Skriftuppgifter 

         Individuellt samtal med dig 

         Kommunicera på svenska med kompisar 

Informant 6 
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Att prata med svenskar, läsa tidningar, skriv texten, kom ihåg nya ord, prata med kompis 

som är invandrare, använda svenska i affärer, lyssna på radio, titta på TV.  

8. Vad upplever du är den avgörande faktorn för att du ska bli bättre på att tala 

svenska? 

 

Informant 1 

Att prata så myket så möjlit, att uppleva språket i olika sätt: tv, radio, tidningar, böcker och 

självklart att ta kontakt med folk. 

 

Informant 2 

*Aptitude.  Aptitude avser potential för prestation.  Denna består av fyra olika typer av 

förmågor: 

- Förmågan att identifiera och memorera nya ljud 

- Förmågan att förstå funktionen hos vissa ord i meningar 

- Möjligheten att lista ut grammatiska regler från språk prov 

- Förmågan att memorera nya ord 

 

*Personlighet.  Det finns ett antal personlighetsdrag: 

- Hämning kontra risktagande 

- Självförtroende 

- Ångest 

- Empati 

  *Motivation & attityd.  

 

Informant 3 

Min motivation att lära mig det svenska språket har olika nyanser. Att uppleva som jag 

kan sätta mina kunskaper i praktiken och se till att det finns en positiv utveckling mot 

mina mål är viktig för mig. 

 

Informant 4 

”att tända en eld” (ur ”Brevet till italienska lärare” av James Hillman, 2002): att ställa 

djupa och intressanta frågor till mig därför att dessa motiverar mig att svara bra, 

nämligen att använda ett korrekt svenskt språk 

 

Informant 5 

Jag upplever att tänka på svenska, att förstå språk filosofi. Nu kommer jag ihåg nya ord 

och uttryck snabbar, och ordfölj i egen sats blir  för mig mekanisk 

Informant 6 

Det är att prata med någon på svenska hela tiden. Jag är faktiskt i Sverige men jag 

använder bara svenska när jag är i skolan eller när jag är med mina pojkväns föräldrar 

eller morfar och mormor. Jag kan skriva och läsa svenska mycket bättre än att prata 

svenska för att jag över de näsan varje dag och jag kan göra dem själv när som helst. Det 

är också viktigt att kom ihåg nya ord men man måste använda och prata dem annars 

glömmer dem snart.   
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9. Vilken av kontexterna upplever du som mest effektiv? 

 

Informant 1 

Jag tror att det mest effektiv kontext var A efter som de andra man kan göra själv ibland. Men 

det mest information som jag fått var på detta sätt.  

 

Informant 2 

*Motivation 

*Personligt interesse 

*Praxis 

 

Informant 3 

En bra praxis, korrigering, fortlöpande bedömning och rådgivning är viktig. 

 

Informant 4 

Kontext B: muntliga övningar i smågrupper 

 

Informant 5 

Alla fyra kontexterna måste arbetar ihop.  

Informant 6 

Kontext B  

 

10. Har du förslag på förbättringar i kontext A? 

 

Informant 1 

Nej, jag tror att det var jätte bra.  

 

Informant 2 

Pågående praxis, både i tal och skrift 

uppmuntra elever att fråga om något de förstår inte 

Fortsätter engagemang av eleverna i dagliga lärandet 

Informant 3 

Nej. 
 

Informant 4 

En längre tid= till exemple kontext A för hela lektionen 

 

Nej. Allt fungerar mycket bra. 

Informant 6 

Försätt!! Det är bra och viktigt!  
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11. Har du förslag på förbättringar i kontext B? 

 

Informant 1 

Kanske det bra att lärare ska skaffa grupper  med balansen mellan straka studenter och mer 

svaga studenter.  

Eftersom ibland finns en bord som alla kan prata veldigt bra svenska och i den andra bord det 

är tyst. Så jag förslager att mixa. 

 

Informant 2 

Pågående praxis, både i tal och skrift att uppmuntra elever att prata om allting bara för att 

förbättra sin förmåga att tala 

Fortsätter engagemang av eleverna i dagliga lärandet 

Informant 3 

Ja. Jag skulle vilja arbeta/ diskutera med hela klassen (inte bara små grupper med 4-6 

personer). Till exempel ha två diskussionsgrupper för att utbyta åsikter om ämnet för 

dagen där läraren, är aktiv och kan ingripa genom att korrigera de ord och uttryck som 

vi säger fel och kan hjälpa också med användning av vardagliga uttryck. 

 

Informant 4 

En längre tid (för hela lektionen) och att byta klasskamrater av smågrupper ofta 

 

Informant 5 

Nej. Allt fungerar mycket bra. 

Informant 6 

Försätt!! Det är bra och viktigt!  

12. Har du förslag på förbättringar i kontext C? 

 

Informant 1 

Jag tycker att det kan vara bra om mer elever ska göra presentation, kanske du kan skriva 

olika ämner på tavlan och sedan 

slumpmässigt välja elev för att prata om den ämne.  

 

Informant 2 

Pågående praxis, både i tal och skrift 

att uppmuntra elever att prata om något som de förstår 

Fortsätter engagemang av eleverna i dagliga lärandet 

Informant 3 

Nej. 

 

Informant 4 

Bara för överklasser, kanske. 
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Informant 5 

Allt fungerar mycket bra. 

Informant 6 

Det finns många elever i din klass så kanske är det svårt att alla gör det men jag tycker att 

det är bra om alla kan göra det minst en gång även om det är jobbigt för eleverna. Jag 

ångrar lite att göra inte det så mycket. Man kan ha förtroende att prata svenska och jag 

tycker att det är bra för att göra samtal test på NP.  

13. Har du förslag på förbättringar i kontext D? 

 

Informant 1 

Jag förslag att SFI-Centrum ska installera svenska Nivå Test (som finns i SFI centrum) på 

skolens datorer och innan elev har en enskild samtal med dig han ska skriva nivå test. Så efter 

den du kan skriva ut hans test och analysera det med honom. 

 

Informant 2 

Uppmuntra eleverna att diskutera med dig eventuella svårigheter de har. 

Informant 3 

Nej. 
 

Informant 4 

” att tända en eld” (som det har varit för mig med denna intressant och stimulerande 

intervjuguide/frågor). 

 

Att arbeta / å sinnerörelse (genom empatier) 

 

Att dela innehåll (till exempel byta upplysningar om böcker, filmer, musik, mat, 

upplevelser osv). 

 

Och i allmänhet jag skulle vilja sufflera många och många annan idéer/tankar men jag har 

inte ännu rätta ord på svenska 

 

Informant 5 

Allt fungerar mycket bra. 

Informant 6 

Försätt! Alla vill prata med dig.  

Din akademiska studiebakgrund: 

 

Jag studerade IT (Microsoft Certefied Technologi Specialist – MCTS) vid The College of 

Management and Academic Studies. 
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___Project Ledning________________________________________ 

______Journalistik_____________________________________ 

________Administration___________________________________ 

 

Konsthistoria och Psykologi. 

Flera olika privata kurser på yrkes nivåer. 

 

Psykolog till yrket 

* Min skala på mina svar är från 0 till 5 

Mgr, civilingenjör (5 år på tekniska universitet),  

         Lärare (2 år på hög skolan) 

         Ekonom (1 år på hög skolan – efter mgr diplom ) 

 J.F Oberin Universitet Kandidatexamen i språk 

             och informationsstudier. Under en del av min utbildning 

 fördjupade jag mig i japanska språket. Jag studerade 

också för att  

 ha behörigheten att arbeta på museum.  

 

J.F.Oberin högskoleexamen i engelsk litteratur. 

 

 

 


